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DE GAULLE, MINISTERIŲ NUOMONES 
SUSIKIRTO, PENKI PASITRAUKĖ

Ministeriai nori artimesnių šešių valstybių politinio 
bendradarbiavimo

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle užvakar pa
reiškė, jog jis nori pradėti kur
ti europiečių politinę ir karinę 
sąjungą. Žinoma, Prancūzija no 
retų kontroliuoti šią sąjungą.

Penki liaudies respublikonai 
(MRP) ministeriai vakar pasi
traukė iš Prancūzijos vieno mė 
nėšio koalicinės vyriausybės, 
nes jų pažiūros esančios kito
kios į europiečių vienybę nei 
prezidento Charles de Gaulle.

MRP pareiškė prezidentui de 
Gaulle, kad jie negali pasilikti 
vyriausybėje, nes jis užvakar 
atmetęs politinę europiečių vais 
tybių integracijos idėją. MRP 
remia artimesnę šešių Europos 
Ekonominės Bendruomenės 
(Bendrosios Rinkos) valstybių 
politinę sąjungą.

Atsistatydino valstybės minis 
teris Pierre Pflimlin, miestų ir

užmiesčių planavimo ministeris' 
Maurice Schumann, viešųjų dar 
bų ministeris Robert Buron, dar 
bo min. Paul Bacon, sveikatos 
min. Joseph Fontanet.

De Gaulle atmetė politiškai 
sujungtos Europos su supra- 
tautinėmis įstaigomis idėją. Jis 
kvietė nepriklausomas Europos 
valstybes artimiau bendradar
biauti politinėje, ekonominėje, 
gynybos ir kultūros srityse.

*
Liaudies respublikonai (MR 

P) tvirtai remia artimesnę poli
tinę šešių valstybių sąjungą, 
kurią sudaro Europos Bendro
ji Rinka arba Euromart. Šią 
ekonominę bendruomenę sudaro 
Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Belgija, Liuksemburgas ir O- 
landija.

Atsistatydinus penkiems mi-

nisteriams, premjerui Georgės 
Pompidou teks perorganizuoti 
koalicinę vyriausybę, kurią jis 
sudarė balandžio 15 dieną.

70 procentų lenkų 
ūkiai yra mažesni

nei 25 akrai
Lenkijos ūkis

VIENA, Austrija. — Beveik 
70 procentų Lenkijos 3,600,000' 
ūkių yra mažesni negu 20 akrų 
ir tik vienas iš šimto yra dides
nis negu 50 akrų. Tai pranešė 
komunistų partijos laikraštis 
“Trybuna Ludu”. ,

Aštuoniolika procentų yra ma 
žesni nei 2% akro. Valstybiniai 
ūkiai, — sako laikraštis, — už
ima 12 procentų ariamos žemės.

Naujausios žinios
— Pirmieji Jungtinių Ameri- Oum pareiškė, jog jis sutinka

kos Valstybių lėktuvai (12 
sprausminių bombonešių) vakar 
nusileido Bangkoke, Thailande, 
kurie pagelbės Amerikos pėsti
ninkams ir aviacijai ginti Thai- 
lando pasienius nuo komunistų 
karinių dalinių Laose.

— Generolas Salan vakar 
teisme Paryžiuje pareiškė, jog 
jis yra atsakingas už visus slap 
tosios armijos organizacijos 
(OAS) veiksmus Alžirijoje ir 
Prancūzijoje.

— Prancūzijos ministerių ka
binetas vakar nutarė, kad Al
žirija liepos 1 dieną galės refe
rendume nuspręsti savo ateitį.

— 'Bangkoke, Thailando sos
tinėje, dabar vyksta Pietryčių

bendradarbiauti su netutraliu 
princu Phouma, jei jis pasiža
dės tarnauti kraštui, o ne rau
doniesiems.

Seka dešiniųjų
organizacijas

BONNA. Vakarų Vokietijos 
vidaus reikalų ministerija stro
piai saugoja veiksmus 86 de
šiniųjų organizacijų, kurios tu
ri apie 35,000 narių. Tai kraš
tutinės organizacijos — prona- 
cinės, antikomunistinės.

Bet jų narių skaičius mažė
ja. Prieš dvejetą metų jos tu
rėjo 54,000 narių.

Trumpai iš 
visur

— JAV prekybos paroda Sal-

valstybėje.
Scherer, komiteto narys, pa

reiškė, jog bus apie 20 liudinin- 
Azijos Sutarties organizacijos kų pakviesta, daugumas jų yra 
(Seato) konferencija, kurioje į§ Clevelando apylinkės, 
gal būt bus svarstomas krašto

Apklausines apie
raudonųjų veiklą

WASHINGTONAS. — Atsto
vas Gordon H. Scherer, respub
likonas iš Ohio, pareiškė, kad 
Atstovų Rūmų komitetas prieš 
komunistinei veiklai tirti turės
viešus apklausinėjimus Wash- j stybių pramonės paroda bus 
ingtone nuo birželio 4 iki 7 die- Į San Salvadore nuo birželio 8 iki 
nos apie komunistų veiklą Ohio

laisvės apgynimas.
— Saare, Vokietijoje, 40,000

angliakasių, streikavusių 8 die
nas, grįžo į kasyklas, vyriau
sybei pakėlus atlyginimus.

Rusai apžiūrės JAV 
užtvankas

JAV gynybos sekretorius Kobert S. McNam-ara (kairėje) pranešė 
apie suorganizavimą naujos “JAV karinės pagalbos komandos 
Thailande”, ir 4,000 amerikiečių karių įsakyta atvykti į kraštą. 
Pirmasis atvykęs dalinys yra 1,800 vyrų iš 3 batalijono, 9-to jūrų 
kareivių (marinų) pulko, trečios jūrų kareivių marinų) divizijos, 
vadovaujamos lt. pulk. Harold W. Adams (dešinėje) iš Lincoln,

Drąsus kardinolo Višinskio 
žodis komunislams

VARŠUVA. — Lenkijos pri
mas kardinolas Višinskis, kal
bėdamas Gniezne šv. Adalberto 
atlaidų proga, išreiškė griežtą 
protestą prieš komunistinės val
džios įstaigų pastangas išblaš
kyti procesiją šventojo garbei. 
Valdžios įstaigos tokiu savo el
gesiu — kalbėjo kardinolas — 
pažeidė tradicinį lenkų tautos 
svetingumą ir skaudžiai įžeidė 
tikinčiuosius, kurie norėjo pa
gerbti šventąjį tautos globėją...

PREZIDENTO KENNEDY LAIŠKAS VAKARŲ 
VOKIETIJOS KANCLERIUI ADENAUERIUI

Laiškas įteiktas ambasadoriui Grewe

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy užvakar pasiun 
tė Vakarų Vokietijos kancleriui 
Adenaueriui laišką, pareikšda
mas susirūpinimą dėl Berlyno 
krizės uždelsimo.

Pasak politinių stebėtojų, Ken 
nedy jaučiąs, kad, girdi, dikta
torius Chruščiovas nebegalėsiąs 
atidėti neribotam laikui savo tai 
kos sutarties su Rytų Vokieti
ja.

Popovic vizituos JAV,
atlikus kelionę

P. Amerikoj
RIO DE JANEIRO, Brazilija- 

— Jugoslavijos užsienio reika
lų ministeris • Koca Popovic vi-

Adenaueriui laiškas buvo į- 
teiktas Vakarų Vokietijos am
basadoriui Wilhelm Grewe, ku
ris lankėsi pas prezidentą., Gre- 
we ir Kennedy tarp kitų daly
kų svarstė ir Berlyno situaci 
ją-

Pasiuntinys neatskleidė laik
raštininkams, koks yra Kenne- 
džio laiško turinys, rašyto A- 
denaueriui. Grewe 30 minučių 
konferavo su JAV prezidentu.

Grewe šiandien vyksta į Bon
ną, bet į Washingtoną sugrįšiąs 
po savaitės. Dar neaišku, kur 
jis bus paskirtas ambasadorium.

Pasak informuotų šaltinių, 
Kennedy įsitikinęs, jog komu
nistų karingasis sparnas spau-

tartį su Rytų Vokietija. Ši su
tartis, nesant Rytų - Vakarų 
susitarimams, gal atblokšti nau 
ją Berlyno krizę.

Filosofas ateistas 
priėmė katalikų

jimą
TAIPEI, Formoza. — Žino

mas Formozos salos filosofas 
ateistas dr. Hsu Chulk, kuris pa 
gal savo ateistinę sistemą buvo 
išauklėjęs tūkstančius krašto 
mokytojų, priėmė katalikų ti
kėjimą.. Savo ateistinėmis (be
dieviškomis) pažiūromis jis jau 
seniai buvo pradėjęs abejoti. 
Galutinai apsisprendė už Katali

Am!i°S yajzituos Washingtoną, baigus da
bartinę savo kelionę Brazilijo
je, Čilėje, Bolivijoje ir Meksi-

28 d. Penkiasdešimt amerikiečių!
Popovic vizituos Washingto- 

ną dvi dienas šio mėnesio pas
kutinėje savaitėje.

Valstybės sekretorius Dean

įmonių, parodoje taipgi bus iš
statyti motorų, plovimo ir siu
vimo mašinų.

— Maskvos radijas skleidžia
bedievišką propagandą į Afri- RusR paRviet4 JngosIavijos ui
ką.

— Nors Rumunijoje komu
nistai smarkiai kovoja prieš re
ligiją ir skleidžia ateizmą, bet 

WASHINGTONAS. — Dvy- i įe-n žmonės nebijo parodyti sa-. 
1 lika Soyietų hidroelektros jėgai-* vo tikybinių įsitikinimų.

sienio reikalų ministerį į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Amerika ir Japonija vakar nės specialistų apžiūrės užtvan-

— 220,009 amerikiečių saugo 
mūsų reikalus.

kų Bažnyčią savo dukters kata- 
džiąs Chruščiovą pasirašyti su- i likės įtakoje.

Nepaisant mums statomų kliū
čių, nepaisant pastangų pašalin 
ti jaunimą iš miesto, kad jis ne
dalyvautų procesijoje, mes ne
prarandame drąsos ir nepade
dame ginklų...

Galiu prisiekti, — pabrėžė 
kardinolas Višinskis, — kad ir 
antrąjį tūkstantį metų Lenkija 
išliks katalikiška. Daug pasi
keitimų įvyko mūsų gyvenime, 
— baigė kalbėtojas, — bet ti
kėjimas į Dievą nesusilpnėjo. 
Lenkų tautos akys yra riukreip 
tos į Romą. Iš ten ji laukia mo
ralinio sustiprinimo.

Šachmatų pirmenybėse 
Indijoje

INDIJA. — Pasaulio kandida 
tų pirmenybėse, po 7 ratų, pa
dėtis buvo tokia: Korčnojus, 
Keresas po 4 tš., Petrosianas 
4, Geleris 3%, Benko 3, Filip 
2y2, Fischer 2 ir M. Tai 2 tš.

M. Talis pralaimėjo prieš Ke- 
resą, Petrosianą, Benko ir Korč 
nojų, įveikė Filipą, lygiom su 
Benko ir Geleriu. Jaunasis ame 
rikietis krito prieš Benko, Ge- 
lerį ir Korčnojų, įveikė Filipą, 
atrodo laimės prieš Keresą ati-. 
dėtoj partijoj. Lygiom sužaidė 
su Petrosianu ir Taliu. Po 7 
ratų, nė vienas nėra laimėjęs 
daugiau 2 partijų.

Didieji pirmenybių favoritai 
Talis ir Fischeris stovi lente
lės užbaigoj. Žinoma vaizdas iki 
pirmenybių užbaigos gerokai 
pasikeis, nes kiekvienas dar tu 
rėš sužaisti po 21 partiją, bet 
pralošimus užkrauti laimėjimais 
nebus lengva.

turėjo iššauti raketą bendro
mis jėgomis.

— JAV astronautas Scott Car 
penter pasiruošęs skristi rake
toj aplink žemę sekantį šešta
dienį, tik 'palankaus oro atveju. 1

— Profesinių sąjungų atstovų 
suvažiavimas. Kongreso rūmuo
se Romoje šiom dienom įvyko 
Europos Tarptautinės krikščio
niškų profesinių sąjungų atsto
vų suvažiavimas. Dalyvavo 150 
atstovų iš visų laisvosios Euro
pos kraštų.

— Laoso neutralieji ir komu
nistai sutinka sudaryti su de
šiniaisiais koalicinę vyriausybę 
be jokių sąlygų. Gi laosiečių 
provakarietis premjeras Boun

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, 

Mindaugas, Gailė, Bitė.
Gegužės 18 d.: šv. Venanci- 

jus, Erdvilas, Ryte.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 90 laipsnių; rytoj — 
šilta, galimas lietus.

Saulė teka 5:29, leidžias 8:04.

kas Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse nuo šiandien iki birželio 
8 dienos.

JAV senato vidaus ir salų 
reikalų ir viešų darbų komite
tai lankėsi Rusijoje 1959 me
tais; rusai dabar revizituoja.

Milžiniška jėgainė
CANBERRA, Australija. — 

Ministeris pirmininkas Robert 
G. Menzies neseniai atidarė mil 
žinišką elektros jėgainę Austra
lijoje.

Nori įvesti peronistus 
į Kongresų

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Liaudies radikalų partija ge
gužės 13 dieną nubalsavo at
šaukti savo narius iš Kongreso, 
jei vyriausybė neleis visiems 
neseniai išrinktiems atstovams, 
įskaitant peronistus, užimti sa
vo vietų.

— Iš Chicagos Cook County 
kalėjimo pabėgo 3 kaliniai; vie
nas jų yra William G. Triplett, 
37 metų, svarbiausias liudinin
kas darbininkų vado John Kil- 
patrick nužudymo ‘byloje.

Valstybes sekretorius Dean Rusk (kairėje) kalbasi su senato už
sienio reikalų komiteto vicepirmininku šen. J. Sparkmanu (D., 
Ala.) apie savo diplomatinę1 kelionę pasaulyje, paliesdamas padi
dėjusią įtampą Laose. (UPI)

Taip apibūdina “New York Times” Berlyno problemą

Vokiečiai bėga iš
komunistų rojaus

HANOVERIS, Vokietija. — 
Žemosios Saksonijos pabėgėlių 
ministeris skelbia, kad, nepai
sant užtvarų ir užminuotų lau
kų, vidutiniškai kasdien per 64 
asmenys iš komunistų valdomos 
Rytų Vokietijos atbėga į laisvuo

į sius Vakarus.

Šių metų kovo mėnesį iš ko- 
munistų valdomos Vokietijos į 
Vakarų Vokietiją yra atbėgę 
1,926 asmenys.

KOVA U2 REZOLIUCIJAS IR PRIEŠ
Parodykime daugiau veiklumo Lietuvos laisvinimo reikalui

LOS ANGELES, Calif. — Rū, ingtoną, 'Omahą ir kt.

Indonezų prieliltis N, Gvinėjoje
HAGA, Olandija. — Indone

zijos parašiutininkai jau suda
rė mažą prietiltį olandų Naujo
je Gvinėjoje. Tai pranešė vakar 
Olandijos gynybos ministerija.

Indonezų karinės jėgos telkia 
si prie Onin pusiasalio, šiau

rėje nuo Fak Fak uosto.
140 indonezų parašiutininkų

iššoko iš septynių transporto 
lėktuvų užvakar dviejose vieto
vėse. Pasak olandų šaltinių tran 
sportai buvo remiami mažiau
siai dviejij bombonešių.

pestingai suplanuota ir patrio
tinės visuomenės energingai re
miama kova už Lietuvai labai 
svarbių rezoliucijų pravedimą 
JAV Kongrese su stiprėjančiu 
intensyvumu vedama pirmyn. 
Daugiau kaip 300 asmenų jau 
yra įsijungę į šiuo reikalu išleis 
tos literatūros platinimą bei laiš 
kų rašymo akcijos vedimą. Vi
sose Amerikos baltų kolonijose 
paskleista 30,000 informacinių 
lapelių, 140 pačių didžiųjų Ame 
rikos dienraščių aprūpinta in
formacine medžiaga. Komiteto 
lietuvių sekcijos pirmininkas 
inž. Julius Jodelė, gyvindamas 
laiškų rašymo vajų, birželio 
mėn. 6-13 d.d. lanko kai kurias 
didesniąsias lietuvių kolonijas, 
k. t. Chicagą, Bostoną, Wash-

Latvių ir estų visa spauda, 
o taip pat ir lietuvių patys įta
kingiausi laikraščiai ir žurnalai, 
k. t. Draugas, Dirva, Darbinin
kas, Aidai, Lietuvių Dienos, Į 
Laisvę ir kt. be jokių rezervų 
remia šio judėjimo tikslus bei 
parinktas priemones.

Šiuo metu į komiteto centrą 
grįžta atsakymai iš tų, kurie 
pakviesti Birželio 21-22 d.d. da
lyvauti baltų delegacijoje Wash 
ingtone. Jau gauta keliolika tei
giamų atsakymų. Komiteto cent 
re pramatytiems žygiams Wash 
ingtone rūpestingai ruošiamasi. 
Vedamas intensyvus susirašinė
jimas su rezoliucijų autoriais.

Komiteto vadovybė planuoja 
tilimesnius būdus bei priemo

nes Lietuvos laisvės kovai su
stiprinti.

Yra negausi grupė ir kovojan 
čių prieš. Energingiausiai reiš
kiasi į komunistinę Laisvę per
ėjęs 'bendradarbiauti vienas nau 
jasis ateivis. Save pakrikštijęs 
“Baltijos kraštų ekspertu”, ra
šo laiškus rezoliucijų autoriams, 
siūlydamas pripažinti Lietuvos 
okupaciją ir nuolaidomis ru
sams pirkti pasaulio taiką. Yra 
duomenų, kad kai kuriose ko
lonijose anas prokomunistas tu 
ri pavienių pasekėjų, kurie de
mokratų kovos prieš respubliko 
nūs priedangoje bando organi
zuoti prieš rezoliucijas akciją. 
Tačiau pasisekimo neturi, nes 
tarp rezoliucijų autorių yra ir 
respublikonų ir demokratų.

(I. T.)
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Kuopos švente
Gegužės 6 d. Marąuette Par

ko moksleivių ateitininkų šven
tė buvo pradėta eisena iš para
pijos salės į bažnyčią. Šv. mi
šias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kuopos dvasios vadas kun. 
J. Vyšniauskas, ragindamas 
ateitininkus melstis už savo Tė
vynę Lietuvą taip kantriai ir 
patvariai, kaip šv. Monika, ku
rios 20 metų nuoširdi malda nu
sidėjėliui sūnui Augustinui iš
meldė malonę tapti vienu žy
miausiu Katalikų Bažnyčios 
šventuoju. Pasotinę savo dvasią 
Dangiškąja duona, šventės da
lyviai vėl grįžo į salę.

Oficialiąją šventės programą 
pradėjo kuopos globėjas kun. 
J. juozevičius, sveikindamas 
susirinkusius ir reikšdamas 
džiaugsmą, kad toks didelis bū 
rys eina pirmųjų ateitininkų 
pėdomis ir užaugę galės tęsti 
šios organizacijos didžiąsias idė 
jas. Sugiedojus ateitininkų him 
ną, apie 40 vaikų vadovaujami 
kun. Vyšniausko davė priesai
ką, bučiavo vėliavą, gavo ati
tinkamą ženkliuką ir buvo pa
kelti vieni į jaunučių, o kiti į 
jaunių laipsnį. Juos sveikino 
kun. Vyšniauskas, ragindamas 
eiti mūsų didžiojo dainiaus Mai 
ronio pėdomis ir mylėti savo 
Dievą ir savo Tėvynę lietuvių 
kalba. Šie žodžiai buvo ypač 
svarūs, kad jie plaukė iš čia gi
musio. ir augusio kunigo šir
dies.

Sugiedojus Tautos himną, 
programos tęsimas buvo per
duotas inž. M. šilkaičiui. Jis pa
kvietė visus sėsti prie mamy
čių, vadovaujant A. Rimkienei, 
paruoštų pusryčių. Sveikino 
šventės dalyvius L. B. Centro 
V. pirm. J. Jasaitis, MAS Cen
tro vald. pirm. J. Račkauskas 
ir kun. prof. St. Yla.

Meninę programą atliko mer
gaičių kuopa, vadovaujama R. 
Jaraitės ir jaunučiai, suvaidin
dami “Teisybę ir Neteisybę”, 
parašytą ir režisuotą M. Stei- 
kūnienės, talkininkaujant J. Lie 
ponienei.

Už suruoštą ir sklandžiai pra 
ėjusią šventę tėvų komiteto 
pirmininkė A. Rimkienė dėkojo 
dvasios vadui kun. Vyšniauskui, 
kuopos globėjams kun. J. Juo- 
zevičiui, J. Lieponienei, M. Stei 
kūnienei, R. Jaraitei ir M. Šil
kaičiui, mamytėms, paruošu- 
sioms pusryčius ir prelatui Paš 
kauskui už svetingas patalpas.

Šventėje dalyvavo apie 100 
moksleivių ateitininkų, jų tėve
liai ir svečiai. Ši kuopa auga.

f
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.

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 4^4%

SS

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

Globėjai nuoširdžiai dirba, kad 
kuopa būtų ne tik skaičiumi 
didelė, bet ir dvasia stipri. B. B.

Cicero jaunučių būrelis
Prieš trejus metus Motiejaus 

Valančiaus kuopoje įsisteigė 
jaunučių mergaičių būrelis. Pir
ma globėja buvo E. Kriaučiū
nienė. Vėliau perleido pareigas 
tam darbui pasiaukojusiai S. 
Kisielienei. Cicero gerieji ponai 
Kisieliai nesigailėjo savo nau
jo namo ir užleido mūsų jau
nųjų džiaugsmui. Čia mes vieš
pataujame : šokame, dainuoja
me, sekam pasakas, skambinam 
pianinu ir t. t.

Niekas mūsų negali sulaikyti 
nuo susirinkimų — ar sniegti, 
ar lyja, visada mes ten sku
bam. Artėjant kuopos šventei, 
turėjom išmokti dainuoti. Čia 
atėjo į talką labai maloni ir 
miela mūsų širdukėms p-lė A. 
Prapuolenytė, kuri mus išmokė 
dainelių: Lietuva Brangi, Už 
Raseinių ant Dubysos ir Gegu
tė. Vėliau turėjome margučių 
dažymą. Dabar ką tik buvo 
kuopos vakarėlis, į kurį padė- 
jom bilietus pardavinėti ir jų 
išpirkom net už $70.00. Atsku
bėjo ir Motinos diena. Mūsų 
geroji globėja sugalvojo, kad 
mes turime padaryti po rank- 
darbėlį mamytėms dovanėlei. 
Vienos audėm audinėlį, kitos 
kaišėm kaspinėliais padėklukus 
ir t. t. Kiekvieną su meile sten
gėmės atlikti gražiai. Ar tos 
mūsų mažosios “peliukės” turė
damos vos po 5 metukus, gra
žiai dirbo. Mums labai smagu, 
kad turime savo valdybą, kurią 
sudaro mergaitės A. Arstikytė, 
J. Kisieliūtė ir J. Sakalauskai
tė. Susirinkimus turime kas' dvi 
savaitės. Juose pačios pirminin 
kaujame ir sekretoriaujame. Iš 
jų išsinešame gražių pamoky
mų. Per šį susirinkimą (gegu
žės 12) turėjom svečią — kun. 
Rimšelį. Jis mums papasakojo 
apie mamytes. Mes padekla
mavome eilėraščių. Kunigėlis 
mus nufotografavo. Na, ir po 
tų visų darbų geroji globėja P. 
Kisielienė visuomet mus pavai
šina. Mūsų būrelį sudaro 20 
narių, būrelio globėja ponia 
Kisielienė ir nežinomas gerasis 
“Kalėdų senelis”. Tad gerie
siems globėjams ačiū, o mums 
visada miela eiti tenai, kur mus 
myli. Danguolė Stoneiūtė

Sendraugiai ir rinkimai
Šiomin dienomis at-kus sen

draugius, gyvenančius įvairiuo
se kontinentuose, pasiekė baisa

Kristina Griniūtė prie piano Ci
cero jaunučių ateitininkių mergai- ' 
čių būrelio Motinos dienos minė 
jime geg. 12 d.

ga yra viena: visiems balsuoti 
už pasirinktus, kandidatus.

St. V-tis

Sendraugių stovykla artėja
Vos tik keli mėnesiai beliko 

iki sendraugių vasaros stovyk
los Dainavoje rugpiūčio 12-18 
d. Nereiktų atidėti reikalą pa
sirūpinti susitvarkyti su atos
togomis, kad stovykloje ir Tu 
galėtum dalyvauti. Stovyklos 
studijinei programai pasirinkta 
tikrai mums gyvybinė tema: 
“Žvilgsnis į save: kuo esame ir 
kur einame?”

Paruošiamieji darbai eina pil
nu tempu: prie stovyklos .ruoši
mo dirba visa eilė žmonių. Te
resė Ivaškaitė rūpinasi Mairo
nio minėjimu, kurio sukaktis 
bus atžymėta stovykloje.

"Mater et magistrą” ir 
rytų Europa

Gegužės 5—6 dienomis New 
Yorke Pax Romaną egzilų ko
misija ruošė seminarą “Mater 
et Magistrą ir Rytų Europa 
šiandien ir rytoj”. Seminaras 
vyko puošniuose ukrainiečių na 
muose ant kampo Fifth Avenue 
ir 79th Street, prieš Metropoli
tan Museum of Art.

Paskaitas skaitė: Kęstutis 
Kudžma — “Žmogus Mater et 
Magistrą enciklikoj”; kun. N. 
Trepsa — “Mater et Magistrą: 
principų planas tautinėms tau- 
grupėms egzilėje”; daktaras 
J. Zaremba — “Žmonijos eko
nomijos augimas Mater et Ma
gistrą enciklikoje”; kun. D. 
Campion, SJ “Sociologinės Ma
ter et Magistrą implikacijos”.

Į seminarą atsilankė ir Pax 
Romana pirmininkas dr. V. Vy
gantas. Jo žodis buvo dalyvių 
šiltai sutiktas.

Egzilų komisijai Pax Roma- 
nojė šiuo metu vadovauja uk
rainietis Wsevolod Isajiv. Se
minaro techninį paruošimą tvar 
kė latvių katalikų studentų są
junga “Dzintars”.

Apie seminaro paskaitų idėji
nį turinį pranešame kitą savai
tę. L. L.

MAS stovyklos
Moksleivių ateitininkų sto

vyklom registracijos lapelius ir 
informacijas galima gauti MAS 
centro valdyboje, 5725 South 
Artesian Avenue, Chicago 29, 
Illinois arba pas savo kuopų 
globėjus.

Jaunučiams (8 iki 12 m.) sto 
vykia prasidės birželio 24 ir 
baigsis liepos 8 d. O vyresniems 
liepos 22 iki rugpiūčio 5 d.

Rytuose (Kennebunkporte) 
vyr. moksl. stovykla vyks nuo 
liepos 29 iki rugpiūčio 10 d.
Šatrijietis pas amerikonus

Jeigu dar vis girdėsite keis
tų moderniškų harmonijų besi
liejančių iš Lietuvos ateities' — 
studentų, žinokit, kad tai atsi
minimai iš De Paul universite
to operų pastatymų gegužės 4 
ir 5 d.

Yra pagirtina, kad iš tų 14- 
kos studentų, kurie dalyvavo 
šiuose pastatymuose, vienas iš 
pagrindinių buvo Manigirdas 
Motiekaitis. Lietuvių tarpe Ma
nius žinomas kaip geras pia

vimo vokai: korespondencinįu 
būdu renka savo sąjungos vyk
domuosius organus: ASS cent
ro valdybą ir ASS kontrolės ko 
misiją.

Prof. dr. Pr. Jucaičio vado
vauta ASS centro v-ba turėjo 
pirmąjį rinktų JAV., Kanados 
sendr. skyrių atstovų suvažia
vimą. Jame išrinktoji, K. Klei
vos vadovauta; centro v-ba vei 
kė jubiliejiniu (50 m.) laikotar
piu ir pašventė darbus jubil. at- 
kų kongresui organizuoti. Se
kantys korespondenciniai rinki
mai apjungė visų kontinentų 
at-kus sendraugius. Dr. V. Ma 
nelio vadovaujama centro v-ba 
įjungė ir sendraugių stovyklinę 
veiklą.

Dabar aišku, kad ASS centro 
v-ba bus perkelta iš Chicagos į 
Detroitą. Detroito at-kai sendr. 
yra veiklūs, plataus masto orga 
nizatoriai at-kų vidaus veikloje 
ir plačiuose katalikų bei bendri 
nių organizacijų baruose. Im
kime tik vieną pavyzdį. Prieš 
eilę mėnesių įvyko ALRK fede
racijos kangresas Detroite. Šen 
draugiai įsijungė į kongreso or 
ganizavimą: Pr. Polteraitis pir- i 
mininkavo kongresui, kun. Br. 
Dagilis ir inž. J. Mikaila vykdė 
organizacinius uždavinius, R. 
Valukonytė ir kt. talkino sekre
toriatui. Sendraugiai bendra
darbiavo su vietos lietuviais ka 
talikais, kuriuos garbingai at
stovavo R. Valatka, vadovavęs 
kongreso surengimui.

Detroito kandidatai į ASS 
centro v-bą yra pusiausvyros, 
bendradarbiavimo ir organizuo 
tos veiklos šalininkai, iš kurių 
penkis išrinksime į naują cen
tro v-bą.

Kontroles komisija bus per
kelta iš Clevelando į Torontą. 
Pirmą Įtartą sendraugių istori
joje Kanada imasi pareigas. Iš
statytieji Toronto sendraugių 
kandidatai į kontrolės komisiją 
taip pat yra veiklūs visuomeni
ninkai ir pažįstami sendrau
giams dėl jų plačios veiklos lie
tuvių tautos uždavinius vyk
dant. Iš jų tris išrinksime į 
Kontrolės k-ją, kurios objekty
vumu pasitikėsime.

Visų sendraugių būtina parei

nistas — vargonininkas. Pas 
amerikonus pasirodė grakštus, 
ritmiškas ir gabus pianistas — 
dirigentas.

« P. ŠILEIKIS, 0. P,
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Proteza!. Med. ban
4 dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniui, pagal auaitarimą. 

1)81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1632 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 Stt-eet 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1870

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susiturima Jei ne
atsiliepia, skambinti MI S-0001,

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kAA-'ien nuo ti—-8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. lr Kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. TVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimąI------------------------------------------
[ rel. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. i-ti, treč., A.ešt. pagal suta.rtĮ, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą."

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

i 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
j Valandos pagal susitarime Jei ne- 
i atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
■nr.čin.dleniais uždarytu

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima pagal ausltarims

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:80: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo J iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 6Srd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

i DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted)
į Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
j Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:3«-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—e. vai., trečiad.
uždaryta.

3l. ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. liAfa.vette 3-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCBIK1V IR VAIKU LIGŲ 

.SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto — 1 vai. p Šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

ReB. tel. VVAibrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 WeBt 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

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

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

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 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p.
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas BIshop 7-252C

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.

3 mėn. 1 mėn. 
$4.00 $1,75
$3.50 $1.50

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-229U.

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė.. tel 
GR 6-0091; 392 E. 169th at., Harvey' 
UI., tol. EDison 8-4388; 80 N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

UR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik E—8 p. in. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutartj.

Ofiso telef. CLiffside' 4-2896 
Rezid. telef. IVAlbrooki i 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr se. 
madlenials uždaryta, priimama p 
gal susitarimą. šeštadientals m 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
„J£2£.TTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTES

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-55' 
J f įso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki

v- 2—* v- popiet lr ki
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6191

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D«1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas* 
dien, išskyrus trečiad. Lr še S tad.

Telefonas — GRovehilI 6-2831

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
■ alandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vai 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popini
________Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-816

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6681 

Rez. 6600 So, Artesian Aveniu
Vai.: 11 v. ryto iki S y. p.p., B-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos rvto kasdien

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



f
Kova prieš nemoralumą —

KOVA UŽ ŽMONIJOS ATEITĮ
Vargu ar kuris kitas pra

moginės žmogaus kūrybos pro 
dūktas taip plačiai pasiekia 
minias, kaip filmas. Dabar ki
no teatrų .ne tik pilni miestai, 
'bet ir laukai. Net ir televizijų 
programų didžią dalį sudaro 
filmai.

Garsinis.filmas gali turėti 
gausių meno elementų: literatu 
riškąi parašytą scenarijų, įs
pūdingą aktorių vaidybą, rink
tinių .solistų dainavimą, patrau 
klią muziką, šalia šių žmogaus 
kūrybos laimėjimų, filmas mus 
praturtina geografiniais vaiz
dais, istorine tikrove, filosofi
ne ar socialine mintimi, moks
line tiesa. Filmuose daugiau ar 
mažiau gali jungtis beveik vi
sos žmogaus kūrybos galios, 
ir jų atnešti laimėjimai daro
si prieinami milijonams žmo
nių viso pasaulio penkiuose 
kontinentuose. Ir galime pasi
džiaugti, kad yra tikrai vertin 
gų filmų.

¥

Tačiau daugelio filmų garny 
ba yra pelnagaudžių rankose. 
Tokiems filmų gamintojams 
daugiau rūpi doleris negu kul 
tūra ar moralė. Jeigu jie pra
mato, kad koks skandalingas

J vaizdas, gašlus perteikimo bū
das galės atnešti pelno, viso
kiais bučiais stengiasi prasmuk 

t ti pro policines ir teisines už
tvaras, kad tik tas sliekutis 
ant jų dolerinės meškerės iš
liktų. Ar tai jaunimą demora
lizuos ar ne, jiems mažai te
rūpi., 7^7

Kai į kiekvienus namus, ga
lima sakytį', beveik į kiekvie
ną kambarį, kur gyventojai 
daugiau būna, atėjo televizija, 
Hollywoodo pelnagaudžiai ėmė 
jausti pavojingą smūgį per ki
šenių ir , ėmė gyvuliškumo in
stinktu 'vilioti sau naujus a- 
deptus. Ekrane ne tik atsirado 
pusiau nudizmo scenų, šeimos 
neištikimtlMo demonstravimų, 
bet gatvės moterys pasidarė 
filmų herojais, Moralės kiau

šį simas pasidarė lyg tas užgui
tas vaikas šeimoje. Daugeliui 
aktorių prie to prisitaikyti ne
buvo sunku, patiems turint 
po ketvirtą ar penktą vyrą 
(žmoną) ir, kaip šiomis die
nomis spauda atskleidė, akto
rių namų biudžete gėrimams 
savaitei skiriant $450, o kar
tais ir $700.

. *
Tas' moralinis kai kurių fil

mų bankrotas nėra be įtakos 
gyvenimui. Jokios mokyklos, 
jokios paskaitos taip gausiai 
nelankoma, kaip filmai. Ir tai 
sudaro pavojingą situaciją.

.... f
Spaudojeir gyvenime

į ATAKA LAIŠKAIS
M 7;

Rinktinių, žodžiu ir' gausiais vaiz
dais j mus , kalbąs “Lietuvių Die
nų” žurriauls savo naujojo numerio 
vedamąjį skiria kovai dėl Lietuvos 
laisvės. Norima išjudinti Washing- 
tono įstaigas, kad Pabaltijo laisvės 
reikalai butų iškelti tarptautiniame 
forume, bet visų pirma svarbu iš
judinti kongresą. Dėl to, kaip ra
šo “L. D.”, dabar “už mūsų reikalu 
labai svarbių rezoliucijų JAV kong
rese pravedimą vėl reikia naujas 
atakos ląįąjgais. Laiškų reikia dar 
daugiau negu pirmą kartą, kad bir
želio mėn. viduryje j Washingtoną 
nuvykusi gausi delegacija galėtų 
operuoti: jsjįpraus visuomenės už
nugario remiama.

Visi kaip vienas, senoji ir naujo
ji imigracija, čia gimę lietuviai, 
akademinis jaunimas, visų srovių, 
ideologijų ir įsitikinimų tautiečiai,

T’ suderinkime' pastangas! Suvieny
kime širdis, suremkime pečius!

Dešimts.i Amerikos senatorių ir 
kongresmanų reikalauja preziden
tą imtis konkrečiai Lietuvai išlais
vinti žygių:” Ar į šį šauksmą neat
silieps 100,000 lietuvių, kurie mūsų 
draugų pastangas paremtų. Juk, 
sakoma, mūsų milijonas... Būkime 
Lietuvos tlaisves kovos fronto ka
riai. Fronte,., kur nėra jokio pavo
jaus žūti,' tik: laimėti...”

Amerikos11 įstaigose jau dabar 
yra daug prielankumo Lietuvai.

\ Tose pačiose “Lietuvių Dienose”, 
pasikalbėjime su gen. kons. Dauž- 
vardžiu iškeliami šie faktai: “Kad 

t. santykiavimas su priešu bei netei-

"i GIMNAZIJOS LIETUVIUKAI KELIA SVETIMŲJŲ 
PASIGĖRĖJIMĄ

Išsigimėlis iš Okupuotos Lietuvos
Sėdėdamas New Yorke skleidžia melus apie Ameriką 

K. STAKfiNAS
Los Angeles policijos vadas 
William H. Parker, kaip šio
mis dienomis pranešė “Regis- 
ter” Nr. 20, perspėja, kad A- 
merikai gresia tamsi ateitis 
dėl viešosios ir privačios doro 
vės pašlijimo. Demokratinių 
Institucijų Studijos centro 
spaudoje paskelbtame minėto 
Parker pareiškime sakoma: 
“Materializmas, šeimų gyveni
mo suirimas, moralinių varžtų 
atleidimas ir visuotinis atkriti
mas nuo religinių praktikų y- 
ra svarbiosios priežastys, dėl 
kurių nusikaltimų gausumas 
auga keturis kartus greičiau 
negu gyventojų skaičius... Mes 
matome, kad perskyros ir šei
mų suirimas, o taip pat ir pa
žiūra, kad vaikai yra ‘nepa
geidaujama šeimos nelaimė’, 
bet ne moterystės tikslas, — 
yra dirva, iš kurios dygsta 
nepilnamečiai nusikaltėliai’’.

Prie šitokios dekadencijos, 
nėra abejonės, daug prisideda 
nemoralūs filmai. Pataikauda
mi minios žemiesiems jaus
mams, tokie filmai padeda at
palaiduoti moralinį kontrolia- 
vimąsi ir paruošia nuotaiką 
paslysti moderniojo gyvenime 
pagundose. O tai daugeliui fa
tališkas parbloškimas. Šiemet 
iš spaudos išėjusi psichiatro, 
psichoanalistp dr. G. Zilboorg 
knyga “Psychoanalysis and 
Religion” (pusi. 35) pabrėžia, 
kad net Freudo moksliniai at
radimai įrodė, jog, hedonizmas, 
ilgiau žmoguje užsitęsęs, veda 
prie protinių susirgimų ir so
cialinio neprisitaikymo.

*
Tokie nemoralūs filmai turi 

būti boikotuojami. Nei patiems 
eiti, nei leisti tų, kuriuos api
ma mūsų įtaka. Direktyvų čia 
galima semtis iš Padorumo 
Legiono skelbiamų filmų ver
tinimų. Kai purvinų filmų ga
mintojai pajus vėl smūgį per 
kišenių, jie labiau links gamin 
ti tokius filmus, kurie mus ža
vi aukštu meniškumu, dideliu 
humaniškumu ir skaidria idė
ja (pvz. Ben Hur).

Prisiminkime tą gyvenimo 
patirties padiktuotą Los Ange
les policijos vado W. H. Par
ker įspėjimą: “Nepriklauso
mos, taip kaip mūsų, demokra
tijos likimas pareina nuo vi
dinės savęs kontrolės, nuo sa
vanoriško susidrausminimo, ir 
aš nematau, kaip mes to savęs 
apvaldymo galėtume pasiekti 
be religijos vadovaujančio 
vaidmens, be religinių moty
vų”. J. Pr.

|sėtu Lietuvos okupantu nepakeliui, 
i ryškiai parodo keli Amerikos am
basados Maskvoje poelgiai: ji a.t- 

'sisako tarpininkauti Amerikos pi
liečių dokumentų išgavime iš Lie- 
! tuvos, kad neduotų Sovietams pre- 
| teksto, jog ju autoritetas Lietu- 
Įvoje pripažįstamas; kai liudija So
vietų valdininko parašą ant doku
mento, sudaryto okupuotoje1 Lietu- 
jvoje, teikiančio Sovietų agentui j įgaliojimą atstovauti Lietuvos pilie
tį (neagentams Sovietai neleidžia 
įgaliojimų duoti), tai įrašo į liu
dijimą, kad tas liudijimas neturi 
būti interpretuojamas teikiąs So
vietams suverenines teises Lietu- 

‘vos atžvilgiu. Tas įrašas kiekvie- 
nam JAV teismui pasako Lietuvos 

| padėtį ir sustiprina jo poziciją at
mesti ar bent tinkamai Lietuvos 
statusą atžymėti.”

! Ir gen. konsulas duoda visą ei- 
: lę JAV teismų pasisakymų, kur už
akcentuojama neteisėta Lietuvos 
okupacija.

Cikagiečiams šis numeris bus 
ypač įdomus, kad. duoda daug nuo
traukų iš mūsų lietuviškosios ope
ros, o solisto J. Vaznelio atvaizdas 
puošia net pirmą žurnalo viršelį.

J. Daugi.

I — Iš komunistų valdomos 
! Kinijos kasdien per 50 žmonių į 
| atbėga į Hong Kongą., laisvės 
j jieškodami. 1961 m. pabėgėlių 
į buvo per 20,000 asmenų. ,

Šauksmas iš Vokietijos -— ansambliai, menininkai, aplankykite 
Europą. Pirmenybė kultūrinei kovai. Vasario 16 gimnazijos

tautinių šokių grupė ir jos vadovė. Maironis;, Brazdžionis 
lietuvių parengimuose. Vokiečiai susižavėję šokiais

V. ALSEIK A, Vokietija

Kai šių metų pavasariui sun 
kiai prasikalus teko vykti į Va
sario 16 gimnaziją, atsitiktinai 
į rankas pateko 1961 m. rudenį 
gimnazijos vadovybės paskelb
tas atsišaukimas. Jis teigė: vie
nintelis Gimnazijos išsilaikymo 
šaltinis palieka ir toliau laisvo
jo pasaulio lietuvių aukos. Nu
rodyta, kad, kai vokiečiai pra
deda mūsų gimnaziją labiau šelp 
ti, būtų skaudu, jei patys lietu
viai liautųsi rėmę ir pasigailėtų 
vieno kito dolerio. Pagaliau pas 
kelbtas šauksmas — neleiskite 
jaunąjai kartai ištirpti svetimų 
jų jūroje! Tas šauksmas tinka 
ir dabar, juo labiau, kai nuo lie
pos mėn. 1 d. sustabdomos Bal
fo siuntos į Europą ir kai ne 
visi būreliai parodo reikiamą ak- 
tingumą.

Ansambliai, solistai, negi 
pamiršote Europą?

Kultūriniais klausimais kal
bantis su dail. Krivicku, tenka 
nugirsti įdomių pasisakymų, ku
rie turėtų sudominti ypatingai 
gyvenančius JAV-se kultūrinin
kus. Beje, juos kelia ir neseniai 
Amerikoje lankęsis Valteris Ba 
naitis.

Atrodo, — teigia Krivickas 
lyg visa Europa būtų persikė
lusi į Ameriką ir jai toji Euro
pa daugiau neberūpi. Štai, kad 
ir tie lietuviškieji meno ansamb 
liai, paskiri solistai ar dailinin
kai. Išvyko, įsikabino ir nebe
nori žinoti apie tikrąjį kultūros 
centrą — Europą. Tenka ir pa
teisinti lietuvius kultūrininkus, 
įvairių ansamblių dalyvius ai 
operos solistus — juk, sakau, 
žmonės dažnai sunkiai dirba, 
net ir naktimis, kai turi dides
nes šeimas, ar jiems lengva gal
voti apie pasivažinėjimus po Eu 
ropą?

— Teisingai, — atšauna, — 
bet vis dėlto reikėtų ieškoti ke
lių, kad tą Vak. Vokietiją, dar 
Italiją, Prancūziją, ten gyvenan 
čius savo tautiečius aplankytų 
lietuviškieji ansambliai, paskiri 
solistai, menininkai. Tik pagal
vokite, kiek tai prisidėtų prie 
lietuviškos dvasios sustiprinimo, 
nuotaikų pakėlimo! Juk kultu-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Jau nuo ankstyvos popietės prie Jasaičių tvoros 
stoviniavo bernai ir nekantriai žvalgėsi į saulę. Ger- 
vėnuose buvo įprasta tik tada rinktis į vakaruškas, 
kai saulė pasislėpdavo už Dirmiškės viršūnių, ir ant 
Rudžio stogų nuguldavo šešėliai. Pirmąją Velykų 
dieną išsimiegoję, juokėsi, žvengė, rodydami gerai 
išblizgintus aulinius batus. Jau keliom dienom prieš 
šventes mozojo visokiais tepalais,, džiovino, šveitė ir 
vėl mozojo. Jei kieno dėžutėje nuo Užgavėnių nepa
liestas tepalas buvo sudžiūvęs, vaikščiojo piktas, o 
nuėjęs šerti gyvulių, koliojo karves, spardė pasimai
šiusias kiaules. Grįžęs trobon, šluostė šepečiu kros
nies kaktą, spaudė ir švietė aulus. Gavėnioje na
muose prisitupėję ir surūkę visą tabaką, Didįjį šeš
tadienį metė šiaudais apkarusius kailinius ir, Išlin
kę nekūrenton kamaron, išsipustė. Kai išėjo į mišpa
rus, grįžo tik ryte po mišių su kitais, nes per naktį, 
lyg silkės statinėje susikimšę, Leibos priemenėje 
gnaibė, erzino mergas, kumščiavosi, stumdėsi. Vaka
rop, pirmąją dieną, susirinkę bandė dainuoti, bet vy
resnieji išvaikė iš namų,. — dar nedera linksmintis. 
Tada, lauke susibūriavę, nutraukė skalindami per 
kaimą, merginoms per langus dėpčiojant, ir sulindo 
į lovas.

Už tai sekančią dieną, saulei vos prasikrapščius 
per dangaus vidurį, iš visų pusių vyrai sutraukė prie 
Jasaičių sodybos ir,, ramstydami tvoras, pasakojo

rinė kova yra stipresnė už bet 
kokius memorandumus — ir su 
tokia mintimi nebuvo galima ne 
sutikti... Pagaliau, ne tik meno 
vienetai, bet ir pvz. sportinin
kai (krepšininkai?) būtų Vo
kietijoje labai laukiami, reikė
tų pagalvoti ir apie lietuvių dai
lininkų parodos iš JAV bei Ka
nados atsiuntimą — surengimą. 
Kas turėtų rūpintis? Bendruo-

Vaasrio 16 gimnazijos tautinių šokių trys šokėjai

menės padaliniai? Pagal paskir
tį, aišku, jai tokie dalykai pri
klausytų pirmoje eilėje.

Aiškiai trūksta lietuviškų meno 
pajėgų

Vokietijos lietuvių susirūpini
mas “kultūros ambasadorius” 
pradėti siųsti iš JAV ar iš Ka
nados į Europą — visai pagrįs
tas. Menininkų skaičius vis ma
žėja, kai kurie chorai merdi, 
neatsigauna'dėl vadovo sunega
lavimo ir kt. priežasčių ir Mem- 

1 mingene veikęs “Darnos” cho- 
- ras. Nėra lengva suklijuoti cho. 
rą ir gimnazijoje. Pernai rude
nį išvykus sol. J. Liustikaitei (ji 
suskubo aplankyti su daina la
bai daug lietuviškų kolonijų), 
dabar beliko tik viena daininin
kė — M. Simaniūkštytė - Panse, 
ir jos laikas labai ribotas. Tuo 
tarpu, kalbant apie transportą 
lėktuvais, juk yra įmanoma pi- 

I giai nugabenti pvz. keliasde-

' šimts asmenų grupes, į jų tar- 
j pą visai nesunku įterpti ir vieną 
kitą solistą, aktorių, rašytoją. 
Tai yra kultūrinio alkio šauks
mas iš Vokietijos su jos bent 
5,000 lietuvių, ir būtų apgailėti- 

ina, jei jis nebūtų išgirstas.
Tiesa, lietuviai ir vokiečių 

tarpe turi draugų. Kalbantis su 
gimnazijos vadovybe, štai teko 
patirti, kad toks dr. Kinder-

mann — žurnalistas, gyvenąs 
netoli Heidelbergo, turįs pažin
čių Bonuos sluoksniuose ir yra 

'pasiryžęs įvairiai paremti gim- 
jnazijos reikalus. Vokiečių me
nininkai mielai talkininkauja Va 
sario 16 minėjimuose, organi
zuoja programas ir ar tai nieko 
nesako mums patiems?

Jauni lietuviukai gelbsti 
kultūros prestižą

Nuo praeitų metų vasario mė 
nėšio gimnazija susilaukė stip
rios pajėgos — buv. Lietuvos 
aktorės Ebzos Gedikaitės-Ta- 
mošaitienės. Per 15 mėnesių ji 
paliko kultūrinės reprezentaci- 

Į jos srityje labai gilius, pasige- 
! retinus pėdsakus. Ji drauge ir 
tautin u šokių grupės vadovė ir 

į mergaičių bendrabučio vedėja 
(prieš jai atvykus grupei vado
vavo A. Grinienė). Drauge su 
ja tenka apžiūrėti mergaičių 

(Nukelta J 4 pusi >

juokus, žvengė, rankas kišenėse susigrūdę, stumdėsi,
. trypė. Čia buvo jau surambėjusių bernų, iki šiol ne
išsirinkusių merginų arba negalinčių vesti dėl to, 
kad namuose troba buvo pilna bumų, ir žmonos ne
turėtų kur dėti. Maišėsi ir paaugliai, pereitą vasarą 
dar karves ganę, bet jau gaudavę ir paakėti, už tai 
žiemai užsidirbę batus ir naujus kailinaičius. Jie 
spoksojo bernams į akis, pamėgdžiojo juos ir sten
gėsi įtikti. Tačiau daugiausia buvo tokių, kurie grei
tai rengėsi kariuomenėn ar iš jos buvo grįžę visai 
neseniai. Šitie buvo patys garsiausi ir triukšmingiau- 
si, daugiausia žiną ir išmaną.

Kai saulė kryptelėjo į vakarus ir pradėjo lies
ti nuogas miško viršūnes, visas patvorys sujudo, su
brazdėjo, bernai išsitempė ir plačiom gerklėm lyg 
sietuvėm uždainavo. Kiekvienas rėkė, kiek pajėgė, o 
Rudžio Sigitas, net pritūpdamas ir atsilošdamas, ve
dė pirmuoju balsu. Baigę posmą ir atsikrenkštėję se
kančiam, kaip juodas debesys, ūždamas ir grūmoda
mas, nutraukė vieškeliu. Daina plaukė iki miško. Su
drebinusi jo viršūnes, grįžo atgal, slankiojo apie nu- 
ledėjusius stogus ir nyko soduose ar plikuose lau
kuose.

Bernų kupeta susigrūdo kryžkelėje prie kryžiaus, 
sustojo ir dar kokį pusvalandį rėkavo, net garuodami, 
kol saulė visiškai dingo, nukritusi už miško. Tada nu
tilo, apsidairė, o kažkuris pasakė:

— Pas Vilkus jau žiburys dega.
— Muzikantai bus atėję. Traukim, vyrai.
— Sigitai, pasiimk ir savo čirpynę. Gali prireikti.
— Užbėgsiu namo ir pasiimsiu, — atsiliepė Ru- 

džiukas, ištįsęs kaip šienviržė kartis, ilgu kaklu ir 
juodais kaip derva plaukais. — O vaikams jau laikas 
gulti, — dar pridėjo, išdidžiai apsižvalgęs.

— Na, piemenys, namo! Kad nesimaišytumėt 
bernams po kojom! — šūkterėjo Stučka, pats dar tik 
pereitą vasarą pūdymus arti išmokęs. Apsižvalgė, pa- 
sičiupinėjo už diržo ir pridėjo:

— Namo, ant pečiaus gulti.

Sužvengė, nusikvatojo visi ir nuėjo Vilkų pusėn, 
kryžkelėje palikdami kelis paauglius, nusiminusius ir 
piktus, bet nė žingsnio nedrįstančius aniems žengti iš 
paskos. Dar pastovėjo valandėlę, tylūs ir nuleidę no
sis, nusekė bernus akimis ir išsiskirstė.

— Tas paukštvanagis, tas gysla, — pyko Jasai
čių Tomas, jau pradėjęs keturioliktuosius metus, dar 
tik pernai iš mokyklos išėjęs, bet gerokai ūgterėjęs 
ir tvirtas. — Akmenimis kojas išmušiu Rudžio brank
tui.

Namo slinko lėtai, vos pavilkdamas kojas, nie
kaip negalėdamas užmiršti Sigito ir jo ilgo kaklo.

— Kad ne jis, tas išdvėsa... Kiti gal būtų nieko 
nesakę.

Grįžęs namo, paleido karves girdyti, bet Rudžio 
Sigitas iš galvos neišgaravo. Abu mokyklon ėjo kar
tu, tas veršis nieko neišmanė, už tai jau buvo geru 
pusberniu, kai baigė. O Tomas! Slydo iš skyriaus į 
skyrių, kaip su rogutėmis nuo kalno. Kai laikė egza
minus prie kelių mokytojų, suvažiavusių iš visos apy
linkės, jie kraipė galvas ir stebėjosi.

Sigitas tik nepilnus pora metų už jį vyresnis. Bet, 
matai, Rudžio vaikas! Tėvas visko pilnas, net smuiką 
savo ilgakakliui nupirko. Išmoko čirpinti, už tai riečia 
sprandą, kaip teliukas, pavasarį saulėn išėjęs.

Kai tvarte nakčiai karvėms šieną kaišiojo, net 
apsiverkė iš sielvarto. Taip jam širdį suspaudė. Jis 
atsimins šitai, ilgai atsimins. Dar metai, du, ir jam 
papūs Sigitas. Nepadės nė tėvo daržinės, kasmet pil
nos, kimšte gėrybių prigrūstos.

Daržinės! Rudžio daržinės! Išsiplėtojusios visu 
papieviu nuo javo ir dobilų! Jos viską daro, jos Sigi
tui riečia nosį. Nebūtų jų, nebūtų turto, kas iš Sigito?

Keista mintis šovė Tomo galvon: sudeginti Rudžio 
daržines. Tuojau pat, dar šį vakarą. Tegul pasi
džiaugs tas išdvėsa, iš vakaruškų grįžęs. Kad Tomo 
darbas, niekas nepagalvos. Kur tau! Vaikas ramus ir 
malonus, vyresnį gerbia ir į akis nešoka.

(Bus daugiau)

Jei okupuotos Lietuvos spau
doj pasirodo straipsnių, kuriuo 
se skleidžiamas sovietinis me
las, tai dar neaišku, ar taip ra
šo straipsnio autorius savo lais 
vu noru ar sovietų priverstas; 
o gal autoriaus pavardė pridė
ta prie straipsnio visai jam ne 
sutinkant ir nežinant. Pažįstan
čiam sovietų sistemą, toks žmo
nių prievartavimas yra gerai ži 
riomas.

Kremliaus tarnas, .skleidžiąs 
melą

Tačiau, jei žmogus iš sovietų 
okupuotos Lietuvos atsiduria 
laisvame krašte ir ima skleisti 
Kremliaus melą bei ginti Lietu
vos okupantus, tai toks žmogus 
jau pasirodo kaiĮs savo krašto 
išdavikas, išsigimėlis arba psi
chiškai nesveikas, nes jei jis 
būtų padorus žmogus, tai galė
tų pasirinkti laisvę, o ne tar
nauti okupantui. Bet reikia pri
pažinti, kad tokių išsigimėlių iš 

; okup. Lietuvos pasitaiko. Vie
nas iš jų yra Albertas Laurin- 
čiukas, Kremliaus atsiųstas į 
Yorką, kaip tariamas “tarybi- 

I nis žurnalistas”. Jis jau kuris 
i laikas gyvena New Yorke. Prieš 
Kalėdas jis buvo grįžęs oku. 
Lietuvon, o dabar ir vėl atvyko
Nevv Yorkan.

Jo straipsnių apie Amerikos 
gyvenimą telpa “Tiesoj” ir ki
tuose okup. Lietuvos laikraš
čiuose. A. Laurinčiukas nieko 
gero nemato Amerikos gyveni
me. Todėl savo straipsniuose jis 
juodina šį kraštą, rašydamas 
neteisybę arba iškreipdamas fak 
tus, kad sudarytų blogą vaiz
dą apie Ameriką bei įdiegtų 
okup. Lietuvos žmonėms neapy 
kantą tam kraštui, kur tiek 
daug gyvena jų giminių ir pažįs 
tarnų.

Viename pastarųjų savo strai 
psnių “Laisvė spausdinti ir lais- 

| vė užgniaužti” (“Tiesa”, geg. 
6 d.) jis bando įrodinėti, kad 
JAV-se nėra spaudos laisvės, 
kad Amerikos žurnalistai gali 
rašyti tik tai, ką jiems jų “bo- 

1 sai” leidžia. Taip pat kaip pa
vyzdį, kad JAV-se nėra laisvės, 
jis nurodo, jog sovietiniai žur
nalistai JAV-se turi registruo
tus kaip “užsienio valstybės a- 
gentai”, kad jiems be leidimo 
negalima išvykti toliau už Nevv 
Yorko ir p.

i Žinoma, suklaidinti okup. Lie 
tuvos skaitytojus jis nemini,

kad šiuos suvaržymus • sovietų 
žurnalistams JAV-bės įvedė, at 
sakydamos į panašius sovietų 
suvaržymus Amerikos žurnalis
tams. Laisvų kraštų žurnalis- 

; tams JAV-se nėra jokių suvar- 
Į žymų važinėti: JAV valdžia ne
bijo, kad užsienio žmonės pa
matys kraštą. Tačiau Krem
liaus valdovai neleidžia Ameri
kos lietuviams, atvykusiems o- 

I kup. Lietuvon, aplankyti net 
i savo gimtojo kaimo ir laisvai pa 
važinėti po kraštą.

Gieda Kremliaus giesmelę

Amerikos šmeižimas ir juodi
nimas yra įprastas dalykas so
vietų žurnalistams. Šiuo atžvil
giu A. Laurinčiukas niekuo ne
siskiria. Tuo būdu jis pasirodo 
esąs visiškai surusėjęs bei par
sidavęs okupantui, nes pado
riam lietuviui nėra jokio reika
lo pūsti Kremliaus dūdą ir juo
dinti Ameriką. O gal A. Laurin 
čiukas nėra lietuvis, bet tik lie 
tuviškai mokąs rusas, dabar 
Kremliaus Nevv Yorkan atsiųs- 

; tas, kaip žurnalistas . iš okup. 
Lietuvos, kad savo pranešimais 
klaidintų okup. Lietuvos žmo
nes.

Kita vertus, ko A. Laurinčiu
kas vėl grįžo į Nevv Yorką, jei 
jis nieko gero šiame krašte pe- 
mato? Jei jis būtų nors “pado
rus” parsidavėlis Kremliui, tai 
jis vieton Nevv Yorko turėjo 
vykti Maskvon ir ten garbinti 
savo duondavius. Tačiau okųp. 
Lietuvos žmones sunku suklai
dinti sovietiniu “rojum”, ir to
dėl panašių straipsnių apie “lais 
vę spausdinti ir laisvę užgniauž 
ti” iš Maskvos “Tiesoj” nespaus 
dinama.

Žinoma, A. Laurinčiukui daug 
lengviau rašyti melą ar skelbti 
iškreiptus faktus apie Ameri
kos gyvenimą, sėdint Nevv Yor
ke, iš kur jo “žinias” okup 
Lietuvos žmonės sunkiau gali 
patikrinti ir, be to, kur jis turi 
daugiau laisvės ir geresnį gy
venimą negu Maskvoj ar oku
puotame Vilniuje.

Amerikos lietuviai turėtų ži
noti, kokį okup. Lietuvos “žųr- 
nalistą” Kremliaus ponai yra 
atsiuntę į Nevv Yorką ir pada
ryti žygių, kad jis būtų išpra
šytas, nes Lietuvos išsigimė
liams ir Amerikos šmeižikams 
neturėtų būti vietos šiame kraš-
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SVAJOTOJAI IR BENDRUOMENĖ
Medžiaga ateinančiai LB Tarybos sesijai 

ST. BARZDUKAS

Nevienodas mastas
Vysk. V. Brizgys, žvelgda

mas į mūsų šių dienų sklaidy- 
mąsi ir jo padarinius, .parašė 
aktualų savo išvada straipsnį 
“Grįžkime atgal vieni prie ki
tų” (Draugo 1962.V.3-4 Nr. 104 
ir 105). Išvados teisingumu nea 
bejojame. Tačiau abejonių kelia 
kai kurie autoriaus sugretini
mai.

Vysk. Brizgys pabrėžia sva
jotojų reikšmę: “Kuris gi net 
nesvajoja, tas tikrai nieko nenu 
veiks”. Toliau iš straipsnio ma
tyti, kad autoriui vis dėlto ne 
visi svajotojai lygūs. Didis bu
vęs prof. K. Pakštas, visą savo 
gyvenimą siūlęs lietuviams su-

Toks daugelio, jei ne visų sva 
jotojų kelias. Jų gyvenimas ro
do, kad savo galva jie “sienos 
nepramuša”, bet jų idėjos ke
lią i gyvenimą randa.

Pavyzdžiai moko
Antai, J. Švaistas savo kny

goj “Jo sužadėtinė” kalba apie 
dr. V. Kudirkos dramą: “Kai 
anuomet Varšuvoj suprojektavo j 
‘Lietuvos Draugijos įstatus’, i 
aiškiai numatė tuos kelius, ku-i 
riais turėtų eiti atsistatančios 
Lietuvos judėjimas. Tik vieno i 
dalyko nenumatė, jog didžioji i 
tos programos dalis teks jami 
pačiam ir vienam vykdyti. Jis 
tuomet tikėjosi, kad susidarys

Mokytojai Motgabiai, Vasario 16 gimnazijoje išdirbę 10 metų

GIMNAZIJOS LIETUVIUKAI KELIA 
SVETIMŲJŲ PASIGĖRĖJIMĄ

kurti savo koloniją. Didis yra galinga lietuvių patriotų slapta
kan. dr. J. B. Končius, dabar 
siūląs steigti koloniją Florido
je. Pramatančiai galvoja kleb. 
A. Linkus, siūląs senąsias lie
tuvių gyvenamas sekcijas atnau 
jinti, o ne palikti, ir kt. Ir ne 
jie kalti, kad lietuvių kolonija

organizacija, kuri talkos būdu 
sukels kultūrinį ir politinį savo 
krašto judrumą. Iš pradžių daug 
entuziazmo, daug pažadų. Vė- j 
liau, kai reikėjo intensyviai ir i (Atkelta iš 3 psl.)
pastoviai dirbti, pritrūko ran- kambarius, pasigerėti drausme, 
kų, kurios keltų, palinko pečiai, švara, gausiai skaitomomis kny 

svetur nebuvusi sukurta, kad kurie remtų”. gomis ne tik lietuvių, bet ir vo-
lietuvių kolonija Floridoje ne- Tačiau Kudirkos svajonė iš- kiečių, anglų, prancūzų net is- 
kuriama, kad senosios lietuvių sipildė — Lietuva prisikėlė.
gyvenvietės neatnaujinamos. K. Žukas savo atsiminimų kny 
Kalti kiti. goj “Žvilgsnis į praeitį” kalba

Iš antros pusės autorius jau apie šitą prisikėlimą: Keturiems 
kritiškai pasisako dėl kitų sva- tūkstančiams naujokų kareivių

bet ir vokiečiams ir amerikie
čiams.

Pasirodo, patys moksleiviai 
veržiasi į tą savo “ansamblį” ir ; 
jie didžiuojasi, šokdami tauti- i

mos energijos moteris, auklė- 
I dama dar ir savo dukrą, pasiro
do, pastaraisiais metais nepa- 

1 keičiama visų meninių parengi
mų dalyvė Vokietijoje. Dar per
nai keliaudama drauge su Lius- 
tikaitės koncertais, o šiais me
tais su savo šokėjomis ji visur 
klausytojus - žiūrovus pavergia 
savo meistrišku deklamavimu, 
išraiška, puikia tarena. Lig šiol 
Gedikaitė-Tamošaitienė klausy
tojus žavėjo Brazdžionio “Lie
tuva iš tolo”, Maironio Čičinsku 
ir S. Neries “Eglė žalčių kara
lienė”, dabar rengia eilę kitų 
Maironio eilėraščių.

Kokie gimnazijos menininkų 
— mažųjų lietuviškos kultūros 
ambasadorių planai ateičiai? No 
rimą įvesti ir charakteringus šo 
kius, pvz. jūrininkų šokį, dar 
vaidilučių šokį. Galimas daly
kas, gal teks pasirodyti ir šių 
metų rugpiūčio mėn. Romoje 
per tremtinių suvažiavimą. Va
dovė pagrįstai didžiuojasi savo 
šokėjomis, bet ir pati gimnazi
ja jos asmeny turi svarbų rams 
tį. Pagaliau iškeltina, kad prie 
tos šokėjų grupės sėkmės daug 
prisidėjo ir H. Motgabienė, pati 

i pasiuvusi tautinius rūbus. Tai 
didžiulis, pinigais neįkainuoja
mas, darbas.

panų kalbomis. Tačiau sritis, , n*us šokius, jiems miela, kad 
kun labiau domina, tai toji tau- ' *r svetimieji juos įvertina.. Jie i

LAIŠKAS IŠ KORĖJOS

'• isiųsti vyskupo adresu: The 
Most Rev. H. W. Henry, D.D., BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
Columban Fathers, A.P.O. 31.
P.M. San Francisco, Calif.

VADOVĖLIS
yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies-

Nežinau, kuriuo keliu pa- “fs bei liturginiai nurodymai. 
. , i 1 Išleido Kunigų Vienybe, 2 patai-suks kiti, bet man — duokite ■ Byta laida Kaina ?3 50 užaaky. 

laisvę ar mirtį. —P. Henry mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.
63rd St., Chicago 29, Dl.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
G HABIVSkVS

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimol-talsymai Sek. uždaryta

aoes

tinių šokių grupė.
. Šių eilučių autoriui dar prieš 
Vasario 16 minėjimą Stuttgar-

Mūsų dienraštis gavo laiškąVokietijoje ne kartą atžymėti
ir premijomis. Jie šoka ir Kai- iš Korėjos. Rašo katekistas 
velį ir Kepurinę, Noriu Miego, I Francis Park. Jis darbuojasi 
Kubilą-ir Oželį, Malūną ir Len- Kwangju diecezijoje. Jis džiau- 
ciūgėlį ir jie pasijunta lietu- giasi gražiu katalikybės augimu 

i i viais, tuo tarpu ne vienas jų, Korėjoje. Jeigu 1952 m. Pietų

jotojų, savo svajones besisten- jis, kaip vadas, teturi 37 šau- i te buvo sakyta: blogai, neturi- 
giančių ir vykdyti: “Didelė PLB tuvus ir vieną sudaužytą kulkos ) me menininkų, nėra kuo pasi-
idėja Amerikoje nepavyko. Ji, vydį. Kareiviams trūksta mais- j rodyti prieš sv’etimtaučius, negi,. - .. .
turėjusi arčiau sujungti trem- to ir aprangos. Karininkams ne ! gimnazijos vaikai išgelbės pa-1 gyven? svetimoje aplinkoje, bū- Korėjoje buvo apie 200,0U0 ka-
tinius su vietiniais lietuviais, mokamos algos, nes nėra pini- j ? 
juos dar labiau išskyrė. Per de- gų. Valstybė išleidžia paskolos Taip, jie išgelbėjo. Ir dar dau
šimt metų visi Amerikos lietu- bonus, bet jų niekas ne tik ne- | gįau __ jįe sugebėjo labai tei-

perka, bet dar tyčiojas. Kai Žu- ■ giamoje šviesoje pademonstruo- 
kas ir jo karininkai mėgina įti- lietuvius, jų liaudies meną —

viai nesukūrė židinio savo ar
chyvinei ir kultūrinei medžiagai
surinkti”. kinti ūkininkus pirkti bonus,

Taigi mūsų dabarčiai būdin-1 jie girdi tokius atsakymus: “O 
gos dvi autoriaus išvados: “peik f kada mes carą turėsime, juk be
tinos reikšmės smulkios riete- caro kaip galima gyventi?... mošaitienės energijos, pasiauko 
nos” lietuvius išskyrė bei atvė- Kad lenkas ar rusas užeitų... jimo dįdelių reikalavimų dėka 

Kai ateis lenkas, žydus suval- grUpė vėi atkurta, ir dabar ją 
dys, o tai jie dabar už gazą ne- sudaro aštuonios mažos ir 16

ypatingai vokiečių tarpe.. .Dar 
pernai toji tautinių šokių gru
pė buvo iširusi, tačiau E. Ta-

dami mišrių šeimų, prieš metus, talikų, tai jau 1959 m. jų buvo 
porą, net ir lietuviškai susikal-, 417,079. Tos pažangos pasiekė
bėti negalėdavo.

Šokių vadovė ir didelės išraiškos
menininkė

■ ifti
Įdomu stebėti, kaip Eliza Ge- 

dikaitė tvarko savo “mažiukes” 
ar “didžiąsias” šokėjas, lygiai

Pietų Korėjoje besidarbuoją 437 
katalikų kunigai ir apie 1,000 
pasauliečių katekistų. Pasaulie
čiai katekistai Piętų Korėjoje 
dabar laimi apie 50 procentų at
sivertimų į katalikybę. Kwang- 
ju mieste pastatyta nauja se
minarija. Katalikų bendruome-

sino, tad jie krinką po Ameri
kos laukus kaip Grigo bitės, ne
parodydami nei ypatingų planų, 
nei ypatingų pastangų. Įspūdis 
— kad nieko nebedirbame ir 
nieko nebepadarome.

Mastas, kaip matome, nevie
nodas — vieni mūsų svajotojai, 
nors ir nieko be pačių svajo
nių tų svajonių linkme nepa
darę, pristatomi sektinais pa
vyzdžiais, kitiems svajotojams 
(tiems dirbantiesiems) pataria
ma savo sąžines perkratyti ir 
reikiamas išvadas pasidaryti: 
“Visų organizacijų bendromis 
jėgomis ir broliškoje nuotaikoje 
peržiūrėti ALB struktūrą ir pa 
statyti ją į naujas vėžes. To 
nepadarius, ALB neduos to, 
kam buvo kurta PLB, o tai bū
tų didelis nuostolis ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio lietu
viams. PLB didžiausias padali-

žino kiek ir plėšti... Ruskis kad 
ateitų, duona pabrangs...”

Tačiau šitokia dvasios men
kystė ilgainiui buvo nugalėta.

J. Eretas savo knygoj kalba 
apie prof. St. Šalkauskio nepa
sisekimus ir nusivylimą: Šalkau 
skis nepriklausomoj Lietuvoj kū 
rė Romuvos sąjūdį tautinei lie
tuvių civilizacijai ugdyti, bet 
tuojau pat “atsidūrė ties pirmų 
jų savo vilčių griuvėsiais”. Ir 
kilo Šalkauskiui klausimas su 
labai kietu gyvenimo tikrovės 
atsakymu: “Kaip toliau tėvynei 
padėti? Bet ar jie apskritai nori 
klausyti savo filosofo? Ar So
krato nepasmerkė mirti, ar Pla
tono neišvarė iš Syrakūzų ir 
Spinozos iš bendruomenės? Ir 
ar rusai Čadajevo nepaskelbė 
bepročiu, o mylimojo Šalkaus-

vyresniųjų mergaičių su dviem 
mokiniais ritmiškai akordeonu 
grojančiais (Baliulis, Kizelba- 
chas). Visa grupė iš 28 daly
vių (taigi, visas Gimnazijos mok 
šleivų itrečdalis) labai sėkmin
gai šoko ne tik savo tautiečiams,

buvo malonu anksčiau įsitikin- nių plėtimasis reikalauja dau- 
ti, kad šioji,’atrodo, neišsemia- giau lėšų, kurias būtų galima
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•>Cjs Arkivysk. Jurgio Matulaičio- § oloje 

Matulevičiau*

UŽRAŠAI

TRIJOSE DA.LZSK;
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pase 

'yžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvul 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar 
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų is 
ganymui.

II. Laiškai. Tai (vairiems asmeninu 
aSytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai išreikšti patarimų.

iii. Vilniuje. Žvilgsnis j Arki
vyskupo kančias perneštas senoj 
Lietuvos sostinSje, kur Jis steug 
damasis būti visiems vlsakuo, ka. 
visus laimStų Kristui daugiausia 
; ra nukentSjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta Į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite

'DRAUGA 8”
4545 W. «S St., Chicago 29, IL

lllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'liilllllllllli

nys iki šiol stovi užpakaly kitų kio mokytojo Solovjovo, vos 28 
kraštų Bendruomenių”. j metų pasiekusio, ar neatskyrė

nuo akademinio jaunimo?”
Tačiau Šalkauskis savo idė

jomis yra gyvas mūsų tautoj
Galva sienos nepramuši 

Vadinasi, gyvename reformų
nuotaikomis, be Alto, siūlome 
reformuoti ir LB.

Bendruomenės svajotojai esą 
me dėkingi vysk. V. Brizgiui už 
gerus patarimus, nors jie mums 
ir nėra nauji: JAV Lietuvių 
Bendruomenės trūkumus mato
me patys, o už organizacijų kon

ir jos išeivijoj.
Šalin dūsavimai

Ne kitas šiandien ir organi
zuotosios Bendruomenės kelias 
į gyvenimą. Ir ji rungiasi su 
inercija, su abejingumu, su ne
pasitikėjimu, su visokiausių sro 
viškumų bei ambicijų užtvaro-

ferenciją pasisakė JAV LB Ta- mis.
rybos New Yorko 1961 rugsėjo Tik be reikalo (sąmoningai 
2-3 sesija: “JAV LB centro ar nesąmoningai) nematomi jos 
organai imasi iniciatyvos su- darbai. Taip pat be reikalo (są- 
šaukti JAV lietuvių organizaei- moningai ar nesąmoningai) ne-
jų bendrą konferenciją bendra
darbiavimo klausimams tarti”. 

Tačiau gyvenime jau yra taip

GEGUŽĖS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS

NAMŲ RAKANDŲ
Televizijų, pečių, refrige- 
ratorių, auksinių daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
BUDRIKO KAINOS ŽEMESNĖS 

KAIP KITUR
LENGVAIS IŠSIMOKĖ JIMAIS

3 dalių miegamojo kambario
setai nuo ....................... $89.00

4 dalių miegamieji nuo . . $139.00 
2 dalių svečių kambario

setai nuo. . $89.00 iki $400.00
Karpetai, virtuvės setai, pečiai, 

šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat
racai, televizijos, lietuviškos plokš
telės.

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Hąlsted St.

ISKIP’S 
j Liquo r Store
® 5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
Ifi) MAY — GEGUŽĖS 17, 18 ir 19 D. D.

S E L F 
SERVICE

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
$3-89

$4.98

CHAMPAGNE COGNAC Fifth

ROPH1 THREE STAR COGNAC Fifth

POPULAR BRAND OF ASSORTED
FLAVORED CORDIALS Fifth $2.98

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

W1HTE HALL DISTILLED LONDON
DRY GIN Fifth $2-49

RON RICO RUM LITE or GOLD Quart $3.79

OLD BOTJKBON HOLLOVV KENTUCKY 
STKAIGHT BOURBON 10 YR. OLD 
86 PROOF

matomi visos naujosios musų 
išeivijos, pažymėtos tremtinių 
ženklu, darbai.. Jie nemaži ir ne 

kad lengviau svajoti bei projek- Į be išliekamos reikšmės. Šie dar 
tuoti o sunkiau dirbti, ypačiai bai blaško mūsų dūsavimus. Dėl 
įgyvendinti. Toks yra visų ide- to ir sias kelias pastabas Mai- Į g ya] vakaro
jų kelias į gyvenimą — joms ronio metais baigiame Maironio Sekmadieniais 11—5 vai. 
reikia aukotis ir apaštalauti, jų skatinimu: Šalin nusiminę dū- Budrjko radio programo3 sekmad. 
kely reikia klupti ir keltis, sun- savimai skaudūs! š stoties WHFC, 1450 kil. nuo
kūmų ir nusivylimų tulžį išger- Pažiūrėkime geriau, ką dir- 2 iki 2:30 valandos po pietų, 
įį, bame ir padarome.

Tel. CAlumet 5-7237

Fifth $3.59
HAMMS, PABST, or OLD STYLE BEER 

Case of 24—12 oz. cans Case $3.29

Case $3.39 jį)
PABST BEER

Case of 23—12 oz. cans

CANFIELD BEVERAGES 
jįjį AU flavors 6 Quarts for .99c

WISE FOLKS CALL IT

II 
Thei

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDVVARE 
6832 S. VVesiern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6*1300

1 Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga apima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 
duoda intriguojančią besiblaškan
čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
pynę. Knyga kainuoja $3.00. Gau
nama ‘‘DRAUGE”.

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuii
Gražią vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlovv 5-9500 
'•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
ĮURŠTOS RfįšlES FOTOGRAFIJOS 
VI CSV SPECIALI BĖ.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ŪMUS, M® V.

A10%, 20%, 30% pigiau mok6slte| 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
320S VVest 95th Street 

'Jhicago 42, Illinąis
Q Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 0-4339.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Platinkite “Draugą’7.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirrnad. 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 Westėrn Avė. krautuvė

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121
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METINIS LIETUVIŲ 

ŽURNALISTŲ
SUSIRINKIMAS

Gegužės 20 d. 1:30 vai. Pet- 
rulionio krautuvės s-mų saliu- 
kėje įvyksta labai svarbus me
tinis lietuvių žurnalistų susirin
kimas. Tiem, kurie atneš dvi 
fotografijas bus išduoti žurna
listo pažymėjimai, be to, bus 
renkama nauja L. Ž. s-jgos De
troito skyriaus valdyba.

Kviečiami atsilankyti ir tie

Miklovas darys pranešimą apie
[pavergtos Lietuvos padėtį.

J. Miklovas kilęs iš Žemaiti
jos ir ryšium su savo profesija

pasinaudoti skirdami šeštadie
nio gegužės 26 d. vakarą šiam 

į malonumui ’r kartu pareigai at 
likti. Rengėjai Birutiečių d-ja 
ir choristų tėvų komitetas įėji
mo bilietų kainas nustatė gali
mai mažesnes, 1 ir 2 dol. asme
niui.

■Vakaro pelnas yra skiriamas 
Sibire esančių lietuvių šalpai.

Programai pasibaigus, Gleve- 
lando lietuvių jaunimo Neo-Li-

yra apvažiavęs daug Lietuvos Uuanų orkestrui grojant bus šo. 
vietovių ir gerai pažįsta oku- i kjaj

puoto krašto gyvenimą. Taip j J. Parama tautinių šokių gru 
pat buvęs už Lietuvos ribų to- pei SLA 352 kuopog visuotinis

susirinkimas, iš savo kasos pa
skyrė Detroito lietuvių tautinių

limose sovietų vietovėse. Datroi 
to Lietuvių Organizacijų Cent
ras jo pranešimą organizuoja irjšokių grupei šiIainė 25 dol 
globoja. j Tautinių šokių grupė gražiai

Lietuvių visuomenė kviečia- pasirodė SLA jubiliejiniame
spaudos bendradarbiai, kurie {ma dalyvauti ir nepraleisti pro ; bankiete.
iki šiol nebuvo įstoję į Detroito 
skyrių, šis susirinkimas svar
bus ir tuo, kad bus aptartas 
LŽS-gos centro valdyvos rinki
mų klausimas. Kiek žinia, De
troite turime rašančiųjų apie 
30 asmenų. Pagal Alf. Naką — 
jei prie 12 “apaštalų” (tiek tu
rime narių) prisidėtų bent kita j ne^e . programoje

gos išklausyti svarbaus prane- i — SLA gegužinė įvyks, bir- 
šimo apie pavergtos Lietuvos želio 3 d. Green Lawn Grove
padėtį.

JUNGTINIS JAUNIMO 
PASIRODYMAS

parke, esančiame 16447 Middle 
Beit Rd. Šiam metiniam Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
išvažiavimui paruošiamieji dar-

Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių šokėjų pora.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės mėn. 17

de Porres pavadino Peru ir vi
sos Amerikos socialinės tarny
bos darbų pirmūnu.

UŽ SAULĘ STIPRESNĖ 
ŠVIESA

Lempa, kuri duoda “tris i

Naujas šventasis

Romoje gegužės 6 d. kanoni
zuotas (paskelbtas šventuoju)
Peru valstybės, Limos miesto 
mulatas Martynas de Porres.
Jo krikšto metrikuose 1579 m. 
lapkr. 9 d. buvo parašyta, kad 
jis gimęs iš nežinomo tėvo. Iš 
tikrųjų jo tėvas buvo ispanų 
riteris ir tos kolonijos valdinin
kas Juan de Porres, kuris vė- kartus stipresnę šviesą negu1 
liau jam suteikė savo vardą. Jo saulės”, yra išrasta General, 
motina buvo iš vergijos atleis- i Electric bendrovės. Jos pirmas I 
ta Panamos negrė, o gal indė- pritaikymas — tyrimams erd- 
nė. Gimus antram vaikui tas. vės kapsulių. Tos naujai išras- 
Juan de Porres paliko neteisė- įos lempos spektras yra arti- 
tą šeimą Limoje ir išvyko į mas saulės šviesos spektrui, 
Ekvadorių. Ta iernpa artima saulei ne

Jaunas Martinukas išaugo-tik savo šviesumu ir spektru, 
neturte. Švento būdo berniukas bet ji turi didelį pastovumo

_ . , .... . ■ bai vyksta. Vieta tokiam įsva-Linksmavakans, kurio meni- .. ...ziavimui tinkama, ji yra gražiai

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 

' išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas. 
Gaunama “DRAUGE”.

savo skurdžiais ištekliais dali 
nosi su neturtingesniais. Būda
mas 15 m. amžiaus, jis buvo 
priimtas į Šv. Rožančiaus vie
nuolyną patarnautoju vienuo-j 
liams domininkonams ir tapo 
domininkonų tretininku, o po 
devynerių metų — domininko
nų broliuku./

Martynas de Porres dominin
konų vienuolyne išbuvo 45 me-j

laipsnį, neduoda triukšmo nei 
dūmų. Ji galės būti panaudota 
prožektoriams, kariškai signa
lizacijai ir t.t.

NIDOS VASARVIETĖS 
SEZONO ATIDARYMAS M O V I N G

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

pijoje šitą savaitgalį, penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį, 
gegužės 18, 19 ir 20 d. Lietu
viai raginami dažnai aplankyti 
išstatytą Šv. Sakramentą ir gau 
šiai dalyvauti 40 valandų užbai 
gimė, sekmadienį, gegužės 20 
dieną

— Senesnio amžiaus (virš 50 
metų) lietuviams savaitinis su
sibūrimas įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. p. p. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos salėje. Įėji
mas laisvas. Kviečiami vyrai ir 
moterys. Duodama kavutė, val
giai ir užkandžiai. Vyksta kor- 
tavimas ir kita programa.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus suteiktas suaugusiems ka
tedroje, gegužės 27 ir bir. 3.

— Adomas ir Paulina Meš
kauskai minėjo auksinį (50 me- 

, tų) vedybos jubiliejų gegužės 
j 14 d. Meškauskai susituokė 
Šv. Jurgio bažnyčioje, Chicago
je. Turi 12 anūkų.

dalyvauja 
choras ved. sutvarkyta ir randasi prie leng

vai pasiekiamo kelio. P. J. 
— Birželio įvykių minėjimas 

Menės ir Tautinio baleto grupė, itroite. ruošiamas Detroito LZ?PM » U. goguos 26 d. .šeštadie- Pabalti o itomtteto jturiems

Detroito Jaunimotiek, tikrai būtų galima savo . . . «
veiklą išplėsti. Skyrius turi žy- S: shž‘°> D'trolto 
mi« žurnalistų, kaip tėvas dr. *!« grupė S,lame, vad. G. Go

tas, Alf. Nakas, M. Sims ir ki 
ti. Tik turime parodyti daugiau 
pasitikėjimo savimi. Valdyba

nį), buv. Lietuvių svetainėje, lšiais metais vadovauja lietu- 
esančioje W. Vernor ir 25th iviai> ^V^ta, sekmadienį, birž. 
gatvių kampe, ši svetainė yra 17’ d‘ Pagrindiniu kalbėtoju 

į patogi tuo, kad ji turi didelę i kviečiamas George D. Romney, 
sceną, kurio ie nesunkiai galės !resP- kandidatas Michigano gu- 

! tilpti garsus Jaunimo mišrus į bernatoriaus postui.
Savųjų menininkų reprezen- i choras ir tautinių šokių šokėjai — Mirtys. A. a. Augustas 

tavimo tikslu platesnei Detroi- Į reikalingi daug vietos lietuvių Medelis, 74 m. mirė bal. 23- d., 
to visuomenei ruošiama Detroi-j tautiniams šokiams atlikti. Svei palaidotas Holy Sepulchre ka- 
to dailininkų meno paroda Dai- kintinas ir remtinas šis jungti- pinėse. A. a. Josephine Sziusze- 
navoje, Manchester, Mich. Į nis jaunimo pasirodymas lietu-His, 43 m., mirė bal. 24 d., pa-

Meno parodoje dalyvaus šeši | vių scenoje. Įsidėmėtina, kad lie laidota Mt. Olivet kapinėse. A. 
Detroito dailininkai: Balynienė, tuvių kalba iš generacijos į ge- a- Kazimieras Kuprevičius, 75

MENO PARODA IR 
KARTŪNŲ BALIUS

V. Smagrauskaitė, St. Smalins- 
kienė, dr. J. Kaupas, V. Ogilvis 
ir J, Paškus. Kiekvienas iš jų 
žada išstatyti po 4-5 savo kūri
nius.

Parodą aplankiusieji turės 
progos ne tik susipažinti su 
mūsų kolonijos dailininkų dar
bais bet, gal vienas kitas į-! 
stengs ir įsigyti lietuvio meni
ninko paveikslą savo naujai at- ( 
remontuotos ar naujai įstaty
tos rezidencijos kambarių sie
noms papuošti.

Meno paroda įvyks kartūnų 
baliaus metu. Ta diena bus skir 
ta menui, nes ir gražiai pasiū
tas rūbas yra savito skonio iš
raiška.

Rezervuokite birželio 9 d., 
šeštadienį, šiai meno šventei 
Dainavoje. Čia nuo pat ryto 
naudodamiesi pavasario gamta 
pasirūpinsite savo kūnu, o nuo 
parodos atidarymo valandos, 
apžiūrėdami meno kūrinius, 
kompensuosit ir dvasią. J. 

KALBA J. MIKLOVAS

Gegužės 20 d. Detroit, Mich., 
Hispanos Unidos (buv. lietu
vių) salėje, West Vernor ir 25- 
tos gatvės kampas, 12:15 vai. 
p. p., Alto pakviestas, neseniai 
pasišalinęs iš Lietuvos Juozas

neraciją su daina perduodama. m. mirė bal. 24 d., Akron, Ohio. 
Savo atsilankymu paremsime 'Liūdi brolis Alfonsas, gyv. De- 
jaunimo pastangas likti gerais Itroite. A. a. Walter Miglin 
lietuviais, kas šiame krašte ne- i (Miglinas) 71 m., mirė gegužės 
taip lengvi. Jei mūsų jaunimas 3 d. palaidotas Holy Sepulchre 
lietuviška daina, lietuviškais kapinėse.
tautiniais šokiais žada mus pa-| —.40 vai. atlaidai įvyksta
linksminti, tai visi turėtų tuomi Dievo Apvaizdos lietuvių para-

t Gegužės 20 d. įvyks NIDOS va-
jtus, iki savo mirties 1639 me- garvietės prie Lobdell ežero sezo- 
tų lapkr. 3 d. Jis dirbo virtu-'no atidarymas. Kviečiame visus 
vėje, skalbykloje, namų ligoni- Detroito ir apylinkių lietuvius at-
nėlėj. Jis įkūrė, kaip manoma,iir, ?r.aži°je1 .Pavasario 

. J \ 'gamtoje maloniai parleisti dieną,
pirmą naslaityną vakarų pus- j Pakankamai . turime staių papik- 

, rutuly. Pats būdamas kilnus ir'nikauti ir erdvės jaunimui pažaisti, 
dosnus, jis įstengė susilaukti! pasportuoti. Mėgėjai galės ir pa- 
dosnumo iš kitų ir net galėjo' sivažinėti laiveliais, pažuvauti, pa-
parūpinti pasogas neturtingoms, šaudyti>. bandyti, laimę £ L 
1 ... , , . ,...v Sigaivinumui veiks ir krautuvėlė,mergaitėms, kad jos galėtų is- Kadangi jokių dar piknikų tą su
tekėti ar stoti į vienuolyną. J madienį nebus, tikime gausaus

, Buvęs Jungt. Tautų visuoti- svečių atsilankymo. Įvažiavimas.... i visiems veltui,mo susirinkimo prezidentas Vic
tor Andrės Belaunde apie tą; I® Detroito geriausia važiuoti
naują čventąjį pasakė: “M. deT'S' lb. lkl_u-S- 23 juo sukti j de-, j'z 'tjt i sinę siaurės Imk ir važiuoti iki

I Porres yra pastovus atsakymas ( gilver Lake Rd., čia sukti į kairę 
rasinei neapykantai. Tas aukš- ir važiuoti tiesiai kol už Lindeno 

■ čiausio moralinio tobulumo žmo kairėj rasite Lobdell Rd. ir iškabą 
' gus, toluliausio vyro pavyzdys Nida- (Sk-)
Amerikoje išaugo ne iš vadina-1______________________° ackU
mos aukščiausios^ dominuojan-

j čios rasės. Jis buvo junginys 
j dviejų rasių, gyvas simbolis su
tarimo ir susipratimo reikalin- 

i gurno.”
! Vyriausybės raštas Martyną

MiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiinfimiimiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs tompos.

J. MIGLINAS
2549 W. OOth St. II a. PR 0-1063
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lAiDflinn ELECTROniCS
| TV-RADIJAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖ!
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI 

EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKROr
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

ELES
PUTES
OŽIAI

13321 S. Halsted St,- CLiffside 4-5665Į

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS
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DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE 4-0105 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinm- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo lr dekoravimo. 
Atskiru kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

Ar jūs galit ramia sąžine sėdėti su 
laikraščiu rankose indų plovimo me
tu? Jūs galėsit, jei parūpinsit savo 
žmonai automatinę indų plovimo ma
šiną. Ji tik paspaus mygtuką ir in
dai, stiklai, sidabras bus išplauti, 
nuskalauti ir išdžiovinti automatiš
kai. Jokių pareigų virtuvėj, mažiau 
darbo jūsų žmonai. Ir viskas blizga, 
be dėmių ir ruožų.

Jūs nustebsit sužinoję, kaip mažai 
kainuoja turėti indų plovimo mašiną 
virtuvėj. Apžiūrėkit dar šiandien 
Įmontuojamus ir kilnojamus modelius 
pas savo pardavėją.

C Commonwealth Edison
•»O

Public Service Cotnpany
SEE YOUR ELECTRIC 

APPLIANCE DEALER TODAY ,

lf you don’t want to help her with the dishes
g/ve her an eleetrie dishwasher

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
and c-d^oan čfy.ssoctaiion

INSURED Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

BU I C K’A S-LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK - V-6 !
Šiš vėliausiai išėjęs Buiek 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dau Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA B U I CKT, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
%---------- _ ---------------

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunno. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.IMLiinUUOi ANTRAD. Ir PENKT..............  9 v. r. iki 5 p. p.

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės mėn. 17

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

PAMINKLO STATYBA

Paminklui statyti komiteto 
prezidijumas aną dieną sudary
tas iš šių asmenų: pirm. J. Šle
petys, vieepirm. Vacį. Alksninis 
ir Antanas Diržys, sekretorius 
Domas Penikas, ižd. Kazys Va
siliauskas, iždo sekretorius An
tanas Kaunas, informacijos tvar 
kytojas Adolfas Dimas.

Paminklą numatyta statyti 
prie Maspetho lietuvių parapi
jos naujosios bažnyčios.

Jis turėtų liudyti, kad gyvie
ji neužmiršo žuvusiųjų ir nukan 
kintųjų už Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės idėjos išpa
žinimą ir gynimą.

Pirmasis komiteto prezidiju- 
mo uždavinys — pasirūpinti ati
tinkamose institucijose, kad pa
minklas visada paliktų lietuvių 
rankose ir apsaugoje.

POETO SUKAKTIS

Poetui Juozui Mikuckiui suė
jo 70 metų amžiaus. Ta proga 
Vienybės laikraščio namuose 
Brooklyne p. V. Tysliavienės 
pastangomis poetui pagerbti bu 
vo surengta maža akademija su 
ją sekusiomis vaišėmis.

Poetas per visą gyvenimą, J. 
Mikuckis jaunystėje betgi yra 
buvęs ir narsus karys — pirma 
sis nepriklausomos Lietuvos 
Kauno karo komendantas. Tose 
pareigose būdamas jis vieną die 
ną susitiko su kitu poetu — sa
vanoriu Juozu Tysliava, kuris 
J. Mikuckio pagerbimo akademi 
ją planavo, bet to plano pats 
jau įvykdyti nebegalėjo.

J. Mikuckio — Kauno komen 
danto paveikslą nupiešė inž. A. 
Novickis, buv. poeto bendradar
bis Kauno komendantūroje. Po 
J. Mikuckio poezijos laukus pa
braidė ir gėlių paskabė rašyto
jas J. Rūtenis.

Daug sveikinta žodžiu ir raš
tu. Pats poetas kiek atidengė 
savo jaunystės periodo aplinky
bes ir tuos impulsus, kurie iš 
jo padarė ne tik karį, bet ir 
poetą.

J. Mikuckį į akademiją atly
dėjo žmona, duktė ir anūkė.

Vienybės namai erdvūs, o šei 
mininkės davė ir dribtelėjo, to
dėl pasižmonėjimai nusitęsė kai 
kam iki pirmųjų gaidžių (kas 
lietuviams juk ne naujiena).

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADStorių veiksmą. Jei scena būtų' 
buvusi didesnė, tai toji darniai 
sudisciplinuota minia būtų pa
likusi mums dar didesnį įspūdį. 
Rež. V. Žukauskui pasisekė pa
siekti pakankamai geros darnos 
tokiam dideliam būriui nuolat 
scenoje ką nors darant.

Dar kartą pagirtinos šokėjos 
ir dainininkės už gražius ir ge
rai užlaikomus tautinius dra
bužius.

Šiltai palydimi ir individua
lūs veikėjai — Vida Gintautai
tė, Romas Kezys, Juozas Lapur 
ka, Edvardas Liogys, Birutė Ma 
cežinskaitė, Petras Nekrošius, 
Stasys Vaškys, Laima Zarsku- 
tė, Marija Žukauskienė.

REAL ESTATE SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE PRTF MAROUETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., S mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų ankštų mūr. 4, 5 ir 2 .lkamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
Sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

MIJKTIS PASIĖMĖ DAR 
VIENĄ

Gegužės 1 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė ilgus metus 
Brooklyne gyvenęs ir dirbęs 
Juozas Ginkus, pasižymėjęs vei 
Kejas lietuviškuose baruose.

Pasirinkęs pozityvaus darbo 
kelią, J. Ginkus prisidėjo dar
bu ir pinigu prie visų sumany
mų, kurie tarnavo lietuviškam 
reikalui tėvynėje ir išeivijoje. 
Todėl jis buvo su tais, kurįe 
kuria Balfą, Amerikos Lietuvių 
Tarybą, padeda lietuviškiems 
laikraščiams, organizuoja vaidi 
nimus, sportą; gyvu žodžiu kal
basi sų tautiečiais per savo il
gai vestą radijo programą. Iš 
JAV vyriausybės yra gavęs net 
garbės generolo laipsnį už dau 
gybės valstybinių bonų išpar
davimą. Daug bonų Juozas Gin 
kus išplatino ir besikuriančiai 
Lietuvos valstybei paremti.

Gal ne visiems ir a. a.J. Gin
kus įtiko, bet nė vienas rimtes
nis negali nuneigti, kad jis bu
vo stiprus ir spalvingas veikė
jas — jis buvo pirmaujančiųjų 
eilėse. Žmona Ona Kairytė, čia 
Amerikoje gimusi fietuvaitė, bu 
vo didelis Juozo Ginkaus rams
tis ir visuomeninėje veikloje ir 
šeimai ekonominį pagrindą pa
rūpinant.

Gedulo pamaldos vyko Kara
lienės Angelų parapijos bažny
čioje, kuriai priklauso Ginkų 
šeima ir kurios chore ‘Ona Gin- 
kuvienė yra giedojusi ar ne dau 
giau kaip 25 metus.

Velionis buvo pašarvotas J. 
Garšvos laidojimo įstaigoje, kur 
korporacijos “Neo-Lituania” fi 
listeriai pravedė trumpą akade
miją.

J. Ginkus buvo gimęs šiauri
nėje Lietuvos dalyje — Joniš
kio miestelyje. Amerikon atvy
ko 1908 m. Mirė bebaigdamas 
ar pabaigęs 72 metus. Paliko 
našlę Oną, sūnų Juozą, marčią, 
brolius ir seseris Lietuvoje.

ŽYDINTIS LANKŲ VEJAS
Nuotaikingas vaidinimas įvy

ko pereitą šeštadienio vakarą 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Trys pajėgūs ir akty 
vūs vienetai — Operetės choras, 
Vitalio Žukausko globoje esąs 
vaidintojų būrys ir J. Matulai- 

. tienės vadovybėje dirbanti tau
tinių šokių grupė, sunėrę ran
kas, pateikė gausiai susirinku
siems žiūrovams Gasparo Velič 
kos 2-jų veiksmų lyrinę kome
diją “Žydintis lankų vėjas”.

Nebuvo tai koks įmantrus še
devras, bet turėjom progos pri
siminti tiek daug lietuviškame 
kaime, pakilusiame naujam gy 
venimui nepriklausomos valsty
bės užuovėjoje, buvusios gra
žios idilijos ir kultūringo verž
lumo siekti mokslo bei medžia
ginės gerovės. Ir šioje srityje 
buvo galima surasti medžiagos 
pasijuokti, ir G. Velička tokių 
momentų mums savo veikaliuke 
parodė, bet šitie elementai mum 
nekliudė vaidinimo žiūrėti su pa 
sitenkinimu.

Individualių veikėjų čia ne
daug ir be ilgų dialogų, bet 
juos supo minios tariamai ma
žesnių veikėjų — šokėjų ir dai
nininkų, kurie netikėtai, bet tai 
kliai, įsiterpia į individualių ak

I

Dėl scenos mažumo nebuvo 
galima ir daugiau įvairumo de
koracijoms duoti. Choras dai
navo sų entuziazmu — ačiū 
muz. dirigentui Mykolui Cibui.

O. Lab.

DOSNUMAS VOKIETIJOJE

Vokietijos vyskupams krei
piantis, katalikų bažnyčiose bu
vo surinkta $11,000,000 pasaulio 
alkstantiems ir ligoniams. Iš 
viso šiais metais panašiems lab
daros tikslams Vokietijos ka
talikai jau surinko $42,000,000.

ŠIMTAMETIS VIENUOLYNAS

Chicagoje jau nuo 1862 m. 
gegužės 1 d. darbuojasi Notre 
Dame seselių mokytojų vienuo
lynas. Tada jos atvyko vesti Šv. 
Mykolo parapijos mokyklą Chi
cagos miesto viduryje. Dabar 
toje Šv. Mykolo parapijoje dar
buojasi 38 Notre Dame seserys, 
auklėdamos 1,200 vaikų. Gegu
žės 6 d. jos atšventė savo 100 
m. darbuotės Chicagoje sukaktį.

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI

DARBININKUI 1

Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 
mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus j puikų 2-jų bu
tų namą. Naujas alyva šildymas.

! Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200. !

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
mur. 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000.

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12,900.

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. ; 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų . butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo- , 
dera. butas. $18,800.

Didelis C kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300,

Originalus 4 butų mūras. Naujas 
aukštas stogas. Alumin. langai. Aly
va šildymas. $46,00.

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Virš $0,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas, šalia pla
tus žemės sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Lcmonte. Virš akro žemės ir 2-jų 
metų, 2-jij butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras.- Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinėti! virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis (i kamb. Octagon, 2 bl. 

nuo Maria High ant Fairfield gat
ves, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4% ant Mozart prie 71, 
tik 10 metu, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

KAIRYS REALTY, 2501

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus. $14,900.

Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara- 
1 žas, naujas gazo šild.. 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500,

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasterįai. $11,200.

W. 69th ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren

dos. $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investmenf Go.

1005 Porter St., Lemont, III. 
CL 7-6675

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy- Nedidelis įmo- 
kėjimas. HEmlock 6-1517.

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mūr. narnai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir S butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

MARQL'ETTE PARKE
Sl-a ir Mozart. mūr. bungaloiv, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$1 3,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

Iš F. Gresiūtės (korp! Grandis 
margučių konkurse laimėjusios I 
vietą) dažytų margučių sudary
tas ornamentas.

LEO S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

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

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

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

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr, Sulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federallnlai darbo samdos 
Įstatymai. Knygelės kaina- 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago 29, Illinois

Parduodama pajamų nuosavybė 
Beverly Shores, Ind.- Pilnai apsta
tyti 2 namai, garažas ir šalia tuš
čias sklypas. 2 blokai nuo ežero. 
Informacijai Chicagoje skambinti 
586-1923.

5 akrai žemes, 94th Avė. apy
linkėj. Jauni medžiai. $11,400-

HU 3-3621

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, 711. Viskas modern. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Meilinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcfion Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399

REMKITE “DRAUGĄ”

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. mieg. kaimb. su visais 
patogumais, gražioj vietoj, ne
brangiai. Dirbančiai mergaitei ar
ba vyrui. 10653 S. May St,

HI 5-1439

Išnuom. šviesus kambarys tvar
kingam asmeniui. Nuoma nupigin
ta. Prašau skambinti WA 5-5903

Išnuom. butas — 4 kamb. su 
baldais. Tinka viengungiams ar 
mažai šeimai. Kreiptis po 5 v. v. 

Į 3936 S.. Rockwell, tel. VI 7-5124.

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5/ Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (S miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkliolme beveik naujas 5 
Ikamb. bungalotv. Palikimas. Vertas 
' pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

DĖMESIO!

Nauja maldaknyge 
mokyklų vaikams

“VAIKO DIEVAS”
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 

kelias, poteriai ir populiariausios 
giesmės.

Kaina $1.85 
tKietais viršeliais) 

GAUNAMA:
Spaudos B-vėj “žiburiai”

941 Dundas St. W„ Toronto 3. 
Ont., Canada

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

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

DĖMESIO!

aras

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.I.C. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek- 
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lt 
aboliucljai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t

Si maldaknygė yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; 8/ colio storumo 

Kaina
Paankstinta................................f 8.50

Užsakymus su pinigais siųskite
f i J JDRAUGAS

DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 
Chicago 29, Illinois

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, RI.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

715# So. Maplevvood AveM 
Chicago 2#, UI.

M OV K NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

PRIE DIDELIO PABRUKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2. aukš
tų mūr. namas. Pirmamo : aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai,'' Antra
me — 12 miegamųjų kambarių: Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 men. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 8 kamb. mur. namas prie 

Maria High Sehool. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MEN. PAJAįMŲ .
6x4 kamb. mūr. šildymias gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąnette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuję — 6, Itamb. 
gražus poilsio kambarys ' rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43į000.

« KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos; Mar-, 

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE •■'V.iv-.

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12',Wb0 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LE O N A S
REAL ESTATE.<7f. ?■ 

,ėd’.2735 Wesf 7 lst Street
Tel. VVAIbrook 5-60)15

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—-$26,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—-$20,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasiremt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA; 3-3384

Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS 'fflitL

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

V. SIMKUS
Statybos šr Remonto Darbai 
2618 ĮVEST 71st STREET' 

Tel.: PR 8-4268 ir TE #-5581

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro veaintu- 

I vus bei Air Conditioners ir atlieka 
j visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tėl. GRovehill 6-7875

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. Western Avė., 
Chicago Iii.
Tel. VI 7-8447

| LAPKUS BUILDERS, INC. |
y Statome įvairius pastatus. Dar- 
Pbas atliekamas labai sąžiningai, g 
į., vartojant geriausias medžiagas. įš

Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-0630 arba LU 1-0400

į Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspoųts, Slogiu, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (rc-coated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop 
per-alloy“ rinas — “gutters" ;• > niekai 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai; 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko 
“Tuekp-ointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais. .

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
EB VIC. SKADE, ST 8-9273 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaęes - ! 
-boilers), air conditioners, ryt ’ 
nos (gutters) iki 8 metų išsĮ- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND " 
SHEET METAL ?

2431 S. Kedzie Avenue ; 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAIM:.
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR^gų 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS’;. IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



APIE KŪRIMAS! FLORIDOJ

J. RALYS,-WINtcr Haven, Fla.

“Drauge” teko skaityti pasi-, kę daugelį metų, bet 1960 m. 
kalbėjimą su V. Šimkum apie j uraganas Diana perėjo išilgai 
kūrimąsi Floridoj. Kai kurie f ak į pusiasalį. Uraganai ir vėtros 
tai, tačiau, reikalingi patikslini- j daug stipresnės pajūriuos, negu 
mo. Pvz. rašoma, kad gyveni-; per iškilimą, kur nuostolių ma
nio sąlygos nėra sunkios. Vy
riausybė remia pensininkų gy
venimą, pvz. po 5 metų gyveni-

žiau padaro.

Žemė nederlinga
mo Floridoje primoka prie pen
sijos 60 mėnesiui, duoda nemo
kamą gydymą, nuosavybei iki ' 
$5,000 nereikia mokėti jokių mo 
kesčių ir t.t.

Pažiūrėkim į šį reikalą kaip 
tikrai yra. Vyriausybė prie pen 
sijos nieko neprimoka tiems, ku 
rie valstybės Welfare pareigū
nam atrodo “turi” iš ko pragy. 
venti. Kiti visi gali paramą gau
ti tik išgyvenę Floridoj 5 metus, 
ir ta parama nėra didelė, nes 
šelpiamų yra daug. Kitose vals
tybėse reikalaujama išgyventi 
tik vienus metus.

Mokesčiai ir gydymas

Oras žiemos metu daugumoj 
malonus, ypač apsilankiusiems 
iš šiaurės. Temperatūra gruo
džio, sausio, vasario mėnesiais 
apie 50 - 70, bet pasitaiko ir 
šalnų. Oras sausas, nes vėjas 
dažnai šiaurys, lietaus mažai. 
Praeita žiema buvo “šilta”, nes 
temperatūra daugiausia buvo žy 
miai virš normalios, bet labai 
sausa ir sausra tęsiasi ir dabar.

Apelsinų juosta prasideda su 
iškilimu nuo Everglades pelkių 
ir baigiasi maždaug 25 mylios 
į šiaurę nuo Orlando, kur apie 
Ocala, Silver Springs jau neį
manoma auginti, nes žiemos per

Balandžio 28 d. Maironio Parke, Shrewsbury, Mass., pagal lietu
viškus papročius, naujų patalpų statyboje, įvyko, vainiko kėlimas. 
Nuotraukoje — statybos komitetas pasiruošęs iškelti vainiką. Iš 
k. į d. K. Adomavičius, A. Kauševičius, A. Kuzmickas ir J. Štaras.

.E. Meilaus nuotr.

i žiu delegačių kalbų ir gerbiamo 
klebono ir apskr. dvasios vado 
kun. J. Jutt kalbos, kurioje pa
brėžė, kad reikia principais, o 
ne minios galvosena gyventi. A- 
merika galinga todėl, kad į ją 
sunešė daugybė tautų savo pa
tirtį, savo kultūras.

Istorijoj minimi tie, kurie ne 
su minia eina, bet skirtingai, 
savistoviai elgiasi. Ir lietuvybės 
srityje mes turim mesti iš gal
vosenos tą mintį “Kam man lie
tuvių kalba”. Mes turim ją kal
bėti, mes turime jos neužmiršti, 
kad save praturtintumėm, kad 
būtumėm tuo, kuo esam.

Suvažiavimas baigtas daino
mis, kalbomis ir galop malda ir 
mielu atsisveikinimu su čia gi
musiu, o taip lietuvišku jaunuo
ju Athol klebonu.

Suvažiavimas buvo pravestas 
ne tik lietuviškoj dvasioj, bet 
ištisai lietuviškai. Valio lietu
vės katalikės ir dvasios vadas, 
valio Athol sąjungietės.

Apskr. Sekretorė

MŪSŲ KOLONIJOSE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

. , . . šaltos ir kur Florida baigiasi.
Nemokamą gydymą duoda tik gjaurįn£ dalis lygi Alabamai ir 

“welfarę atvejais, kas yra prak ' Qeorgja valstybėm, su kuriom 
tikuojama visose yalstybėsse. susidurja Ten “šaltos žiemos ir 
Nuosavybės iki $5,000 yra lais
vos nuo mokesčių, jei savinin
kas pats gyvena, nenuomoja, y-

karštos vasaros šiaurės žmonių 
nevilioja.

Oras Floridoj vasaros metu,
ra pilietis įr įsiregistravęs bal- su ma^om išimtim, šiltas ir drėg 
suotojas apskrity, kuriame yra 
nuosavybė. Turi valstybėj išgy
venti 1 metus ir 1 dieną, kad 
galėtum ^/užsiregistruoti, o po 
priesaika reikalaujama padaryti 
pareiškimą kokiai politinei parti 
jai priklausai.

Prieš pora metų mažų namų į kė jįf Q5 laipsnil}

mės kiekis aukštas, nes vėjai 
nuo jūros.

Šilumos vidurkis per šešis va
saros mėnesius, gegužės - spalio, 
su maža išimtim, 75 žemas, o 90 
aukštas. Žinoma, jau ir dabar 

1 keletoj vietų temperatūra sie-

Athol, Mass.
AUKOS ALTUI

savininkai nemokėjo jokių aps
krities mokesčių iki $5,000 nuo
savybės vertės. Tas lietė dau
giausia tuos, kurie gyveno už 
miesto ribų, bet dabar “pertvar 
kė” įvertinimą ir daugelis kurie 
nieko nemokėjo, dabar moka.

žemė Floridoj yra grynas smė

DRAUGAS,.ketvirtadienis,. 1962 m. -gegužės mėn. 17

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 6Srd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

4330-34
Telefonas

AMBULANCE

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME N<_JJ_LL ,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50tfi Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth Sf., PR 9-1355 Ir9-1356

.k F. EFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
South California Avenue 
LA 3-0440 ii LA 3-9852

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Kemešio vardo kambarį būsi
muose Arkiv. Matulaičio namuo 
se Putname, seselių sodyboj. Su 
važiavimas tam tikslui sudėjo 
70 dol. Dar trūksta apie 330 
dol. Kuopos pasižadėjo pasidar
buoti, kad ir ta suma būtų su
rinkta.

Perskaityti laiškai iš CV pir- 
minink. Paurazienės, iš Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Moterų s-gos 
pirm. Magdalenos Galdikienės, 
kuri prašo remti finansiškai lie
tuvių katalikių moterų atstova
vimą pasauliniam katalikių ju
dėjime.

Suvažiavimas nutarė ir pata
rė Centro Valdybai atkreipti dė 
mesį į šią veiklą ir remti šį svar 
bų darbą.

M. Watkins pranešė, kad Kul- 
bokienės rūpesčiu gal bus įsteig 
ta Bostone kita Moterų sąjun
gos kuopa. Taip pat manoma ir 
Rhode Island uostinėj Provi- 
denee įsteigti kuopą.

Athol kuopą atstovavo 6 at
stovės, Worcesterio 5 kuopą šv. 
Kazimiero parap. 10 atstovių, 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos Moterų s-gos kp. 10 at
stovių.

Lowellį 3 atstovės ir Brock- 
toną dvi. Taigi dalyvavo 31 at-

dentiekio ir kanalizacijos. Net' stove ir kita tiek viešnių, 
ir puošniuos kvartaluos gana j Iš kuopų pranešimų paaiškė- 
dažnai reikia turėti savo šulinį! jo gilus supratimas socialinio

Moterų s-gos posėdžiai
Balandžio 29 d. kun. Jono Jut 

kevičiaus - Jutt globoje posėdžia 
vo Moterų s-gos New Hampshi- 
re, Maine, Massachusetts aps
krities atstovės. Darbai pradėti 
šv. mišiomis, kurias atnašavo 
dvasios vadas klebonas kun. J. 
Jutkevičius. Pamoksle pabrėžė 
sąjungiečių veiklą ir ragino pa
rapijų moteris stoti į šios or
ganizacijos eiles.

Po pamaldų bažnytinėj salėj
buvo pusryčiai.

lis ir naujoj žemėj, pirma nepri- j. posėdis pradėtas 1 vai. mal
dė jus gerai trąšų, nė sėkla ne- da Suvažįavimo pirmininkė iš
dygsta ir daržininkavimas, dėl rinkta M> WatkinSj neatvykus 
daug įvjmių kenkėjų. ir įvairios apskrities pirmininkei G. Ka- 

neb.rūšies grybo, dėl drėgno oro, y- 
ra labai sunkus ir nederlingas Suvažiavimą sveikino kun.

Gyvenimas^ pensininkams ne- Dabar truputį patarimas , Jutt> primindamaS) kad pasimels 
ra blogas* jei Jis turi pakanka- I tiems, kurie nori persikelti gy-
mai išteklių pilnai pragyventi, 
nes papildomai uždirbti sąlygos 
nėra geros, atlyginimai maži ir 
darbo jėgų perteklius.

Potvyniai
Klimatas toks: pietryčių ir ry 

tinėj daly pusiasalio vasara tem 
peratūra žemesnė, nes vėjas dau 
giausia pietrytis ir pietų, bet 
drėgmė aukšta atnešta iš Atlan 
to.

Per vidurį iškilimas iki 250 
pėdų virš jūros, tai apelsinų ruo 
žas nusagstytas didele daugy
be ežerų ir kalvų. Čia naktys 
vėsesnės negu pajūry, bet die
nos šiltesnės ir drėgmė žymiai 
žemesnė.-..;

Pietvakarių 
Tampos — St. Petersburg į pie
tus daugiausia lygumos, kurią, 
užėjus didesniam lietui, apse
mia. Tampoj 1960 metais buvo 
sričių, kur dėl apsėmimo turėjo 
žmonės išsikelti net 3 kartus. 
St. Petersburg kai kurios sritys 
taip patbuvo apsemtos.

venti į" Floridą.
Nepirkit katės maiše, t. y.

neieškokit “bargenų” pirkdami 
sklypus ir t.t., nes Floridoj ge
rų vietų ir pigiai jau nebėr. Ap-

tume už Moterų sąjungą, ken
čiančią Lietuvą, už Ameriką.

Sveikino Putnamo seselės ir 
laišku supažindino su seselių 
ruošiamomis statybomis.

Mūsų apskritis — visų kuo-

ALT Centrui per balandžio mėn. 
aukojo:

Organizacijos
$1,001.36 — ALT Brockton,

Mass., skyrius per K. Jurgeliūną, 
$380 — ALT New Haven, Conn., 
skyrius per O. Norkūnaitę, $284.71
— ALT Melrose Park, III., skyr. | 
per A. Jarienę, $260 — ALT An- į 
sonia, Conn., skyrius per O. Sa-1 
vickaitę, $235 — ALT Racine, 1 
Wis„ skyrius per M, Tamulėną, 
$183 — Washington, D. C., lietu
viai per B. Paramską, $100 — 
SLA 50 kuopa per P. B. Balčikoni, 
$31 — Portland, Oregon, lietuviai 
per dr. VI. Juodeiką, $25 — St. 
Petersburg, Fla., Amerikos Lietu
vių klubas per A. Paleckį, $10 — 
SLA 126 kuopa per A. Sodaitį.

Viso organizacijos surinko 
2,510.07 dol.

$25 — kun. J. A. Starkus ir $10
— kun. F. Bartkus.

Viso pavieniai asmenys — $35. 
Iš viso per balandžio mėn. gauta 
aukų $2,545.07.

Asmenys ir organizacijos, kurie 
dar nėra Lietuvos laisvinimui au- I 
koję arba dar nėra prisiuntę su
rinktų aukų-ALT • Centrui, .prašomi 
jas siųsti: Lithuanian American 
Couneil, Ine., 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, iii.

žiūrėkit patys vietą, kurią ma-| pų pagaiba — jau sudėjo 600
note pirkti. Geriausias laikas 
apžiūrėti — potvynių metu, jei I 
sausa — tvarkoj. Kitu laiku žiū ■ 
rėkit, kad būtų ant kalvos.

Jei ieškot sklypo prie vande
nio, neieškokit “bargeno”, nes 
jei gausit už $5,000, tai gerai, 
nes yra kur prašo 15 ar 20 tūks 
tančių.

Šuliniai ir vandentiekis
Nedėkit vilčių į “lietuvių ko-

Gold coast” nuo loni^”> nes >u viena Panaši

ra ir “sklypai” seniai pardavinė 
jami, tik labai abejoju, ar bent 
kas ateis gyventi.

Jei tokią koloniją tverti, bū
tų labai kilnus sumanymas, tik

ir “septie tank” dėl kanalizaci
jos.

Floridos valstybės įstatymas

darbo, parapijų rėmimas, lietu
viškų vienuolynų palaikymas, 
savęs kultūrinimas, užuojauta

buvo, jog šulinys negali būti: sergančioms narėms ir kt,
arčiau 50 p. nuo “septie tank”, 
dabar jau reikalaujama 100 pė 
dų. Taigi, patys galite apskai
čiuoti, kaip galite tuos patogu
mus suderinti ant mažo sklypo.

Jei atsirastų besidominčių, ga
lėčiau daugiau pateikti žinių iš 
nekuriu sričių gyvenimo Flori- 

neužtenka sušaukti Chicagoje j doj. Jokio asmeninio intereso
gyvenančių lietuvių susirinkimą, 
bet taip pat atsiklausti Floridoj

čia oras yra kiek šiltesnis va- .' gyvenančių lietuvių nuomonės.
sąrą, nėgurytinėj daly, nes ry 
tų ir pietryčių vėjai perėję per 
pusiasalį, apšila, drėgmė visai 
žemesnė, bet aukštesnė negu 
per iškiliifią. Visas pietinis ga
las valstybės yra lygi žemuma, 
daugiausia pelkėta. Visu pietva
karių pakraščiu vyksta abejoti
nos vertęs sklypų pardavinėji
mas už gana aukštą kainą. Vi
sos tos žemės su maža išimtimi 
yra vos keletas pėdų virš jūros 
ir užėjus liūtim, nutekėjimas 
lėtas ir. pasekmes — potvynis.

Gamtovaizdžių atveju gražiau 
šia Floridos dalis tai per vidurį 
pusiasalio taip vadinamas “rid- 
ge” iškilimas. Ir nors čion iški
limas virš juros yra nuo 100 iki 
virš 300 pėdų, bet vietomis yra 
lygumų, kur liūtim užėjus jas 
apsemia, 3, ;■

Taip 1960 metais ištisi kvar
talai Orlando mieste buvo ap
semti iki langų.

Uraganai Floridą buvo aplan

Dar kitas dalykas: tie nauji

neturiu, nes neturiu nieko par
duot, bet jei reikalas būtų, tau
tiečiam patarti, galėčiau. Mano 
adresas J. Ralys, R. 2, Box 22,

kvartalai dažniausia neturi van- Winter Haven, Fla.

P. ADOLFINAI MISIŪNIENEI 
ir jos šeimai, liūdintiems dėl jos sesers 
A. A. ALEKSANDROS PERSON, 

gyvenusios Švedijoje, mirties, giliausiu užuo
jautą reiškia

Kanaukai, Talat Kelpšai, šilgaliai

Liūdesio valandose, jo brangiai motinai 
mirus,

DR. SILVESTRUI PRAGULBICKUI 

nuoširdžię užuojautą reiškia

Investavimo Klubas “Litas” Detroite

Laidotuvių Direktoriai

Suvažiavimas buvo darbingas, 
gyvas. Diskusijose įvairiais klau 
simais gyvai pasisakė M. Wat- 
kins, Delionienė, židžiūnienė, K. 
Keblinskienė, N. Sinkevičienė, 
B. Milerienė ir kitos.

Apskrities iždo stovį pranešė 
pereitų metų iždininkė. Kuopos 
į apskr. iždą moka kasmet po 
10 c. nuo kiekvienos narės.

Po palaiminimo Šv. Sakramen 
tu sąjungietės su savo vėliavo
mis atžygiuoja salėn, kur vaka
rieniaujama ir išklausoma gra-1

Kazimieras Martinkus
Mirė geg. 15 d., 1962, 7:10 

v. v., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Seselė M. Lilia, 
kazimierietū i,r Lila Wittleder, 
žentas Charles, 2 sūnūs: Stan
ley, marti Dorothy ir Antho
ny, 2 anūkai, sesuo Agatha 
Kuzmiez ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionis taip pat turėjo duk
rą. a. a. Anne.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
5 v. v. John P. Eudeikio kop
lyčioje, 4330 S. Calif noria Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
19 d., iš koplyčios 9 v. r. bus 
atlydėtas į Švenč. P. M. Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, .kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: I»ukterys, sūnūs,
žentas, marti ii1 anūkai,

Laid. direk. John P. Eudei- 
kis, Tel. LA 3-0440.

Sa WBSTERN AVB...... i
Tiara modbrnuko* 

jUR-coNDrrtoNua koplyčios

REpnMb 7-I8M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

«348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. London, Canada, 1958 m., 68 psl.................................. $2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl......................................................  $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl.......................... ................................ $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m„ 314 psl. .... $3.00

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku, 
326 psl............................................. ............................................. $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl...................................... $5.00

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dranga”

3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3401

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Pasinaudokite "Draugo ’ Classified skyriumi
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X Marąuette Parko Jaunu
čiu at-kų susirinkimas - gegu
žinė įvyks šeštadienį, gegužės 
19 d., 2 v. p. ,p., abiems gru
pėms kartu, Marąuette Parke, 
prie Saeramento ir 67-tos gat
vių. 2 vai. visi renkamės prie 
Dariaus ir' Girėno paminklo. 
Esant 'blogam orui, susirinki
mas įvyks įprastoj vietoj—Chi
cago Savings & Loan Assn. pa
talpose.

X LB Centro Valdybos In
formacijos komisijos posėdyje, 
pirmininkaujant J. Vaičiūnui, 
sekret. V. Zalatoriui, LB Cent
ro Valdybos pirm. J. Jasaitis 
padarė išsamius pranešimus 
apie einamuosius reikalus. Ko
misijos nariai parodė didelį su
sidomėjimą Bendruomenės rei
kalais, ir diskusijos užsitęsė po 
ra valandų. Be virš minėtų, da
lyvavo A. T. Antanaitis, J. Bu- 
belis, Bal. Brazdžionis, Z. Juš
kevičienė, E. Gerulis, A. Valen
tinas, J. Venclova ir J. Vaide- 
lys.

X Nekalto Prasidėjimo Sese
lių Gildos šaukiamame seime 
bus rodomas įdomus filmas, 
liečiąs arkiv. J. Matulaičio gy
venimą ir asmenį.

Be abejo, visuomenė žino, 
kad Romoje yra užvesta arkiv. 
J. Matulaičio beatifikacijos by
la.

Arkv. J. Matulaitis yra Nekai 
to Prasidėjimo Seserų kongre
gacijos įsteigėjas.

X Liunės Sutemos poezijos 
knygos “Nebėra nieko sveti
mo” išleidimo proga, gegužės 
19 d. 8 v. v. Chicago Savings 
and Loan Association meno ga
lerijoje, 6245 S. Western avė., 
rengiamas literatūros vakaras. 
Apie poetės kūrybą kalbės Al. 
Mackus. Poetės kūrybą iš pasi
rodžiusios knygos skaitys D. 
Mackuvienė ir A. Kurauskas. 
Vakaro programoje su savo kū 
ryba pasirodys ir K. Almenas.

X Paminkliniam kryžiui sta
tyti aukojo po šimtą dolerių: 
Jonas Rimašauskas, Jonas Va- 
lauskas ir Valerijonas Šimkus.

X Lietuvių Fondo iniciato
rius ir fondo tarybos pirminin
kas, dr. Antanas Razma, įmo
kėjo fondo sąskaiton 900 dol. 
Tai jau antras tūkstantis, pa
aukotas LF naudai. Dr. Anta
nas ir Elena Razmai gyvena 
902 'So. Joliet St., Wilmington, 
III.

X Dail. V. Igno paroda Chi
cago Savings and Loan Assn. 
meno galerijoje veiks iki gegu
žės 20 d. Iki šiol jau parduota 
11 kūrinių. Parodą galima lan
kyti įstaigos darbo valandomis.

X Švč. P. Marijos Gimtinio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
gegužės 27 d. (sumos metu) 
bus pradėti 40 vai. atlaidai, ku
rie baigsis gegužės 29 d. Pamal 
dos 7:30 v. v., pamokslus pa
sakys kun. Antanas Zakaraus
kas, seserų kazimieriečių kape
lionas.

X Nekalto Šv. P. Marijos
parapijoj prie bažnyčios šį sek
madienį Balfas dalins vokelius, 
kuriuos su auka prašoma grą
žinti gegužės 27 d.

X Jonas Kardelis, “Neprik
lausomos Lietuvos” (leidžiamos 
Montrealyje, Kanadoje) redak
torius, sutiko Kultūros kongre
so spaudos sekcijoje laikyti pa
skaitą tema “Pokario mūsų išei 
vijos periodinės spaudos nuei
tas kelias”. Kongresas įvyks 
Chicagoje, lapkr. 22-24 dieno
mis.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. iš Brighton 
Park rengia pikniką liepos 22 
d. 1 v. p. p. Vyčių darželyje, 
2453 W. 47 St. Kviečiame tą 
dieną rezervuoti rėmėjoms ir 
atsilankyti. Jos visus maloniai 
priims ir pavaišins. Pikniko, pa
ruošimu rūpinasi Anna Zalan- 
dauskienė, Stella Jocienė, J. 
Kerulis, U. 'Garalavičienė ir kt.

X Lietuvių Studentų sąjun
ga, Chicagos skyriaus valdyba 
šaukia visuotiną susirinkimą šio 
mėnesio 18 dieną, penktadienį, 
8 v. v. Vyčių salėje, 2453 W. 
47 st. Programoje: pik. Kazio 
Ališausko paskaita: “Karai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”. 
Prašome nesivėluoti.

X Jack Jatis (Juozaitis), de
mokratų veikėjas, čia gimęs lie 
tuvis, įsijungė į aktyvias LB 
eiles, sumokėdamas solidarumo 
įnašus LB Marąuette Parko 
apylinkės valdybai.

X Brighton Park Moterų klu
bas gegužės 20 d. Vengeliausko 
svetainėje ruošia parengimą.

X Aldona (Cicėnaitė) ir Ka
zimieras Laledzkiai pasistatė 
gražią rezidenciją 6059 So. Mas 
sasoit avė. Jie augina dukrelę 
Oną Pauliną. Aldona Labedzki 
yra dukrelė Edvardo ir Pauli-

į nos Cicėnų, kurie yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai ir ilgame
čiai Draugo skaitytojai ir rė
mėjai.

i X Vasario 16 . d. gimnazijai 
per kun. B. Sugintą aukojo An 
tanas ir Kastancija Stankai ir 
J. Linka. Anksčiau jų pavardės 
buvo netiksliai parašytos.

X Jau pasiruošta vaikų iš-
1 važiavimui į gamtą. Per kelias 
savaites Gage Parko salėje vai
kai buvo ruošiami festivalio 
programai, kurią ruošia Alvudo 
valdybą. Geg. 13 d. vaikų pra
tybas stebėjo iš Los Angeles 
atvykęs rež. J. Kaributas, ku
ris prieš tai svečiavosi pas dr. 
J. Adomavičių, šį sekmadienį, 
geg. 20 d. vaikų išvažiavimas 
įvyksta į Forest Preserve miš
kus, kurie yra Kean Avė., trys 
blokai į pietus nuo kapinių, čia 
vaikai išpildys programą. Vai
kai bus pavaišinti. Smulkesnių 
žinių suinteresuotieji gali gauti 
Alvudo raštinėje, 2319 W. Gar- 
field Avė. Jei tą dieną lytų, tai 
progama bus vykdoma Gage 
Parko salėje nr. 4. Prašoma tė
vų ir vaikų dalyvauti.

Chicagos lietuvių moterų klubo vadovės planuoja "gintaro balių” šeštadienį, birželio 23 d. South 
Shore Country Club patalpose. Iš kairės dešinėn — Konstancija Hofer (Baltutytė), pirmininkė ir 
buvusi klubo prezidentė; Juzė Daužvardienė, garbės pirmininkė ir patarėja; Marija Rudiene, dekora
cijų komisijos pirm. ir sponsorė; Genovaitė Giedraitienė, pirmininkės pagelbninkė (Co-Chairman) 
ir vicepirmininkė; Kristina Austin, rezervacijų komisijos pirm. ir sekretorė; Genė Krajcek (Ambra- 
zaite), spaudos komisijos pirm. ir finansų sekr.; Elzbieta Satkoff, iždininkė; Ona Biežienė, stipen
dijų fondo pirm. ir buvusi klubo pirmininkė, šiame “Gintaro” (Amber) bankete bus pristatytos 
visuomenei lietuvių dukros debiutantės.

------------------------------- ----- ----—

Chicagos žinios

Chicagoj ir apylinkėse
Lipniuno kuopai

Paskutinis šių mokslo metų 
Kun. Alf. Lipniūno kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 d., Jaunimo Centre, 
po 10 vai. mišių jėzuitų koply
čioje. Studentai J. Meškauskas 
ir L. Paskočimaitė paaiškins 
apie studentų ateitininkų kor
poracijas ir jų veiklą. Išrinksim 
sekantiems metams naują valdy 
bą, ir bus svarbūs pranešimai 
apie kuopos šventę ir iškylą. 
Tikimės visus narius pamatyti 
šiame susirinkime.

Lipniūno kuopos kandidatų 
egzaminavimas įvyks penkta
dienį, gegužės 25 d., 7 v. v. Jau 
nimo Centre.

BAIGIA SESELIŲ MOKYKLA

[rius. Jos tėvas Stasys yra vie- 
[ nas Chicago American. redak
torių.

Bernadetos pagerbimas įvyks 
tėvų namuose, 6100 S. Albany 
av., šeštadienio vakare.

Stasys ir Ona Piežai užaugi

, trumpa, kad banketo dalyviai 
! galėtų tarpusavyje daugiau lai
ko praleisti.

Prie kiekvieno stalo bus vie
tos 12 asmenų. Bilietus galima 
gauti pas kiekvieną LPR direk
torių. Kitų miestų lietuviai, ku
rie nespėjo įsigyti bilietų, dėl 
vietų užtikrinimo, praneškite 
LPR raštinei, 4030 Archer Av.,

no dvi dukteris (Joaną ir Ber- telefonas Virginia 7-1517 
nadetą) ir du sūnus (Joną ir j 
Tarną). Vyresnioji duktė Joa-j. 
na (mokytoja) yra ištekėjusi1 
už McGlone ir augina prieš mė-, 
nesį gimusią dukrelę. Stasys tu' 
ri seserį Sofiją (Gorney), kuri 
yra mokytoja ir du brolius —
Praną ir Benediktą. Jo dėdė jo
nas Pudžiūvėlis ir teta Julė. į 
Marija Spettą, gyvenanti Hins
dale, III., taip pat yra artima 
Piežų giminaitė. j

MIRTIS IR JAUNI VAIRUO
TOJAI

Continental apdraudos kom
panijos Chicago skyriaus vedė
jas praneša, kad pernai Illinois 
valstybėje dėl neatsargaus vai
ravimo mirė 395 jaunamečiai 
ir 25,695 buvo sužeisti. Didžiau 
si kaltininkai buvo vairuotojai, 
dar neturį 25 metų.

TRAUKIA TEISMAN SEPTY
NIAS UNIJAS

Kroger krautuvių kompanija 
traukia 7 Chicagos rajono uni
jas į teismą, reikalaudama 
$500,000 nuostolių atlyginimo. 
Kompanija kaltina unijas už pa 
vartojimą grasinimų ir primu
šimų, kai apie 80 procentų dar
bininkų atsisakė išeiti į streiką 
prieš kompaniją.

MIESTAS KENČIA NUOSTO
LĮ DĖL IŠKABŲ

Chicagos pastatų departa
mentas pradėjo spausti savi
ninkus 4,000 elektrinių ‘rekla
mos iškabų pietinėje miesto 
dalyje. Susekta, kad tiek yra 
iškabų be leidimų prie barų, 
krautuvių, gazolino stočių, kir
pyklų, restoranų ir kitų biznio 
įstaigų. Už iškabas reikia mo
kėti 50 centų už kvadratinę pė
dą, gi mokesčio minimumas už 
kiekvieną iškabą yra $13 me
tams. Sakoma, kad miestas tu
ri $250,000 metinio nuostolio

X Solistė Genovaitė Giedrai
tienė š. m. birž. 3 d. 5 vai. vak. 
Marijos Aukštesn. Mokyklos 
salėje ALRK Vargon. Sąj-gos 
jubiliejinio koncerto metu solo 
atliks kūrinius įvairių lietuvių 
kompozitorių, taipgi ir kai ko iš 
operų. (Pr.)

X Negaišuokite ranka ra
šydami ar skaičiuodami su pieš
tuku. Tai greičiau, gražiau ir 
tiksliau atlieka rašomosios, 
skaičiavimo, čekiams rašyti, pi
nigams ir dokumentams regi
struoti mašinos.

Lietuviškų ir kt. raidynų ra
šomųjų, bei įvairių skaičiavimo 
mašinų katalogai ir informaci
jos veltui. Tik praneškite savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, L. I., 
N. Y. (Sk.)

Bernadeta Piežaitė, 20 m., 
duktė Onos ir Stasio Piežų,
6100 S. Albany av., gaus gai
lestingosios seselės (nursės) 
diplomą šeštadienį, gegu. 19 d.,
Šventos Rožės bažnyčioje, Kan- 
kakee, III. Ji baigia Šventos 
Marijos ligoninės gailestingųjų 
seselių mokyklą, Kankakee.

Diplomą jai ir kitoms 24 mer 
gaitėms įteiks Joliet diecezijos 
vysk. Martin D. NcNamarą.

Bernadeta pradės savo profe 
siją rugpiūčio pabaigoj Illinois 
Research ligoninėje. Ligoninė 
priklauso Illinois universitetui 
Chicagoje. Ji ten planuoja stu- 

l dijuoti toliau. Sieks mokyto
jos laipsnio.

Bernadeta pradėjo pradinę 
mokyklą N. Pr. P. Šv. parapi
joj, Brighton Parke, ir baigė 
Šventos Ritos pradinę mokyklą 
ir Marijos Aukšt. mok. Kaip 
studentė šventos Marijos ligo
ninės mokykloje, Bernadeta bu 
vo mokyklos choro vedėja, pa
veldėjusi savo motinos Onos ta 
lentus, kuri yra sodalicijos cho
ro vedėja Brighton Parke.

Jauna gVaduantė susilaukė 
daug pasveikinimų. Sveikinu
sių tarpe yra Stuart List, Chi
cago American leidėjas, ir Do- Willia.m J. Kareivai ir Antanui 
nald J. Walsh, administrato- J. Valioniui. Programa bus

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ BANKETAS

Šį sekmadienį Lietuvių Pre
kybos Rūmų 29-as metinis ban
ketas įvyks Ambassador West 
viešbuty, 1300 N. State St.

Atvykusieji į banketą nuo 
5:30 iki 6:15 v. vak. “Keturių 
Jurgių” (The Four Georgės) 
kambaryje bus vaišinami gėri
mais. Po to viešnios ir svečiai 
eis į Guildhall, kur bus patiek
ta skani vakarienė. Po vakarie
nės, kuri prasidės lygiai 6:30 
v., bus šokiai prie Jono Byans- 
ko orkestro.

Guildhall yra bene puošniau
sia svetainė Chicagoje. 1960 m. 
ten buvo LPR parengimas ir 
beveik visi, kurie tuomet atsi
lankė, buvo patenkinti. Todėl 
ir šiais metais ten rengiamas 
banketas.

Banketo programa bus įvai
ri. Pirmiausia sveikinimo žodį 

i tars banketo šeimininkas dr.

I

Muz. Jonas Byanskas

Joseph Jerome. Bus pristatyti 
garbės svečiai, jų tarpe bus J- 
AV kongreso atstovas Sidney 
R. Yates. Meninę programos 
dalį atliks dainininkė Eleonora

Fr. Bulaw

Joseph F. Gribauskas ir Joan A. Gribauskas, gyv. 6535 W. 18th 
St., Berwyn, III., įmokėjo Lietuvių Fondan 100 dolerių. Pažadėjo 
duoti 1,000 dol., kurį įmokės dalimis. J. F. Gribauskas vadovauja 
šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovei, Cicero, III.

dėl nesumokėtų sąskaitų už lei
dimus. Bus tikrinamos iškabos 
ir Chicagos šiaurinėje dalyje.

PAGALIAU POLICIJA PA
KLUSO ŽMONĖMS

Dvi savaites žmonės, gyveną 
prie 3855 W. 55 Pl., pakarto
tinai šaukė policiją, pranešda
mi, kad ten paliktas automobi
lis, nepriklausąs tos gatvės gy
ventojams. Pagaliau policija pa 
tikrino ir jo užpakalyje rado 
nužudytus du čikagiečius, anks
čiau turėjusius su policija rei
kalų. Abu lavonai dvokė ir bu
vo apipuvę. Gengsteriai jau nu
žudė 8 asmenis Chicagoje šiais 
metais.

DINGO $60,000 BONŲ

Iš Bernstein ir Ganellen raš
tinės 15-ame aukšte, 33 N. La 
Šalie, vagis nakčia išsinešė 
$60,000 vertės J. A. Valstybių 
bonų. Bonai yra tokios rūšies, 
kad jie lengvai parduodami.

KONSEKRUOTA NAUJA 
KATEDRA

New Yorko kardinolas Fran
cis Spellman konsekravo La- 
Crosse, Wis., vyskupijos naują 
katedrą Šv. Juozapo, darbinin
ko, vardu. Pamokslą tą proga 
pasakė Bostono kard. R. Cu- 
shing. Penktadienį joje atna
šaus šv. mišias Chicagos kard. 
A. Meyer.

13 METŲ čekų KALĖJIME

Amerikos pilietis Jaromir Za 
stera, 32, išbuvęs 13-ka metų 
Čekoslovakijos komunistų kalė
jimuose ir iš jų išlaisvintas A- 
merikoje gyvenančių bičiulių 
pastangomis, šiomis dienomis 
atvyksta apsigyventi į Chicagą. 
Jis pilietybę gavo per tėvą, ku
ris grįžo 1930 m. į Čekoslova
kiją. Zastera buvo įkalintas už 
špionažą.

TEISMAS UŽ LĖKŠTES IR 
BATERIJAS

Trys vyrai yra traukiami 
teisman už pavogimą $11,200 
vertės plastinių lėkščių ir 50 
dėžių mažų baterijų, įkainuotų 
iki $5,000. Tie dalykai buvo pa
vogti iš P. Mallory kompanijos, 
3670 Milvvaukee av.

iŠ A R T I 8 R TOLI

STUDENTAI NAMŲ 
MISIJOSE

šešiolika Fontbonne ko’egijos 
(Clayton, Mo) studentų užsi
rašė savanoriais darbuotis vi
daus misijose. Dauguma jų dar
buosis kaip katekistai provinci
jos vietovėse, pietiniame Mis- 
souri.

AUSTRALIJOJE
— Motinos dienos minėjimas

Aucklande. Aucklando lietuviai 
gegužės 6 d. susirinko į naują 
Listono namo salę pagerbti ir 
prisiminti motiną. Minėjimą 
trumpu žodžiu atidarė L. B. 
Auck’ando apylinkės pirm. Č. 
Liutikas, toliau programą išpil
dė vaikai. Jų amžius buvo nuo 
5 iki 19, visi jie kiek susijau-

skas smuikavo, o R. Stacevičiū- 
tė grojo akordeonu. R. Čepuly- 
tė ir du jauniausieji V. Varka- 
lis ir V. Kaminskas deklamavo 
eilėraščius. Ž. Malskaitis paskai 
tė laišką motinai. V. Petraška 
su gilesniu įsijautimu paskam
bino — Vienuolyno sode. B. 
Pinkutė deklamavo Tulauskai- 
tės eilėraštį Mamytei—Kad tau 
pasakytų nors vėjas.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

, Po programos sekė kavutė ir dinę savo Įnašu pagerbė moti- . ... . „... . . ,.. . , .. c ° 'žaidimai. Vėliau susirinkimo
nas įviaspalveie programoje. , ,........................ dalyviai nuėjo į salimais esan-

D. Peeiulaityte skaitė apie .. . , . . ... . . , ., . J . cią katedrą, kur lietuviai tęsia
Motinos dienos sumanytoja An > . .. , ,., . . J J-. savo gegužinių pamaldų tradi-
ną Jarvis ir sios šventės giles- .. ... , , ,. ciją, atiduodami pagarbą dan- 
nę prasmę. E. Mitkevieiute ir. . ,, ,. . n.„ 2, , , , , . igiskajai Motinai. (G. P.)S. Paplauskas paskambino pia- _____________
ninu. D. Žiginskaitė deklamavo i 
eilėraštį, jo galas vertė susi- j 

Zapolis ir pianistas Jonas Byan mąstyti — ar vėl pamatysime ! 
skas. Bus įteikta Lietuvių Pre
kybos Rūmų 25 metų tarnybos

VYSKUPO ĮPĖDINIS
Popiežius Jonas XXIII pasky

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

MI
prie Nemuno Vytį, ar liksime rė prelatą Joseph Lux pirmi- 
čia amžinai? Elena Intaitė, ku- I ninku Bažnyčios plėtimo drau- 

atžymėjimai sekantiems direk- rios mamytė yra škote, nors ne , gijos, kurios centras yra Chi- 
toriams: dr. Kaziui Drangęliui, mokėdama lietuviškai, gražiai j cagoje. Prelatas Lux užima mi- 

padeklamavo lietuviškai eilėraš , rūsio arkivyskupo William O’- 
tį Motulę sengalvėlę. G. Karnin- 1 Brien. vietą.

knvgų rasų

kuyg.| į

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.




