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ŠVEICARAI UŽ ATOMINIUS GINKLUS
Nori apginti nepriklausomybę ir tradicinį neutralumą

GENE VA, Šveicarija. — Švei
carai balsuotojai užvakar refe
rendume nutarė, jog neutrali 
valstybė privalanti turėti tei
sę apsiginkluoti atominiais gink 
lais.

Vyrai balsuotojai — moterys 
neturi teisės balsuoti federali- 
niuose reikaluose — atmetė be
veik 2 prieš 1 kairiojo sparno 
konstitucinį priedą, kad būtų 
uždrausti atominiai ginklai Švei 
carijos teritorijoje. 286,858 bal
sai už priedą, o 537,387 prieš jį.

Daugumas kitų didesnių mies
tų — Bernas, Lucernas ir Ziuri- 
chas — balsavo už atominius 
ginklus.

Konstituciniame priede buvo 
ypač pabrėžta uždraudimas ga
minti, įvežti ir naudoti atomi
nius ginklus šveicarų teritori
joje. Pataisą rėmė kairiojo spar 
no šveicarų socialdemokratų par 
tija ir komunistai.

Vyriausybė, abu parlamento 
rūmai ir visos kitos politinės 
partijos pasisakė prieš priedą.

Priedo oponentai pasekė vy
riausybės liniją: būtų neteisin
ga iš tautos atimti sėkmingiau
sius ginklus, kad būtų apgintas 
jos tradicinis neutralumas ir 
nepriklausomybė, jei ir kada rei 
kės.

Mende grįžo į 
Vokietiją

BONNA, Vokietija. — Dr. 
Erich Mende, laisvųjų demokra
tų partijos pirmininkas, sugrį
žo namo iš dvylikos dienų vizi
to Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kur jis tarėsi su preziden 
tu Kennedy.

JAV protestas prieš Pabaltijo laikymą 
Sovietu dalimi

Lemnitzer atvyko 
į Pietų Korėją

PUSAN, Korėja. :— Gen. Ly- 
man Lemnitzer, JAV štabų vir
šininkų pirmininkas, atvyko už
vakar į Pusaną iš Okinavos vi
zituoti Pietų Korėją. Iš Seoulo 
jis išvyks į Japoniją balandžio 
4 dieną.

fY1

Patvirtinta sutartis: plieno įmone, unija, JFK džiaugiasi — Šypsniai ir rankų paspaudimai rodo, 
jog jie džiaugiasi, kai vyriausias plieno derybininkas R. Conrad Cooper ir plieno darbininkų pirmi
ninkas David J. McDonald (kairėje) susitiko Pittsburgh, Pa., pranešus, jog unija priima naujos dvejų 
metų sutarties sąlygas: Tuojau atlyginimai nedidinami, bet darbas bus labiau garantuotas ir turės 
daugiau naudos. Netrukus po sutarties sąlygų priėmimo, prezidentas Kennedy (dešinėje) pasvei
kino abu derybininkus, pagirdamas abi puses, pasirašiusias sutartį. (UPI)

jungos dalimi. Kadangi vistiek 
tai parodoje paliekama, Mur-

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės ryš
kiu savo veiksmu pareiškė pro
testą prieš Rusijos užmačias i atidarymo iškilmėse. 
Pabaltijo valstybes laikyti So
vietų Sąjungos dalimi. Washing 
tono dienraštis “Evening Star” 
tą įvykį savo kovo mėn. 30 d. 
numery taip aprašo:

— JAV Informacijų agentū
ros direktorius Edvvard R. Mur-

Sovietų ambasada tuo reika
lu sakosi neturinti jokių paaiš
kinimų.

Ryšium su paroda išleista in
formacinė medžiaga sako, kad 
parodoje yra darbai vaikų visų

Raudonoji Kinija
transliuoja į Rusiją

WASHINGTONAS. — Komu 
dalyvauti nistinė Kinija pradėjo atsikirsti 

Sovietų Sąjungai oro bangomis. 
Bet iki šiol Peipingo radijo bal
sas švelnesnis, negu kai kurie
Maskvos komentarai.

Raudonoji Kinija rusų kalba
pradėjo transliavimus trumpo-

“15 Sovietinių Socialistinių res- 
row nedaiyvaus sovietų parodo-’^,, .ų Urpe išskaičiuo.
je Washingtone. Jis atšauktas 
iš dalyvavimo atidaryme Vaikų 
meno parodos, kur turėjo at
stovauti JAV vyriausybę, nes 
parodoje Pabaltijo respublikos 
identifikuojamos kaip 
Sąjungos dalis.

Toliau laikraštis pažymi, kad 
paroda tęsis visą balandžio mė
nesį ir paskiau prideda:

— JAV Informacijų agentū 
ros pareiškime pažymima, kad 
JAV vyriausybė nepripažįsta 
priverstinos Baltijos respubli
kų aneksijos, įvykdytos Sovie
tų Sąjungos. Jau anksčiau buvo 
Sovietų ambasada painformuo
ta, kad netinkama parodai me
džiaga ta, kuri Pabaltijo vals
tybes identifikuoja Sovietų Šą

ja Lietuvą ir Latviją.
, Valstybės departamentas ir 
JAV Informacijų agentūra ap
gailestauja, kad reikalai pasi- 

Sovietų suko tokia kryptimi, bet vis dėl 
to ir toliau mano, kad pasikei
timas parodomis tęsia tų mainų 
tikslus tarp abiejų kraštų, dau
giausia tam, kad JAV ir Sovie
tų žmonės daugiau pažintų vie
ni kitų gyvenimą, institucijas 
ir idealus, — taip pareiškė JAV 
Informacijų agentūra.

Iš kitų šaltinių pranešama, 
kad tos parodos atidarymo ban 
ketan buvo kviestas ir Valsty
bės sekretorius Dean Rusk, bet 
ir jis dėl tų pačių motyvų neda
lyvavo.

Kaip Kremlius grąžino pabėgėli 
mokslininką namo

DELFT, Olandija. — Alexei diją trijų mėnesių laikotarpyje, 
Golub, Sovietų Sąjungos moks- kaip buvo pasakyta Kremliaus, 
lininkas, pabėgęs į laisvę praė- Šią žinią pateikia U. S. News 
jusiais metais, atsisakė darbo and World Report 1962 m. ba- 
Delft ir sugrįžo į Rusiją. Jo grį- landžio 9 d. laida,
žimo priežastis buvusi “namų 
pasiilgimas”. Bet pareigūnai 
štai ką teigia.

Praėjusį gruodžio mėnesį Go- 
lubo žmonos byla buvo sovietų 
teismo sprendžiama. Teismas 
jai pasakė: įtikink savo vyrą, 
kad jis grįžtų per 3 mėnesius.
Pasirinkimas: įkalinti žmoną 
arba grįžti. Golub paliko Olan-

Balandžio
Vytenis.

Balandžio
Šilinis.

KALENDORIUS

3 d.: šv. Ričardas,

4 d.: šv. Izidorius,

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
truputį šilčiau.
' Saulė teka 5:31, leidžias 6:17.

KANADA KUBAI PRIMENA 
SLAPTUS TEISMUS

UŽBAIGTI

Diktatorius Castro belaisvius vėl gali panaudoti naujiems reikalavimams

OTTAWA, Kanada. — Minis- 
teris pirmininkas John Diefen- 
baker užvakar pareiškė, kad 
Kanada atkreipė ypatingą dė
mesį į slaptą teismą Havanoje, 
kur teisiama 1,179 belaisviai,

Kanados ambasadorius Kubo
je George Kidd reikalavo, kad 
teismas vyktų atviromis duri
mis, bet Kanados nota pasiliko

rašė, kad Kuba jau nuo lapkri
čio 26 d. nebeturėjo valiutos pa
daryti užsakymų Kanadoje ir, 
kad visas kraštas yra ant briau

be atsakymo, nors Kanada pa- nos “visiško ekonominio sužlu-

mis bangomis praėjusį vasario beveik prieš vienerius metus su- 
mėnesį, kalbėdama du kartus imti bandytoje Kubos invazijo-
per savaitę. Dabar Peipingas į 
Sovietų Sąjungą transliuoja ži
nias 3y2 valandos kasdien.

Kinų programa .daugiausia,, 
kalba apie savo papročius. Ru
sų programos žvelgia iš kinų 
gyvenimo taško.

je.
Kanada, pareiškė Diefenba- 

kpr, yra ypač susirūpinusi, kad

laiko diplomatinius ir prekybi
nius santykius su Kuba. Diefen- 
bakeris išreiškė viltį, kad Cast
ro režimas parodys gailestingu
mą teisme ir, kad nebus, mir
ties bausmių. Diefenbakeris sa-

gimo .
Kanados komunistų partija 

kortelių sistemos įvedimą Ku
boje ir dolerių trūkumą kalti
ną esant dėl amerikiečių embar
go ir skatina Kanadą duoti Ku

du- .kė: “Aš •
rų, nors ji dar tikisi, kad kitų 
vyriausybių atstovai galės būti 
įleisti.

Trumpai if visur

Sovietų lėktuvas
nukrito Laose

VIENTIANE, Laosas. — Aš- 
tuoni asmenys žuvo, šiom die
nom, dviejų motorų Sovietų Są
jungos lėktuvui nukritus ir su
degus pietuose nuo sukilėlių ba 
zės prie Phong Savan. Tai už
vakar pranešė laosiečių vyriau
sybė. Keturių iš aštuonių lavo
nai buvo kaukaziečių.

Mme. Nhu išvyko 
į užsienius

SAIGON, Vietnamas. — Mme. 
Ngo Dinh Nhu, prezidento Ngo 
Dinh Diem brolienė, išvyko iš 
Saigono šiom dienom į Meksiką, 
Britaniją
vizito.

— Oderio - Neisės sienos Vo
kietija nepripažįsta — laiške 
vokiečių tremtinių organizaci
joms pareiškė kancleris Aden- 
aueris. Jis pareiškė, kad Fed. 
Vokietijos nusistatymas nesąs 
pasikeitęs ir, kad Oderio - Nei
sės sienos negalima laikyti ryti
ne Vokietijos siena. Sienų klau
simas galės būti sprendžiamas 
taikos konferencijoje, apjungtos 
Vokietijos demokratinei vyriau
sybei pasirašius taikos sutartį.

(E.)
— Pavergtųjų Europos Tau

tų seimas savo pilnaties nepap
rastąją sesiją planuoja birželio 
mėn. Londone. Ligšiolinės sei
mo europinės sesijos vis vyk
davo Strasburge arba Paryžiu
je.

Raudonųjų pasaulio
jaunimo festivalis

Suomijos jaunimo organizacijos 
atsisakė...

HELSINKIS, Suomija. — So 
vietų Sąjungoje ir jos kontro
liuojamuose kraštuose sparčiai 
ruošiamasi aštuntajam pasau
lio jaunimo festivaliui, kuris 
įvyks šiemet liepos 27 - rugpiū- 
čio 5 d. Suomijoje.

Sovietų Sąjungos festivaliui 
rengti komiteto narių tarpe yra 
ir 4 pabaltiečių jaunimo atsto
vai; 2 latviai, 1 estas ir 1 lie
tuvis. Pavergta j ai Lietuvai at
stovauja komjaunimo centro ko 
miteto sekretorius A. Česnavi- 
čius.

Suomijos jaunimo organizaci
jos ir spauda, išskyrus komu
nistus, atsisakė bendradarbiau-

ir Italiją oficialaus j ti festivalio parengiamuosiuose 
' darbuose.

Kubos vyriausybę žmoniškumo 
sumetimais”.

Kanadoje spėliojama, kad Fi- 
del Castro tuos belaisvius vėl 
gali panaudoti naujiems reika
lavimams JAV vyriausybei, 
kaip anksčiau reikalavo trakto
rių. Dabar jis galįs pažadėti pa
gailėti belaisvių, jeigu JAV nu
ims embargo nuo Kubos ir pra
dės prekybą.

Kanados prekyba su Kuba,

bai prekes bargan. ■ r.

— Argentinos prezidentas Jo
se Maria Guido baigia sudaryti 
naują ministerių kabinetą.

— Sniegas ir potvyniai praė
jusį savaitgalį siautė 10 valsty
bių nuo South Dakota iki Atlan
to pajūrio.

— Prancūzija išbandė sviedi
nius. Prancūzija iSaharoje už- 
praėjusią savaitę sėkmingai iš
bandė šešis sviedinius. Tai pra
nešė gynybos ministerija kovo
30 dieną. Du sviediniai vadi- i kai kurį laiką buvo net tris kar 
narni Agate, buvo iššauti išvys- I tus padidėjusi, dabar vėl nukri- 
tyti smogiančią jėgą ir paleisti t to, kadangi Castro neturi užsie- 
satelitą. nio valiutos, Kanados korespon-

-— Švedų apdraudos planai, dentas, kuris lankėsi Havanoje, 
Darbininkų ir darbdavių drau
gijos Švedijoje sudarys įstaigą 
tvarkyti priverstinę grupinę gy
venimo apdraudą beveik visiems 
švedų darbininkams. Gyvenimo 
apdraudos planas bus pradėtas 
vykdyti 1963 metų sausio 1 d.

— Vidurio ir Rytų Europos
komisija. Paryžiuje veikiančios 
Vidurio ir Rytų Europos komi
sijos nariais yra pavergtųjų Eu
ropos kraštų atstovai. Komisi
joje lietuvius atstovauja prof. 
J. Baltrušaitis. Komisijos gar
bės pirmininkais yra Britanijos 
min. pirmininkas Harold Mac 
millan ir Sir E. Beddington - 
Behr.ens. Komisijai vadovauja 
Etienne de la Vallee Poussin.

(E.)

— Penki kaliniai vakar pabė
go iš San Quentin kalėjimo. Tai 
pirmas toks įvykis San Quentin 
kalėjimo istorijoje per 19 metų. 
Kaliniai esą pavojingi ir gink
luoti.

— (JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje Thompson grįš į Mas 
kvą pusantros savaitės laikotar
pyje.

Byron White, naujas JAV Aukš
čiausio teismo narys. (UPI)

Naujausios
žinios

— Prancūzijoj balandžio 8 die 
ną bus referendumas patvirtin
ti prancūzų - alžiriečių karinių 
paliaubų sutartį.

— Brazilų premjeras Tancre- 
do Neves pareiškė, kad Brazili
ja ir toliau palaikys santykius 
su Argentina apginti demokra
tinius dėsnius.

— Gen. Ne Win, Burmos re
voliucinės Tarybos pirmininkas, 
panaikino Aukščiausią teismą ir 
Aukštesnį teismą, pašalindamas 
9 teisėjus. Generolas sudarė 
Vyr. Valstybinį teismą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar pasiūlė atšaukti at
mosferoje atominius bandymus, 
numatytus atlikti šį mėnesį, bet 
dėl to prašo “objektyvios ir sėk 
mingos” kontrolės sistemos, kad 
Rusija būtų sulaikyta nuo ban
dymų uždraudimo sutarties pa
žeidimo.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Lenkija vakar pasira
šė sutartį, kurioje numatoma 
sujungtomis jėgomis daryti ty
rinėjimus medicinos srityje. Di
desnė tyrinėjimų dalis bus at
likta Lenkijos laboratorijose, ži 
noma, Amerikos pinigais.

— Kongrese dabar svarsto
mas projektas suteikti preziden 
tui galią pirkti Jungtinių Tau
tų bonų arba paskolinti pinigus 
su mažais nuošimčiais.

— Britanijos gynybos minis- 
teris Harold Watkinson šiom 
d$i n s Ida t ė 14 milijonų do-

dene, britų protektorate.
— Indija ir Vengrija šiom

dienom pasirašė penkerių metų 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
tartį. Bus pasikeičiama švietė
jais, parodomis, teatru ir šokė
jų grupėmis, filmomis, koncer
tais ir knygomis.

Naujas sukilimas Sirijoje
KAIRAS. — Naujas karinin

kų sukilimas nori Siriją sujung 
ti su prezidento Nasserio Jung
tine Arabų Respublika. Tai va
kar pranešta iš šiaurinės Siri
jos.

Sirai kariniai vadai, kurie at
siskyrė nuo Jungtinės Arabų 
Respublikos praėjusį rugsėjo 
mėnesį ir nuvertė krašto civili
nę vyriausybę praėjusią savaitę,
pranešė, jog jie paskelbs plebis nešimai kalba apie demonstra.

antrasis miestas, pranešė, kad 
“laisvoji karininkų komanda” su 
kilo prieš karinę tarybą ir pas
kelbė nepaprastą stovį šiauri
nėje ir rytinėje krašto apylin
kėje.

Telefoninis susisiekimas nu
trauktas tarp Ale'ppo ir Beiru
to.

Beirutą, Libane, pasiekę pra

eitą, ar Sirija nori sugrįžti į są
jungą su Egiptu.

Bet Aleppo radijas, Sirijoje! miestuose.

cijas prieš tarybą Aleppo, 
Homs, Tartous ir Deir ez Sor

PRIPAŽINO ŪKINIUS SUNKUMUS, 
ATSILIKIMĄ

Daug lesų reikėjo sunaudoti bestatant tą “kinų sieną"

BERLYNAS. — Rytų Berly
ne įvykusiame Rytų Vokietijos 
valdančios, komunistų, partijos 
— SĖD plenume, savo kalbose 
daug reikšmingų dalykų iškėlė 
satelitinio krašto valdovas Ul- 
bricht ir planavimo komisaras 
Mewis.

Savo kalbos pradžioje Ul- 
bric.ht padarė visus sudominusį 
pareiškimą: “Mes žinome, kad 
Sovietų Sąjungos gyvenimo ly
gis yra žemesnis už demokra
tinės (rytų) vokiečių respubli
kos lygį”. Kalbėdamas apie ū- 
kinius sunkumus, krašto valdo

vas priminė, kad prieš rugpiū-, ti 20 valandų, tebuvo naudotos 
čio 13 d. įvedus užtvaras, Rytų vos keletą valandų ir valstybė 
Vokietija dėl masinių bėgimų buvusi apgaudinėjama.
į Vakarus turėjusi 30 bilijonų 
DM nuostolių. Teko sunaudoti 
ir daug lėšų išvedant tą “kinų 
sieną” Berlyne. Kai susidurta 
su nuostoliais, tai gyventojai
įspėti, ateityje turėsią dar sun
kiau dirbti. Panašiai kaip ir vi
soje Sovietijoje, ir R. Vokieti
joje, Ulbriehto žodžiais, susi
durta su apsileidimo, sukčiavi
mo, klastojimo, įvairių galimy
bių neišnaudojimo reiškiniais. 
Įvainos mašinos, galinčios veik-

Planavimo komisaras Mewis 
iškėlė reikalą keisti numatytus 
planus. Iš buvusių liaudies ū- 
kyje 262 valst. plano pozicijų 
tebuvo pilnai išpildyta vos 106. 
R. Vokietijoje ir dirbančiųjų 
skaičius sumažėjo visu 60,000 
ir tai vėl prisidėjo prie tuzinų 
sunkumų.

— Alžirijoje teroras prieš mu 
sulmonus tebevyksta.



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 sai žmogus negali surasti savo j Atsakymas P. D. — Prosta- 
“tinginio” ligos priežasties, —[ tinių liaukų patinimas ar išpur 
kuri kartais gali būti ar cukri- j timas yra gana rimta padėtis 
nė liga, ar liaukų sukrikimas, i ir delsti negalima. Būtinai rei- 
ar perdaug rūgštingumo kūnokia gydytis asmeniškoje gydy- 
raumenyse ar skilvyje, ar kito- - tojo priežiūroje. Gydymo būdai 
kie žmogui sunkiau suprantami yra įvairūs: masažas, diater- 
nenormalumai, — tai privalo i mija, šilti kompresai, dieta, pri- 
būtinai eiti pas savo gerą gy- rašytieji gydytojo vaistai.. Gy
dytoją. dytojas pritaiko gydymo būdus

pagal ligonio padėtį, pagal rei- 
Ar “tinginio” liga yra pagy- ; kalą 

doma? Žinoma, kad pagydoma,

DR. AL. RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 

“TINGINIO” LIGA

Pavasariop daugelis žmonių greičiau pavargsta. Tokie ne
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sirguliuoja “tinginio” liga. Jie 
netenka energijos, patampa ne 
paslankūs, mieguisti, nepajėgia 
prisiversti prie darbo. Kitiems 
yra taip blogai, kad apie darbą 
nė pagalvoti nenori, net ir pla
nuoti — protauti negali. To
kiems net pikta darosi, jei vai
kai žaidžia, krykštauja ir džiau
giasi pavasario saulėtomis die
nomis.

Sergantieji “tinginio” liga, 
ypač kurie yra inteligentiškes- 
ni, neapkenčia savęs kai mato 
atgyjusius žmones besitriūsiant 
lauke, darže, aplink namus. Ne 
protaujantieji “tinginio” ligos 
ištikti ligoniai karčiai pavydi 
energingiesiems kaimynams, o 
protaujantieji numano, jog tai 
nenormalu, bijosi atsilikti nuo 
kitų skubančių, bijosi senatvės 
apraiškų ir ieško išeities.

Priežastys. “Tinginio” liga 
tai nėra koks senatvės požy
mis. Labai daug jaunuolių, o 
kartais net ir vaikų, suserga 
“tinginio’’ liga. Matome daug 
pavyzdžių, kad normalios svei
katos ir normaliose sąlygose 
senukai pajėgia daug didesnius 
darbus atidirbti, negu išseku
sieji jaunuoliai.

Jei po sunkaus fizinio darbo 
žmogus nuvargsta ir laikinai 
aptingsta, tai yra natūralu. Ge
rai pasilsėjus, tinkamai išmie
gojus, nuovargis privalo išnyk
ti ir energija privalo sugrįžti. 
Bet yra tokių, kad po išsimie- 
gojin o jaučiasi beveik dar la
biau išvargęs. Čia gali būti, ( 
kad miegamojo kambario oras 
yra pertvankus ar peršiltas, ar 
užklodalai persunkus, ar lova' 
perminkšta, ar guolis įdubęs, ar 
pirm gulsiant perdaug prival- 
goma ir t. t.

Jei žmogaus kūnui pristin
ga kai kurių vitaminų, tai žmo- i 
gus irgi greičiau pavargsta, ne- j 
tenka energijos bei ambicijos.

Thyroidinės liaukos sukriki- 
kimas irgi gali būti “tinginio” 
ligos priežastimi. Ir kitų liaukų 
išsieikvojimas ar sukrikimas 
gali pasireikšti kaip “tinginio” 
liga. Daugelis klimakterinio 
amžiaus žmonių sutingsta, pa
tampa nepaslankūs ir nutunka.

Nutukę žmonės, kai turi 
nuolatos perdidį svorį ant savo 
kaulų vis nešioti, aišku, grei
čiau pavargsta. Nutukėliai daž
niausia serga “tinginio” liga, 
nes jiems persunku judėti, juos 
snaudulys dažniausia kamuoja. 

Visokie svaiginantieji gėri-

tiktai fizinį nuovargį jaučia, 
bet ir psichinį, ko poveikyje pa 
siduoda pesimizmui, netenka 
ambicijos siekti tikslo, visiškai 
sutingsta. Vargas jiems! Tokie 
persirgę “tinginio” liga paskui 
apserga dar aršesne “nuobodu
lio” liga. Čia tai jau ne juokai. 
Tokie iš nuobodumo pradeda 
girtuokliauti, patampa chroniš
ki bedarbiai (beveik parazitai), 
nenaudėliai, chamunistai provo
katoriai ir visuomenei našta. 
Kartais dėlto ir padoriausi pa
žįstami nudarda blogais keliais, 
jei nesulaukia iš artimųjų ar iš 
gydytojo tinkamos pagalbos. 
Tuomet tai poetai, dailininkai 
ir visokie tautos talentai sudie! 

Išmintingas žmogus, pajutęs
savyje “tinginio” ligą, susipras daktaras sakė, kad “prostate” ro. O tamsta turbūt užsimiršai, 
pašalinti priežastis ir trūku- atsiranda patinimas. Ar tai yra kad lazda turi du galu: buką ir 
mus: tyro oro, saulės ir vitami- pavojinga ir ar yra kokių nors smailų. Taip ir su stebuklinuoju 
nų trūkumą, netikusius drabu- ypatingų vaistų ir gydymo bū- kortisonu: puikiai pagelbsti art 
žius ar blogą apavą. O jei pat- dų tai ligai pagydyti? ritu ar dusuliu sergančiam Ii-

Skaučių Seserijos Vadijos posėdžio dalyviai kovo 31 d. Iš kair. j deš. (sėdi): D Dundzilienė, Z. 
Juškevičienė, O. Svarienė, I. Jonaitienė (iš Clevelando), O. Zailskienė, vyr. skautininke, K. Kodaitie- 
nė, vyr. skaut. pavad., kun. P. Garšva, kat. vyr. dvasios vado pavad., ir .A. Augustinavičienė (iš 
Clev.). Stovi: M. Jonikiene, J. Janulevičienė, ev. dv. vadas kun. J. Dilys, M. Remienė, A. Nami- 
kienė, S. Stasiškienė, N. Maskoliūnienė, A. Kliorienė ir I. Kairytė. Nuotr. V. Račkausko

Rez. HE (1-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Buiiding), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

MOŠŲ
Newark, N. J.

“Kanarėlė”

KOLONIJOSE
pat solistė S. Valiukienė iš New 

, Yorko.
| Tenka pagarbos žodį duoti

Kovo 24 d., Sv. Jurgio drau- , J _ . . T ,,.. ,T ,r , . valandos direktoriui, Jokūbuigijos saleje, Ne,w Yorko vai- , . . . .,. . , , .°.\ . ... „ „ , Stukui, kuris vaidinimą globojodmtojų grupe suvaidino K. Ost- . x ,, , ... , ; ir teko girdėti, visą vakaro pel-rausko trijų paveikslų dramą ,., . , , . , , ..1(T- .. „ „ ,T , ną atidavė aktoriams, kad jie“Kanarėlę”. Režisavo — Vyt. J
Valiukas, dekoracijos — dail.
R. Viesulo. Vaidino — Kazys ,... . . . . ... T . sąlygos sunkios ir reikalaujan-Vasiliauskas ir jo duktė Laima, , .. „ „
_ TX . , tt c10-3 daug pasiaukojimo.Leonas Karmazinas ir Vyt. Va-!
liukas. Spektaklį administravo 
Zenonas Jurys. Svečių buvo a 
pie 200.

T. B.

East Chicago, Ind.

AUKOS ALTUI
New Jersey lietuviai jau se,

mai, įvairūs nuodai tabake ^ąsĮ niai turėjo progos pasidžiaugti:Ea^ChSgoje^In™Aito sureng- 
mkotmas, narkotikai, nuodm-1 lietuvišku vaidinimu, todėl “Ka tame Vasario 16 d. minėjime au- 
gos su barbitūratais tabletės narėlės” vaidintojai buvo jų la- kojo: 50 dol. J. Klimas, 30 dol. -— 

bai SUtai priimti. SveSip tarpe
buvo dail. R. Viesulas, atvykęs 15 dol. — Lietuvių B-nės E. Chi- 
iš Philadelphijos, ir Hartford, cagos apylinkė, Lietuvių Demo- 

Rūpesčių slegiami arba su į-1 Conn., radijo programos vedė- klubas1" 1 ind°L ~ A L P 
temptais nervais asmenys irgi jas Alg. Dragunevičius, taip

irgi gali būti visokio laipsnio 
“narkolepsijos” — “tinginio” Ii 
gos priežastimi.

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.

Po 10 dol. — A. Čekas, kun. 13323 S. Halsted St.- CLiffside4-5665|

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

Current Dividend up to 414%

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

tik ne su tokiu pliurpalu kaip
per televiziją skelbiamu žėri- kas su savimį šnekasi ar ran- 
toliu”. Nėra ir negali būti to-,komjg mostaguoja, jau iš pro- 
kios panacėjos, kad pagydytų į0 kraustosi. Ugi garsusis lietu- 
įvairaus laipsnio ir visokios rū- vjų filosofas Vydūnas dažnai 
sies ligą. O “tinginio” ligos yra .pats su savim kalbėdavos, o nuo 
visokių kaltininkų, įvairių prie-j stabiai šviesų protą turėjo: 
žasčių ir nevienodo laipsnio. : vieną sykį Vydūnas sode vaikš- 
Tad ir “tinginio” ligos gydymas čiojo susimąstęs, pradėjo ran- 
yra nevienodas. komis mostaguoti, krūtinėn

muštis ir šaukti: “Kas aš esu? 
Kas aš esu?!” ... O už tvoros 
tai pamatė vokietis ir paskelbė 
gandą, kad Vydūnas proto ne- 

Klausia P. D. — Jau sulau- teko.
kiau 69 m. amžiaus ir senatvė

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

mane slegia, nors kai jaunas bu 
vau, gyvenau kaip žmogus ir
brudas nebuvau. Kasžin kas da dytojo, jei jis atsisakė injek- 
rosi negerai su pūsle. Vienas tuoti kortisoną. Jis žino, ką da-

nenuteistų rankų ir pastatytų ' Daukantai, Gir-
. dziunų seimą, S. S. Juodakiai, L.

panašių veikalų ateityje, nes KaSper, J. Kleivys, V. Makiejus, 
P. Mason, A. Menienė, J. Mokli
nąs, J. Al. Paukštelis, J. E. Pe
čiuliai, J. Petkūnas, B. Pūras, V. 
Ruzgą, Z. Stankus, A. Špokas, A. 
Vidutis, A. Urbaitis, J. Uždavinys.

Po 3 dol. —- J. Budrys, Z. Kens- 
tavičius.

Atsakymas K. J. — Ne visi

Atsakymas T. R. — Tamsta 
neprivalai rūstauti ant savo gy-

Daniels, St. ir P. Karveliai, J. 
Krupa, Lietukų Pasilinksminimo 
Klubas, D. M. Mikeliūnai, J. Mi- 
keliūnas, Pr. Nenorta, A. Rimkus, 
L. Rumšą, kun. Urbonas, P. Va
lančius, kun. J. C. Vičiuras, A. Vi- 
nick.

7 dol. — kun. Celiešius. Po 6 
dol. — Z. ir H. Moli-ejai, P. In- 
dreika.

Po 5 dol. — N. V. Aukštuoliai, 
T. Balčiūnas, J, Bogdanskis, P.

Kiti po mažiau.
Viso aukų gauta 492 dol. 50 c.

ELECTROniCS

TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

goniui, bet tik laikinai. O per- 
dažnas kortisono vartojimas iš 
šaukia daug negerų ir net pavo
jingų reakcijų. Kortisonas yra 
pavojingas vaistas tiems, kurie 
turi širdies ligą ar blogus inks
tus, ar nervų pakrikimą. Labai 
pavojingos yra kortisono injek
cijos tiems, kurie turi tuberku- 
lozę ar kaulų suminkštėjimą, 
ar konvulsijas, ar kūno blogą’ 
metabolizmą ir t. t. Taigi tik Į 
medicinos daktaras žino kada, 
kam ir kiek galima kortisoną 
administruoti ir kam visiškai 
negalima.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
HV Ortliopedas. Protezistaa

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

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS 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 ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- Kasdien 10—J2 va.I. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—i vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
'I'el : PRospect 8-1717

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

D r. S. BIEŽIS
C H I R U R G A S !

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tįoa ic Damen Avė. 
Vai. kas-'ien nuo 6—8 vai. vak.

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

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

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

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

Valandos pagal susitariina
i'el. ofiso HE 4-584S, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., lcetvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ašt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Kės. H1 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 
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. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI S-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos 

2454 West 71st Street
1.7l-os ir Campbell Avė. kampas) 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima, nagai ■ustta.rims

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 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278 Ofiso telefonas — BIshOp 7-2525

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehell 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

Valandos 9—12 ir 7- 
susitarlmą. išskyrus

-9 v. v. pagai 
trečiadienius

Ofiso ir buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: REIIanca 5-1811
DR. WALTER 1 KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ii 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:20-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

U ofiso Ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St., Cicero

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

Dr.W.Ross Dr. ŪSel-bufKs
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisąj: 7958 S. Westerp Avė., tel.

, O , , „ GR 6-0091; 392 E. 159th St., HArvey,Kasdien 1—3 vai. ir b—8 vai. vak , 111., tel. EDison 3-4383; N. Ml-
Išskyrus trečiadienius gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIŠTffi 

MEDICAL BUILDING 
71.56 South Westerp Avenue 

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

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

Res. tel. VVAlbroot 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUgIT ARIMĄ. 

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

DR. A. MADIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
j.ntrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

1 (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČSUS
GYDYTO J A-CHIRURGffl 

Vidaus ligos
10748 S. MHcbigan, Chicago 28, UI 

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

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v„ šešL 
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. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad, uždaryta.

Perskaitę “Draugą", duoki- 
u kitiems oaslskaityti.

e Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. ' |

pi' E
• Administracija dirbą kas- = 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais i— 8:30 — 12:1)0. ,. E

DR. AL. RAČKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avėhua
(Kampas Kedzie ir Archer!

V AL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak,
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. J. RIMDZUS
OHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve, Aijments 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec, ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiau^: ■ ligoninę.

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

Telef, REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOXAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiką, akinius 

keičia stiklus Ir rėmus 
1455 S. California Avė'.' ' VA 7-7S81
Vai.: i o ryto iki 8 vak.. trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 IV. St. 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0017
Valandos: 1-8 p. m. ir. 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. OUffslde 4-2896 
Rezld. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR, VYT. TAURSS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS,,

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

----- —
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryte.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) ■
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč,, ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir‘ slisitariis.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v, ir Y Iki 8 ▼. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALAtORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki 1 v. Įtp,*. 6-7 v.V.

DR. STASYS ŽMUiDZINASi
GYDYTOJAS IR CIli&URGAS,

Staigiai susirgus arba, susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto. kasdien.
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Katalikų Bažnyčia ir

SOCIALINIS TEISINGUMAS
PRANCŪZIJA IŠTVERĖ BANDYMUOSE

De Gaulle siekia ypatingų įgaliojimų 
GEDIMINĄ 4 GALVA

Protestantų ir kitų nekatali- 
kų spauda plačiai ir labai pa
lankiai atsiliepė apie popie
žiaus Jono XXIII encikliką 
“Mater et Magistrą” (Motina 
ir mokytoja). Iš tų atsiliepimų 
ir įvertinimų net ir katalikai 
galėjo pasimokyti, kaip reika
linga yra gilintis į šią ir kitas 
popiežiaus enciklikas. Tautinė 
bažnyčių taryba Amerikoje 
(protestantų) užsakė net de
šimtimis tūkstančių (iš NCWC 
Washingtone) šios “Mater et 
Magistrą” enciklikos egzemplio 
rių padalinti savo žmonėms — 
protestantams. Tai yra geras 
reiškinys. Bet svarbiausia, kad 
tai reiškia šios enciklikos ne
paprastai didelį įvertinimą ir 
jos prasmingumą visam krikš
čioniškam pasauliui.

Tai ip mums, lietuviams, tu
ri priminti, ar mes tik nebūsi
me tie, kurie permažai dėme
sio būsime atkreipę į šį epochi
nį popiežiaus paskelbtą doku
mentą. Gal taip buvo todėl, 
kad angliškai neskaitanti mū
sų visuomenė neturėjo galimy
bės kiek giliau susipažinti su 
enciklika. Ji nebuvo išleista lie 
tuvių kalbą.

*
Ši spraga jau yra bandoma 

užtaisyti. Kun. prof. Pijus 
Dambrauskas visą enciklikos 
turinį yra išvertęs lietuvių kai 
bon. Kun. dr. Brazys, MIC, tė
vų marijonų vicegenerolas, yra 
parašęs savo vertingus komen
tarus. Dienraščio “Draugo” va 
dovybė imasi pareigos ją išleis 
ti atskira knyga. Prel. Ignas 
Albavičius, Lietuvių katalikų 
Spaudos draugijos pirminih- 
kas, enciklikai išleisti paauko
jo tūkstantį dolerių. Taigi su
telktinėmis jėgomis knyga ne
trukus bus išleista ir bus pla
tinama mūsų tautiečių tarpe. 
Tai mums visiems duos gali
mybę -čhfcik'liką “Mater et Ma
gistrą” turėti savo bibliotekoj, 
ją skaityti ir studijuoti.

*

Ne tik katalikai ,bet ir pro
testantai, žydai bei kitų tikėji
mų žmonės, kurie galvoja ir 
mato, kas šiandien pasaulyje 
vyksta, kur link einama, ieško 
tinkamų, kelių, kuriais pasu
kus būtų galima išsigelbėti ir 
kitus išgelbėti iš to chaoso, į 
kurio gilumas pasaulis norima 
įklampyti.

Katalikų Bažnyčios keliai į 
visuotinę žmonijos gerovę yra 
labai gerai žinomi. Jie yra ži
nomi iš pačių pagrindinių Kris 
taus mokslo dėsnių. Tais dės
niais pasiremdama, Bažnyčia 
visais amžiais skelbė lygybę ir 
socialinį teisingumą. Besikom- 
plikuojant pasaulio ekonominei 
ir dalinai politinei konjunktū

rai, Bažnyčia, atsižvelgdama į 
laikų reikalavimus ir gindama 
nuskriuastuosius, išleisdavo pa 
reiškimus, laiškus, enciklikas, 
duodančius Bažnyčios mokslu 
pagrįstus nurodymus tikintie
siems.

*
Popiežius Leonas XIII pas

kelbė encikliką, pavadintą “Re- 
rum Novarum”, nurodančią ke 
liūs, kaip normuoti darbo ir 
kapitalo santykius, koks turė
tų būti valstybės vaidmuo tuo 
se santykiuose. Šia popiežiaus 
Leono XIII enciklika Bažnyčia 
labiau paryškino Kristaus pa
liktą žmonių lygybės princi
pą, visur ir visada vykdytiną 
socialinį teisingumą.

“Rerum Novarum” encikli
ką dar labiau išryškino popie
žius Pijus XI, paskelbdamas 
savo encikliką “Quadragesi- 
mo Anno” pirmosios socialinės 
enciklikos 40 metų sukakties 
paminėjimui. Ir ji, kaip ir pir
moji socialinė enciklika, pada
rė pasauliui didelį įspūdį.

Šios dvi socialinės popiežių 
enciklikos davė pagrindą ir 
trečiai šios rūšies enciklikai 
“Mater et Magistrą’. Joje jau 
rasime visa, kas šiandien rei
kalinga pasauliui, kad sukur
tų tokį gyvenimą, kuris būtų 
pagrįstas teisėtumo .socialinio 
teisingumo ir artimo meilės pa 
grandais. Sukūrus tokį gyve
nimą, atkristų nepasitenkini
mai žmonių tarpe, komunisti
niai ir panašūs elementai ne
tektų pagrindo kurstyti, griau 
ti. Pasitaisytų ir tarptauiniai 
santykiai, būtų galima atsta
tyti teisingą ir pastovią taiką. 
Tiesa, tai būtų ilgas kelias. Bet 
jis tikras. Juo reikia pasukti 
visą mūsų gyvenimą.

*
Niekas šiandien negali pri

mesti Katalikų Bažnyčiai, kad 
ji neturi plano žmonijos būk
lei1 gerinti. Jį turėjo ir dabar 
turi. Deja, mes patys katalikai 
nepakankamai juo domimės, 
pagaliau, nesame pakankamai 
su juo susipažinę. Tur būt, nė
ra išimtis ir lietuviai katali
kai. Jei šiandien protestantai 
nemažu susidomėjimu seka Ka 
tulikų Bažnyčios darbų progra 
mą pasaulio negerovėms taisy
ti, jei jie skaito popiežių en
ciklikas, jei jie užsako dešim
timis tūkstančių popiežiaus Jo 
no XXIII enciklikos “Mater et 
Magistrą”, tai kaip mes, pa
tys katalikai, turime į tuos 
socialinius popiežių dokumen
tus atsižvelgti. Todėl “Drau
gas”, išleisdamas lietuvių kal
ba encikliką “Mater et Magist
rą”, nors maža dalele nori pri
sidėti prie Katalikų Bažnyčios 
socialinės programos išpopulia
rinimo.

Prancūzijos ir Alžirijos laiki
nosios vyriausybės š. m. kovo 
18 d. susitarimas jau paskelb
tas. Prancūzų L’Assemblėe Na- 
tionale jį audringai svarstė. Kai 
kurie parlamento nariai aštriai 
puolė vyriausybę, nors ji visai 
tikra, kad parlamento daugu
ma už jos pečių.

Š. m. balandžio 8 d. de Gaulle 
sprendimu vykdomas tautos at- 
siklausimas Prancūzijoje. Pasi
rėmus konstitucijos 11 str., klau 
siama, ar Prancūzijos piliečiai 
pritaria susitarimui ir patvirti
na priemones jį įgyvendinti Al- 
žirijoje ? Atsiklausiamiems pa
teikiamas 2 str. įstatymo pro
jektas, kuriame suteikiami įga
liojimai prezidentui pasirašyti 
sutartį su Alžirija ir tvarkyti 
kraštą, iki bus sudarytos sąly
gos vietos gyventojams šeimi
ninkauti savo krašte. Komunis
tai atsiduria keistoje padėtyje. 
Jie nenoromis turės teigiamai 
pritarti de Gaulle ypatingiems 
įgaliojimams. Sovietų spauda 
atvirai rašo; mes pritariame 
taikai, bet ne de Gaulle. Vadi
namieji socialistai, prieš du mė
nesius susirinkę ketvirtąją res
publiką atkurti, bejėgiai ką 
nors veiksmingo daryti. Jie turi 
gerų norų, bet nesiryžta stoti 
kovon. Dešiniųjų kraujo pralie
jimas juos atbaido, bet vyriau
sybės kritika jiems nesugrąžins 
ketvirtosios respublikos.

Prancūzai stoja prieš prancūzus

Slaptoji kariuomenės organi
zacija — O.A.S. stoja kovon 
prieš Prancūzijos kariuomenę. 
Jos radijas skelbia, kad iki šio 
meto jie “taikiomis” priemo
nėmis siekė įvykius pakreipti. 
Nūnai jie kovosią iki paskutinio 
atodūsio. Dabar atėjęs metas 
naudoti įvairius ginklus: žudyti' 
moteris ir vaikus .plėšikauti ir 
sužeistiesiems nesuteikti pagal
bos. Jie vadina prancūzų poli
ciją budeliais, tačiau jiems šis 
žodis jau iš tiesų per kuklus.

■O.A.S. pradėjo kovą miestuo
se, kuriuose yra susitelkę euro
piečiai. Grane iš seno vyksta 
nepaprastai žiaurios kovos. Čia 
pirmą kartą buvo atidengta ug
nis į karius. De Gaulle įspėjo 
Alžirijos europiečius ir įsakė 
Prancūzijos kariuomenei viso
mis priemonėmis palaužti pasi
priešinimą. Įniršusiame Orane, 
o vėliau Alžire, duoti pirmieji 
smūgiai. Į kariuomenės rankas 
pateko ir buvęs gen. Edmond 
Jouhaud, gimęs 1905.IV.2 Ora

ne, pasižymėjęs prancūzas Af
rikos kovose, buvęs generali
nio štabo viršininkas Alžirijoje, 
šalininkas palaidoti ketvirtąją 
respubliką ir... aršus kovotojas 
prieš de Gaulle, kurį jis talki
ninkavo įsodinti į penktosios res 
publikos sostą. Jis prisidėjo per 
nai pavasarį prie organizuoto 
perversmo ir 1961.VII.il vyriau 
siojo karinio teismo pasmerk
tas mirti. Anuo metu, be jo, už 
akių pasmerkti Salan, Gardy, 
Argoud, Broizat, Godard ir La- 
cheroy.

Mirtininkui Jouhaud nebus 
tuojau sprendimas įvykdytas. 
Jam ateina pagalbon baudžia
mųjų nuostatų 639 str. ir pa
ties vyriausiojo karinio teismo 
nusistatymas jo bylą persvars
tyti.

Prancūzijos vyriausybė paprašė 
Sovietų ambasadorių apleisti 

Paryžių

Sovietų ambasadorius Vino- 
gradov, kuris Paryžiuje buvo 
vadinamas didžiausiu degauli- 
ninku tarp ambasadorių, pap
rašytas apleisti Prancūziją, šis 
žygis padarytas ryšium su So
vietų teisiniu (de jure) pripa
žinimu Alžirijos laikinosios vy
riausybės, kurią bent simboliš
kai jau ėmė remti 1960 m. Su
temų dienomis alžiriečiai prašė 
Maskvos pripažinimo. Šiuo bū
du manė daryti spaudimą Pa
ryžiuje. Tuo pat metu alžiriečių 
kovotojai F.L.N. vengė sąlyčio 
net su prancūzais komunistais. 
Anksčiau Sovietai buvo santū
rūs, nes jie nuogąstavo, kad 
JAV neįsigalėtų Alžirijoje. Pa

liaubas paskelbus N. Chrušče- 
vas bando įsiteikti Alžirijos lai
kinajai vyriausybei. Jis ją pa
sveikino, o Paryžiui nei žodelio. 
Faryžius mano, kad šiuo metu 
Alžirija dar tebėra Prancūzijos 
žinioje. Jis nedaro staigių žy
gių, kaip belgai Konge. Sovie
tų paskubėjimas pripažinti Al- 
žiriją buvo laikytas nedraugin
gu žygiu. Prancūzija šio tarps
nio įtampą paryškinti atšaukė 
ir savo ambasadorių Maurice 
Dejean iš Maskvos. Sovietų ban 
dymas įsigalėti Alžirijoje sulau
kė atoveiksmio. Prancūzija dar 
kartą įrodė žinanti, ko ji nori.

LIUTERONAS SKATINA 
ATGAIVINTI PAMALDUMĄ 

Į MARIJĄ

Liuteronų teologas kun. Ja- 
j roslav Peiikan, istorinės teolo- 
■ g; jos profesorius Chicagos uni- 
jversitete, greit tapsiąs Bažny
čios istorijos profesoriumi Ya- 
le universitete, kalbėdamas Bos 
tone, ragino liuteronus grįžti 
prie tradicinių krikščionybės pa 
žiūrų į Švč. Mariją. Prof. Peli- 
kan yra vienas iš redaktorių 55 
tomais išleistų Liuterio raštų. 
Jis Mariją stato pavyzdžiu, mo 
kančių kaip reikia priimti Die
vo žodį, kaip laisvai bendradar
biauti su Dievo malone ir pa
sitikėti daugiau Dievu, negu pa
čiu savimi. Anot prof. Peiikan, 
“Marijos garbinimas yra Kris
taus iškėlimas, ne aptemdy- 
mas”. Kur garbinamas Kristus, 
ten Marija turi būti pripažįsta
ma Dievo Motina, — sako prof. 
Peiikan.
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į Prez. Kennedy žmona džiaugiasi grįžus po trijų savaičių kelionės 
i po pasaulį, kurioj ji laimėjo Amerikai daug draugų. ‘ (UPI)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 3 j

Jau prisipažįsta bankrutavę

Bolševikinės sistemos nesėkmė atsilieps ir 
okup. Lietuvoje 

J. VARNAS

Bendroji žmonijos pažanga 
vyksta ta kryptimi, kad viešoji 
tvarka yra vis labiau palenkia- ■ 
ma žmonių gerovės siekimams' 
ir žmonėms vis daugiau suda
roma sąlygų laisvai tvarkytis. 
Pažangi valstybės ir piliečių 
santykių samprata yra ta, kad 
ne žmonės yra valstybei, o vals 
tybė žmonėms.

Priešinga kryptimi eina mark 
sistinis komunizmas, kuriame 
valstybė yra tikslas, o žmogus 
yra tik priemonė totalistinei vai 
stybei kurti, palaikyti, stiprin
ti. Ten žmogus prieš valstybę 
yra niekas, o valstybė yra vis
kas — tiesiog kažkoks materia
listinis stabas, kuriam stiprinti 
viskas paaukojama: ir pažanga, 
ir žmonių gerovė, ir tiesa, ir 
moralė.

Sovietinis žemės ūkis pagrįstas i 
tik spaudimu

Bolševikinėje santvarkoje 
žmogus, o ypač baudžiauninku 
paverstas žemės ūkio darbinin
kas yra tik savo valios neturin
ti priemonė vykdyti valdančiųjų 
valiai. Jo gyvenimas nuskurdin 
tas, jis valdžios potvarkiais pri
rištas prie darbovietės, be tei
sės laisvai pasirinkti jam pa
tinkamą darbą ar keisti vietą. 
Jis negali gauti reikalingiausių 
gyvenimo reikmenų, ir jam nuo
lat grasinama dešimtimis metų 
katorginių bausmių už darbo 
potvarkių nevykdymą.

Kuo bolševikai labiausia rū
pinasi, parodo jų visokių konfe
rencijų svarstymai. Kada pačių 
bolševikų spaudoje skaitome a- 
pie kur įvykusias partijos ar 
aukštųjų valdininkų konferenci
jas, visada randame, kad jose 
labai maža teužsimenama apie 
žmonių būklės pagerinimą, o dau 
g!ausia aukštųjų pareigūnų kar
tojami priekaištai, kad dėl vals
tiečių atsilikimo darbe nebuvu
sios išpildytos jiems valdžios 
nustatytos paruošų normos ir 
partijos ar valstybės planai. 
Kiekviena tokia konferencija vis 
iš naujo svarsto, kaip būtų ga
lima padidinti gamybą, kaip rei 
ketų iš darbo žmonių daugiau 
išspausti “didžiajai tėvynei”.

Vergy dhrbas brangiausias

Nuolatiniai komunistų pasi
gyrimai ir suklastotos statisti
kos apie kasmetinę komunisti
nio ūkio pažangą priėjo liepto

galą. Ir anksčiau labai lėtas so
vietinio gyvenimo lygio kilimas 
rodė, kad jų pateikiartii skait
menys, rodą didelius jų ekono
minius laimėjimus, buvo netik
ri. Dabartinis Chruščevo susi
rūpinimas jų atsilikusia žemės 
ūkio produkcija rodo, kad visi 
jo tauškalai apie Amerikos grei
tą pralenkimą buvo tik tuščias 
burbulas, kuris netrukus turėjo 
sprogti. Tik dabartinės jo kal
bos apie skatinamąsias priemo
nes žemės ūkio gamybai padidin 
ti yra jau kiek atviresnės ir pa
rodo, kad bolševikai yra jau pri 
versti prisipažinti, jog pati spau 
dimo sistema jiems nepavykusi. 
Girdi, jau reikėsią žemės ūkio 
gamyboje atsižvelgti į ameriki
nius metodus. Tačiau bolševi
kams reikėjo ilgų dešimtmečių 
įsitikinti, kas laisvajame pasau
lyje Jau senai yra žinoma, kad 
vergų darbas yra brangiausias.

Prisipažino, tačiau nepasimokė

Komunistų partijos centrinio 
komiteto suvažiavime Chrušče- 

' vas išdėstė, kad sovietų žemės 
ūkis. kuriame dirba daug dides
nis gyventojų skaičius, negu 
laisvuose pažangiuose kraštuo
se, yra atsilikęs ir negali paten- 

■ kinti gyventojų maitinimo rei
kalavimų. Begalinius derlingiau 
sios žemės plotus turinti vals
tybe nepasigamina pakankamai 
grūdų, neužaugina gyvulių, ne- 

! užtenka pieno. Tik vienuose kol- 
' chozininkų sklypeliuose dar vis
kas gerai auga. Tie vos valdžios 
tęioleruojami ir tik atliekamu 
laiku apdirbami truputį daugiau 

j kaip pusė hektaro šeimai pasi
darė svarbi gyventojų maitini- 

1 mo atrama ir kai kuriais at
žvilgiais pralenkė didžių valdžios 
dvarų gamybą, kurios jau nepa
kanka miestams išmaitinti. Kal
tė dėl tokios žemės ūkio padė
ties tenka jau senai mirusiam 
Stalinui, ji tenka nevykusiems 
ūkinio gyvenimo vadovams, kal
ti nepakankamai dirbančius pri 
žiūrį partiečiai ir dirbantieji. 
Tik vis dar nekalta pati siste
ma!

Prisipažinę prie tokios padė
ties. atrodo, turėtų padaryti ir 

.sveikas išvadas; leisti žmonėms 
i patiems laisvai dirbti dirvonuo- 
: janč'.ą žemę, Nors ir laisvojo 
pasaulio spaudoje buvo prana
šavimų apie galimus didelius so- 
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Spaudoje ir gyvenime

KĄ KITI RAŠO
PAPŪGA

“Darbininkas” kovo 27 d. nu
meryje vedamuoju pasisako suak- 
tualėjusiu.Alto klausimu:

“Raitininkų ieškant Alto ir Bend 
ruomeneš sandūroje dėl delegaci
jos labžĖį jau ryškiai prasikiša vie
no a smėns: noras visa gera susi
krauti tik sau, o visa pikta suvers
ti kitiem. Tie kiti yra ir bendruo- 
menininkab ir frontininkai ir vadi
nami kuchelninkai, ir naujieji at
eiviai... Visi apšaukiami antialtinin- 
kai.s, jei tiktai' Lietuvos laisvinimo 
darbe ėmėsi kurios nors iniciaty
vos ir darbo, nepatikusio Alto sek
retoriaus nuomonei. Užuot ieškojęs 
suderinimo ir santaikos, kas nebu
vo lengva-pasiekti, nes buvo tiesiog 
Altui si'ūlbmasi patalkinti, jis atžė
rė savo puolimais, pasinaudodamas 
dviguba role: kaip Naujienų redak
torius ir kaip Alto sekretorius. Re1- 
zultatą dabar išgyvename:' vieno 
asmens sukeltą dru.mstį, kuri nu
vilnijo per visą mūsų visuomenę ir 
spaudą.

Pasiteisinimui Naujienos griebia
si laiškų redakcijai, straipsnių, lais 
vų tribūnų, polemikos, kuri kelia 
aikštėn buvusius nuopelnus, dengia
si senųjų ateivių atliktais darbais 
Lietuvos valstybei atkurti ir dabar 
jai laisvę atgauti. Tuo tarpu nie
kas tų nuopelnų nei neigė nei da
bar neigia. Klausimas visai kitas: 
kiek dabar nusipelnoma patiem ak

tualiausiem Lietuvos laisvinimo 
reikalam? 'Tikriausiai niekas nepa
laikys nuopelnu sukelto nerimo, ku
rio nebūtų buvę, jei Altas laiku ir 
nuoširdžiai būtų ieškojęs ryšio su 
kitom organizacijom, užuot nusilei
dęs Alto sekretoriaus akcijai ir 
prieš Bendruomenę ir prieš savo 
veiklųjį skyrių Los Angeles.

PERORGANIZUOTA
KORĖJOS HIERARCHIJA

Vieton iki šiol Korėjoje bu
vusių misijų būdu suorganizuo
tų 11 apaštališkų vikariatų, po
piežius Jonas XXIII sudarė tiek 
pat vyskupijų, įvesdamas nor
malią hierarchijos santvarką.

SIENA SUGRIUVO, DU 
ŽUVO

Didelis vėjas, pasiekęs 50 
myl. į vai. smarkumą, išvertė 
20 pėdų aukščio po gaisro pa
silikusią riogsiančią sieną prie 
945 E. 63 gt. Praeiviai Helen 
Johnson ir jos duktė, 4 metų, 
žuvo griuvėsiuose. Dar du pra
eiviai buvo sužeisti.

WALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

Vagone buvo trys žmonės, mergaitė, maloni ir 
plona, su šviesiu plaukų kasa, su raudona bliuskute, 
sukišta į trumpą mėlyną sijonėlį, ir aukštais juodos 
odos botais. Vyras, rusvai žalia uniforma, gulėjo ant 
šiaudų, buvo rusvais riebiais žandais, gyvomis, mažo
mis, juodomis akimis, po krūmu geležies pilkumo 
plaukų ir žandenų. Buvo taip pat maža susilenkusi 
figūra prie krosnies, taip susisukusi į senosios impe
ratoriškos armijos milinę, kad nieko nebuvo galima 
matyti, išskyrus baltos barzdos kuokštą, nuogai švie
čiančią makaulę ir dvi ružavai dažytas ausis.

— Drauge velne, — sakė mergaitė, — aš prista
tau savo senelį, kuris gyvena vienas šitame vagone, 
yra išmintingas ir turi pinigų, bet nėra pakankamai 
išmintingas padėti mano bėdoje, ir savo tėvą, kuris 
yra kalėjimo komendantas, bet nėra pajėgus išgelbėti 
man mano mylimąjį, jo belaisvį, nuo . •.

— Neužmiršk pristatyti draugo muilo taip pat,
— pertraukė senasis vyras juokdamasis, — ir bute
lyje mažo draugo vodkos, kuri yra iš visų geriausia,
— jis įmerkė geležinį samtį į garuojantį puodą, pri
pylė molinį dubenėlį ir pastūmė alkanam berniukui.

Du kartu Sergiejus ištuštino dubenėlį, pritru
pintą juodos duonos gabalėlių į karštą mišinį. Po to 
jis prarijo iš butelio pilną burną aštraus deginančio 
spirito ir paėmęs iš senio pilną delną machorkos ir 
gabaliuką laikraščio, susisuko kūginę rusų kareivių

i suktinę, uždegė storąjį galą sieros degtuku ir, trauk- 
I damas suktinės plonąjį galą lūpomis, išpūtė debesį 
j velniu dvokiančių dūmų.

— Kas per bėdos, kurią minėjote? — paklausė 
berniukas, — ir kas yra Boba Papūga, Baba Pa- 
pagai ?

Visi trys šeimininkai tuoj pradėjo, triukšmingai 
susijaudinę, kalbėti. Tai buvo jaunas vyras, svetim
šalis, belaisvis, amerikietis kareivis, kuris atvyko kaž- 
jko iš rytų traukiniu, jaunas, linksmas ir neįtikėtinai 
į miklus- Ir mergaitė Marfuša įsimylėjo jį. Jis pataisė 
kalėjimo elektrą, o paskui viso miestelio. Pradžioje 

Į jis buvo kurčias kaip kelmas, bet dabar, po keletos 
mėnesių jis kalbėjo žmoniškai ir prieš dvi savaites 
sovietai leido Marfušai už jo tekėti, nes visi norėjo 

j amerikietį turėti mieste, jis galėjo vėl paleisti veikti 
vinių fabriką, ką jau buvo pažadėjęs. Ir kadangi jis 
buvo linksmas, turėjo mėlynas akis ir tamsius gar
banotus plaukus, Marfuša jį mylėjo, baisiai už jo 
norėjo tekėti ir būtų mirusi, jeigu jį kas užmuštų.

Tai Sergiejus suprato pirmiausia, nes mergaitė 
kalbėjo greičiausiai ir garsiausiai, bet per visą isto
riją, kaip būgnas pulko orkestre, dundėjo žodžiai Bo
ba Papūga, Paba Papagai, kuri yra ragana ir velnias 
ir visų velnių senelė. Truputį po trupučio berniukui 
paiškėjo jos, Marfušos, ir amerikiečio belaisvio rei
kalai. Ji turėjo paprastą daiktą, šita baisi moteris, 
papūgą, raudonai pilką, vieliniam narve ir, jeigu ji 
tave kąsdavo, tu buvai kaltas, o jeigu ne, tai esi iš
teisintas, tačiau ji visada kando ir visada tu galėjai 
būti sušaudytas.

: Niekas nežinojo, iš kur ji atvyko, bet visi sakė,
kad ji buvo našlė žinomo revoliucionieriaus, kuris dir
bo Ekatgrinburgo fabrike ir buvo caro armijos 1906 

Į m. sušaudytas. Dabar ji buvo Skrajojančio Tribunolo

pirmininkė, ji važinėjo po visą provinciją, teisdama 
kontrarevoliucionierius, visada jiems liepdavo kišti 
pirštą į papūgos narvą, ir visada papūga kąsdavo ir 
taip visi būdavo sušaudomi. Buvo kalbama, kad ji 
gyvena kraujo kvapu, kad ji turėjo užmušti žmogų 
kasdieną, antraip ji mirtų, ir velnias, jos anūkas, ją 
nusineštų. Ir kada miestelio sovietas sužinojo, kad 
ji atvyksta teisti į miestelį, visi baisiai išsigando, nes 
mieste tebuvo tik viena auka, buvęs fabriko direkto
rius, kuris du kartu bandė iš miesto Pabėgti, bet vis 
buvo pagautas. Bet to vieno vyro negalėjo užtekti 
Babai Papagai- Ji galėjo įtarti sovietą esant per 
minkštu revoliucijai ir, gal būt, atiduotų ką nors iš 
jų baisios papūgos teismui, kaip yra įvykę kitur, vi
sur su žiauriais rezultatais.

Taip prieš'penkias dienas sovietas turėjo slaptą 
mitingą ir nutarė paaukoti savo amerikietį. Jie labai 
apgailestavo, tačiau jie turėjo pasirinkti savo galvą 
ar jo, ir čia jokie argumentai nebuvo begalimi. Jie 
dėjo daug vilčių, kad jis atidarys fabriką, bet paga
liau jis buvo svetimšalis ir belaisvis, ir buvo sakoma, 
kad amerikiečiai kovojo padėdami kontrorevoliucio- 
nieriam. Buvo klausimas — jis ar jie, bet pagaliau 
dar buvo galimumų, kad papūga nenorės paragauti 
svetimšalio ir jo nekąs.

Marfuška ir jos tėvas, kuris buvo kalėjimo ko
mendantas, jautėsi labai blogai dėl šito dalyko ir 
atėjo į vagoną paklausti patarimo šio atsiskyrėlio. 
Bet jis nieko negalėjo pagelbėti ir, kai tėvas, sakė, 
šauktų velnią ar angelą surasti kelią iš to nemalonu
mo, tą sekundę Sergiejus pabaladojo į duris ir pasi
sakė, kad jis kipšiukas iš pragaro-

(Bus daugiau)
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APIE VIENĄ SRITĮ

Šiek tiek sąskaitybos 

VYTAUTAS VOLERTAS

Visur, o visur kartas nuo kar 
to prisieina susirūpinti persi
tvarkymais, kurie ima laiko, iš
laidų ir smegenų garinimo. Kaip 
stebėtumės, jei Lietuvos ūkinin
kas nebūtų iškeitęs medinio ark 
lio geležiniu! Sakytume, gal
vomis niuksėdami: tai tai, ir ne- 
suprask, kaip reikia šeiminin
kauti...

Ką gi, ne amžinas daiktas, 
ne amžinas ir žmogus. Už tai 
budėk, sukinėkis žvaliai, tvar
kyk, taisyk buhalteriją.

Buhalterijos peržiūrinėjimas
Mūsų knygas greičiausia irgi 

reikia peržiūrėti. Jose bus šis 
tas neįrašyta, kai kas neišbrauk 
ta. Maždaug, kaip kolhozėly, su 
manaus bernelio vadovauja
mam: visi planai išpildyti, mel
žėjos medaliais apdovanotos, ki
ta net vyriausian sovietan iš
rinkta, garbės apstu, o karvės 
kojomis nepasispiria.

Taigi, pasiskaičiuokime. Ana, 
dvi didelės organizacijos, susi
vienijimai, po keliolika tūkstan
čių narių turi. šalia narių ir 
pinigėlio susikrauta. Vargingo, 
centais atriedėjusio. Konstituci
jos surašytos, lietuviškas dar
bas įtrauktas. Kai susivienijimo 
laikraštį paimi, tasai darbas ir 
šiandien minimas. Šoki žvalgy
tis, ką susivienijimai daro. Na
gi, pomirtines išmoka .susirgu
sius lanko ir ALT dalyvauja. 
Būsime netyčiomis JAV Lietu
vių Bendruomenę užgirdę. ši 
vos susikrapšto, kad pašto ženk
lus apsimokėtų. Bet valdžias nu- 
sibalsuoja, dainų šventes sulip
do, lietuviškai vaikus pamoko, 
knygą pasaulin paleidžia. Ta
čiau mūsų buhalterijon kai kas 
jos nenori įtraukti. Mat, Nau
jienos su Sandara LB de jure 
nepripažino.

Protas ir širdis

. akylumo ir ryžtingo darbo, kad 
Lietuvos byla nebūtų užmesta, 
bet lyg žaizda badytų akis vi
siems tiems, kurie tarptautinėje 
politinėje srovėje turi įtakos. Ir 
Europa svarbu. Joje mūsų kraš 
tas, ir ten kaimynai, kurie gali 
tapti artimais draugais arba j 
piktais priešais. Net Azija, Af
rika neužmirštinos. Iš ten Jung 
tinėse Tautose pakyla vis dau
giau ir daugiau balsuojančių 
rankų, kurios gali lemti padėtį.

Mąstant apie šiuos reikalus ir i 
svarstant, kuriais būdais būtų 
sėkmingiau juos tvarkyti, ypač j 
ryžtantis pagyvinti akciją, iš
kyla klausimai: ar politinį dar
bą išskirti iš kitos veiklos; ar ’ 
jį šiam krašte atriboti nuo veik
los kitose žemės rutulio šalyse; 
ar politiniuose rūpesčiuose da- 
lyvautina tik tiems, kurie for
maliai save skaito vieno ar kito 
lietuviško politinio susigrupavi- 
mo nariais.

Vienas ir stiprus vienetas ge- [ 
riau pajėgtų koordinuoti darbo 
ir lėšij paskirstymą atskiroms 
sritims. Tačiau mūsų rankų ma
ža, ir ne visos visur lygiai tin
ka. Iškiltų grėsmė, kad, sten-. 
giantis darbus centralizuoti, pa
vyzdžiui, kad ir LB ribose, lai
kinai tektų nustoti tų pajėgų, 1 
kurios šiai centralizacijai šian- ' 
dien būtų priešingos (priežas- j 
tys LB opozicijai vargiai supran 
tamos), tačiau kurios atlieka 
žymius uždavinius politiniam ba 
re. LB gausiais rūpesčiais gale- i 
tų užspringti, ir būtų apleistos , 
visos sritys. Nėra už tai bloga, 
kai šiuo metu LB daugiau kon
centruojasi vienon pusėn, o ALT 
su VLIK — kiton, ir LB neturė - 
tų veržtis ten, kur darbas tin- Į 
karnai atliekamas. Už tai atrody 
tų, kad politinės veiklos atsky
rimas, kaip šiuo metu turime, 
nėra didžiai nuostolingas. Kaip

darbas atliekamas, jau kitai i 
šneka.

Nėra atsitiktini ALT ir VLIK 
buvimai. Yra rimtų priežasčių, 
jos daugumoje teisinio pobūdžio 
ir mūsų spaudoje platokai nag
rinėtos. Ne visada VLIK, atsto 
vaująs mūsų interesus tarptau
tinėje plotmėje, suras tiek at
darų durų šiame krašte, kaip 
ALT. Dar bus blogiau ALT, 
šios šalies piliečių institucijai, 
kai teks kreiptis už JAV ribų. 
Nebūtų greitai suprantama, jei 
kas neįtikinančiai imtų skelbti, 
kad šias dvi institucijas reikia 
būtinai sujungti. Žinoma, darbo 
ir lėšų koordinacijos reikalas 
spręstųsi lengviau, tačiau tvar
kingoje lietuvių visuomenėje a- 
bi institucijos yra lygiai reika
lingos.

Ne taip lengva su trečiuoju 
klausimu. Jo atsakymas neabe
jotinai lemia politinės akcijos 
veiksmingumą.

Lietuvai laisvės atgavimo pas 
tangos negali ateiti tik iš tautos 
dalies. Šia kryptimi dirbti yra 
visų teisė ir visų pareiga. Dar
bui raginame kiekvieną lietu
vį ir ne mažai nervinamės, jei 
raginimams nepaklustama. Ta
čiau, laukdami pareigų, turime 
būti logiški ir gelbstinčiam tau
tiečiui privalome duoti pridera
mas teises. Organizuotoje veik

loje tiesioginis triūsas priklau
so visuomenės patikėtiems as
menims, kurie visuomenę repre
zentuoja, bet kiekvienam turi 
būti leista pasirinkti, kas jį re-1 
prezentuoja.

Antra: norėdamas jaustis at
stovaujamu, esu priverstas už 
save kalbančiu laikyti (pavyz
džiui, galvojant apie ALT) vie
ną iš susivienijimų arba iš ke
turių likusių grupių. Jei pasau- 
lėžvalginės (ar politinės) gru-' 
pės man nepriimtinos, lieka su
sivienijimai. Tačiau ar šiandie
niniai susivienijimai, jei politinio 
darbo sritis skiriama nuo kitų, 
gali už mane kalbėti ALT in
stitucijoje ?

Atrodytų, kad nesvarbu, kas i 
mane atstovauja. Bet kai išky- , 
la reikalų, kurie pažeidžiančiai | 
liečia pareigą atliekančią, bet 
žodžio neturinčią, išeivijos dalį,

Liet. Skaučių Seserijos Vadijos posėdžio narių dalis. Iš kair. Į 
deš. (sėdi): O. švarienė, I. Jonaitienė, O. Zailskienė, M. Barniš- 
kaitė, S. Stasiškienė. Stovi: M. Reinienė, Z. Juškevičienė, A. Au- 
gustinavič .ene. kun. P. Garšva, D. Dundzilienė, N. Maskoliūnienė 
ir kun. J. Dilys. Nuotr. V. Račkausko

DIEVO TARNYBOJE 25 METAI

Kun. Stasys C. Gaučias, švęs
damas sidabrinį jubilėjų, padė
kos mišias aukos šį sekmadie
nį, balandžio 8 d., 12 v. Visų 
Šventųjų parap. bažnyčioje, 
10801 S. State St., diakonu bus 
kun. S. J. Bartkus, jubiliato 
pusbrolis, Šv. Antano parap. 
klebonas iš Kewanee, III.; suto- 
diakonu kun. S. R. Petrauskas, 
Šv. Petro ir Povilo parap. kle
bonas Chicagoje; apeigų vedė
jas klierikas M. Carl Lezak, 
pamokslą sakys kun. Antanas

Kun. St. Gaučias

pirmininkauja Stasys Kernagis, 
yra pasiruošęs visus tinkamai 
priimti ir pavaišinti. Vyr. šei
mininkė yra Juanita Wilson ir 
Phyllis Knysz-Gronskytė, padą 
vėjų vedėja Josephine Plugge 
ir Theresa Lucas. Svečių priė
mimo reikalus tvarkys jubiliato 
sesuo Martha Bajarot-Gaučaitė.

K. Bružas.

Prabilus apie persitvarkymus, 
kils balsų, kad bandymas ga
lįs kreivai nuvesti. Būk tai, ne
atsargus didesnis remontas kar | 
tais visą pastogę sugriaunąs. ' 
Geriau esą vieną aptriušusią! 
sieną kęsti, kaip namų nustoti. .

Keli paskutinieji metai iškėlė ! 
dvi įdomias žymes. Pirmiausia, 
— aprimo nirštas tarp susigru- 
pavimų. Rečiau skundžiamės vie 
nas kitu, mažiau baramės ir 
pykstamės. Jei pasitaiko susi
kibti, matosi noro šalinti prie
žastis, nemalonumus palaikan
čias.

Jei visuomenė aprimo ir su
brendo, tai kodėl jai vengti pro 
tingai padėtį apkalbėti ir ryžtis 
sustiprinti sritį, kuri turi poli
tinės veiklos atspalvį? Kam šį 
svarbų uždavinį vilkinti ir turė
ti nuostolių?

Tiesa, bus atskirų asmenų, | 
kurie atkakliai priešinsis vi
soms pastangoms, kurios įneštų 
bent trupinėlį naujumo. Kai bus 
kalba apie ALT, P. Grigaitis 
ir gal Vaidyla stosis piestu. Bus 
ir daugiau užpyksiančių. Bet 
paprieštaravimai ateis tik iš 
ne daugelio individų ir daugiau-Į 
šia iš tų, kurių laikysena mums 
buvo nuostolinga. Ar ne dėl šių 
nuostolių reikalinga tvarka? Ar 
galima, tildant ir glostant bū
relį, paneigti visumą? Taiki, ge
ra širdis šalia nuolaidumo turi 
būti teisinga ir nepaneigti pro
to. Jei keli asmenys paneigia 
visuomenę, ši visuomenė nėra 
išmintinga.

Trys klausimai
I

Mūsų politinis budėjimas yra 
neišvengiamas. Čia, JAV, kur 
sukauptas laisvojo pasaulio va
dovavimas, reikalinga stipraus

ateina laikas pagalvoti, kaip si
tuaciją pataisyti.

Paul Newman nominuotas Os
karo premijai. Jis vaidino The 
Hustler filmo. (UPI)

PRISIPAŽĮSTA
(Atkelta iš 3 psl.) 

vietinės žemės ūkio sistemos pa 
sikeitimus, bet iš Chruščevo kai 
bos matyti, kad ir toliau bus 
einama žemės ūkio kontrolės 
dar didesnio sugriežtinimo kryp 
timi. Patys aukščiausi Sovietų 
Sąjungos ir visų respublikų ko
munistiniai organai numatyti į- 
jungti į žemės ūkio vadovavimo 
komitetus, kurie vykdys plana
vimus ir priežiūrą. Ką tai reiš
kia, aiškinti nereikia.

Mes nesame tik abejingi 
stebėtojai

Kadangi Sovietų Sąjungos po 
sūkiai, jų daromos klaidos ir ne
teisybės paliečia ir mūsų pa
vergtuosius brolius, mes negali
me jų atžvilgiu pasilikti tik ne-

Sunkiuos laikuos sukurta
Kažkas pasakęs prie garsaus 

anglų rašytojo Bernard Shaw, 
jog pasaulis esąs nevykusiai su 
kurtas.

Tas gi, jokdamasis — at
sakęs :

— Bet gi, reikia nepamiršti, 
kokiuos laikuos jis buvo sukur
tas.

Neturi laiko
— Kodėl gi jūs, moterėlės, 

jau pusvalandį kalbatės susto
jusios prie slenksčio?

— Taigi, mat, — kviečiau 
kaiminką užeiti į vidų, bet ji 
pasakė, jog neturinti nei minu
tės laiko... '

Zakarauskas, sės. kazimieriečių 
kapelionas. Chorui diriguos P. 
Skridaila, vargonais gros M. H. 
Mondeikaitė. . ;

Vakare 7 vai. parap. salėje 
įvyks solenizanto pagerbimas- 
banketas, kuriam vadovaus 
kun. A. Zakarauskas, progra
mą išpildys Visų Šventųjų pa
rap. moksleiviai. Rengimo ko
mitetą sudaro, įskaitant ir tal
kininkus, 32 čia gimę amer. lie
tuviai, 20 svetimtaučių ir vie
nas liet. tremtinis.

Kun. S. Gaučias, darbininkų

Rozalijos ir Vinco sūnus, gimė 
1913 m. lapkričio 12 d. Chica- 
go Heights, III. Stasys turėjo 
du brolius ir dvi seseris, kurių 
viena buvo seselė kazimierietė 
a. a. Edita. Jubiliatas, baigęs 
Šv. Kazimiero parap. mokyklą, 
stojo į Q.uigley Preparatory se
minariją Chicagoje, vėliau stu
dijas tęsė St. Mary of the La-, 
ke seminarijoje Mundelein, III.

Baigus kunigų seminariją, 
1937 m. balandžio 3 d., kardi
nolas Mundelein, įšventino į ku-1 
nigus. Po šventinimų vikaravo 
Šv. Petro ir Povilo parap. West 
Pullmane, Šv. Jurgio parapijoj 
Bridgeporte ir Šv. Antano pa
rap. Cicero. 1960 m. perkeltas į 
Visų šventųjų parap. klebono . 
kun. Prano Lukošiaus pagal
bininku, kur tas pareigas ir te- į 
beeina. Be šių pareigų jam ten
ka vadovauti Šv. Vardo dr-jai, 
sodalietėms ir skautams. Be to, 
yra teisėjas Matrimonial Tribu 
nal of the Archdiobese of Chi- 
cago nuo 1951 m. ir Marijos 
Aukštesniosios mok. religijos 
dalykų dėstytojas.

Kun. S. Gaučias savo parei
gas kaip bažnyčioje, taip ir or
ganizacijose atlieka rūpestin
gai. Kaip žmogus pasižymi kuk 
lumu, tylumu, tbe pretenzijų, 
nuoširdus ir draugiškas. Trem-

SIEKIA SOCIALINIŲ
REFORMŲ P. AMERIKAI
Pietų Amerikos katalikų dva- 

siškija stipriai kelia balsą, kad 
būtų vykdomos socialinės refor
mos. Guatemalos arkivyskupas 
Mariano Rossell skelbia reikalą 
teisingesnio turtų padalinimo. 
Peru vyskupai ir nuncijus taip 
gi kelia reikalą radikalių socia
linių reformų, pagerint varguo
menės sąlygas, teikiant pagalbą 
naujai socialinei pažangai. U- 
rugvajaus vyskupai išreiškė ap 
gailestavimą, kad kai kurių gob 
Šurnas daugeliui neša neturtą. 
Brazilijos vyskupai paskelbė at
sišaukimą, ragindami, kad bū
tų pravedama žemės reforma. 
Čilės vyskupai paskelbė, kad 
ten turimi negausūs bažnyčioms 
priklausantieji žemės sklypai ar 
plotai ,dabar naudojami labda
ros, švietimo reikalams, galės 
būti panaudoti tam, kad dides
nis skaičius žmonių galėtų da
rytis žemės savininkais.

Centrinės Brazilijos vyskupai 
iiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

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

J. MIGLINAS

suorganizavo žemės ūkio darbi
ninkų sąjungą ir mažažėhiių ko
operatyvų gildą, kurios rūpinasi 
teisingu atlyginimu, tinkamomis 
žemdirbių pajamomis, gėresniais 
butais, geresnėmis sveikatingu
mo ir švietimo sąlygomis1.

PAŠAUKIMŲ KONGRESAS

Romoje gegužės 22 - 26 die
nomis šaukiamas tarptautinis 
kongresas, kuriame bus svars
tomi būdai, kaip susilaukti dau
giau pašaukimų į kunigystę. Už
siregistravo 300 delegatų iš 25 
valstybių.

Laimė mus blaško kaip vėjas 
mažą dulkę — kartais pagriebusi 
j sūkurį iškelia į padanges ir po 
akimirkos vėl bloškia prie žemes, 
iš kur pakėlė. — Ariosto

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

(24 V AL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningos patarnavimas

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?5- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

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

2549 \V. 6»tli St. JI a. PR 6-1063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2IIIII1IIIIIIII

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

višką užuojautą, siuntė siunti
nius ir atsikvietė į Chicagą.

Į solenizanto pamaldas ir ban 
kietą, ruošiasi keli šimtai jo 
gerbėjų. Pamaldose ir vaišėse 
dalyvaus vysk. V. Brizgys, prel. 
I. Albavičius ir visa eilė kitų 
kunigų.

Rengimo komitetas, kuriam

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 W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Mapletvood Avė., Ohlcago 29, III.

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
Idta 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

s'sV s i iii"

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

BANKRUTAVĘ .
šališkais ten vykstančių dalykų 
slebėtojais. Liesdami Lietuvos 

• žmonių gyvenimą, jie liečia ir 
mus. Viena tik yra tikra, kad, 
kas tik Sovietų Sąjungoje bebus 
daroma, bus pirmiausia daroma 
stiprinti komunistinei valstybei 

į ir tik nežymiai tebus atsižvelg
ta ir į gyventojų reikalavimus. 
Todėl ir dabartinės kalbos apie 
sovietinės žemės ūkio politikos 
pasikeitimus kelia mums rūpes- 

i tį, kaip jie atsilieps okupuotos 
Lietuvos žmonėms. Kadangi po 
Stalino mirties susidaręs prie
spaudos palengvėjimas yra jau 
dingęs ir per paskutinius keletą 
metų komunistinė priespauda 
Chruščevo vėl sugriežtinta, sun 
ku laukti, kad žmonėms būtų 
duota daugiau laisvės ir žemės 

i ūkio srityje. 1

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno

.mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 
už visą 'mėnesį.

VALANDOS:
Pirrnad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. 
šeštadiend.

9 iki 6 
9 iki 1

AiMD loan association
tiSO South Hdlsted Street • Chicago 8 • CLiff&ida 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU ; J
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. — TEL. LU 5-9500



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
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Los Angeles, Calif.

Bail. J. Bagdono paroda
Dail. Juozas Bagdonas Los 

Angeles lietuviškame pasauly 
buvo šiltai sutiktas ir gerai į- 
vertintas. Jo kūrinių parodą 
kovo 24 -25 dienomis parapijos 
salėje suruošė “Lietuvių Die
nos”. Rengėjų vardu parodos 
atidarymo žodį pasakė “Lietu
vių Dienų” redaktorius, poetas 
Bernardas Brazdžionis. Jam at
sakydamas, kalbėjo pats daili-, Kun. A. Valiuškai sukalbėjus
ninkas. Parodą aplankė konsu
las dr. J. Bielskis su ponia, dr. 
P. Raulinaitis, vietos rašytojai, 
visuomenininkai. Jau pirmą die
ną buvo nupirkti devyni pa
veikslai. Iš viso J. Bagdono dar 
bų parduota apie šešiolika.

Los Angeles lietuviai dailinin
kais dorinsi, juos brangina. Tai 
jau trečia dailės paroda; visos
turėjo pasisekimo. Po Rūkšte-! girinkimui vienbalsiai pritarus, 
lės, Pautieniaus parodų, Juozu j su mažais pakeitimais sekan- i 
Bagdonu, jau tikru abstraktis- tiems metams valdybą sudaro 
tu, buvo gal dar labiau domė- j dvasios vadas kun. J. Kučingis, 
tąsi, jo darbai atidžiai stebėti, pirm. B. Skirienė, vieepirm. ‘O. 
net studijuoti. Ar visų lygiai j Deveikienė ir S. Raubertas; fin.
jie išgyventi, — tai jau kitas 
reikalas., \

J. Bagdonas yra surengęs dau 
gybę parodų Lietuvoje ir už
sieniuose (nuo 1933 m.). Lietu
voje yra dirbęs Dailininkų są
jungoje, Kolumbijoje — dėstęs 
meną,, dabar, Vašingtone, Ame 
rikoje, yra suorganizavęs meno 
galeriją (Internatiol Gallery of 
Modern Art). Yra gavęs pre
mijų už savo darbus. Jo pre- 
fesinis meno srity pasiruošimas 
pradėtas Kauno Meno mokyk
loje ir tęstas daugely studiji
nių kelionių po įvairias šalis.

Šioje parodoje dail. J. Bag
donas buvo išstatęs abstrakti
nius ir pusiau abstraktinius dar
bus. Jo abstraktuose nėra ne-• jĄąati'

sekr. E. Stirbienė; prot. sekr. 
J. Jakubauskas; ižd. A. Vosy
lius; iždo glob. E. Bartkus, J. 
Kiškis, J. Puikunas.

Nariui A. Ražučiui paprašius, 
kalbėjo kun. A. Valiuška, kuris 
pasveikino valdybą už gerą pra
eitų metų veikimą. Jo nuomone 
susirinkimai lankomi negausin
gai todėl, kad šiuo metu Los 
Angeles kolonijoj yra net 36 
organizacijos. Daugelis priklau
so kelioms organizacijoms, to
dėl nepajėgia visur aktyviai da
lyvauti.

J. Puikunas 15 minučių pas
kaitoje jautriais žodžiais pami
nėjo Lietuvos poeto Maironio 
100 m. gimimo sukaktį. Po su
sirinkimo įvyko meninė progra- 

suprantamų ir gąsdinančių keis- ma> kurią pravedė O. Razutie- 
tenybių. Spalvų deriniai švel- nė. Programą išpildė K. Dam- 
nūs. Pavyzdžiui, viename pa- brauskaitė, A. Butkutė, D. Ra- 
veiksle malonus derinys gelto- zutytė, B. Kazlauskaitė, R. Ski
nu, pilkų, smėliniai rusvų, rau- riūtė. Akompanavo J. Skirius. 
donų puslankių ir netaisyklin- J. J.
gų kvadratų. Toliau — įdomūs __________  ,
vertikalinių storų linijų juodu-
mai, melsvumai ir oranžiniai 
brūkšniai. Yra skridimą vaiz
duojančių figūrų, linijomis įsta 
tytų, tarytum, erdvėje. Papras
tam žiūrovui sunku pasakyti, ką 
dailininkas išgyveno ir ką įsi
vaizdavo savo paveiksluose, bet 
gali pajusti kažkokią harmoni
ją ir paslėptą prasmę. Daugu
mas J. Bagdono kūrinių sutei
kia pasigerėjimo kiekvienam, 
kad ir nesuprantančiam dailinin 
ko idėjos.

Ši paroda buvo dideliu kultū
riniu įvykiu Los Angeles lietu
viuose. Meno mėgėjai dėkingi 
dailininkui ir parodos rengė
jams.

Vieną paveikslą loterijos ke
liu laimėjo kun. Antanas Va
liuška, kuris anksčiau dar vieną 
buvo įsigijęs. A. R.

PASIŽYMĖJĘ ADVOKATAS

Lietuvių kilmės advokatas Al
girdas Cheleden Kalifornijoj y-
ra žinomas amerikiečių tarpe siūlomoms socialinėms refor- 
kaip geras teisės srities žino- 1 moms vyriausybė rodo daug dė 
vas. Jo kabinetas yra Los An- mesio. Dabartiniu metu ypač 
gėlės miesto centre, 408 So. stengiamasi studijuoti ir kiek 
tfipring St. | galint įkūnyti popiežiaus Jono

Adv. Ą. Chelenden ne tik sėk ! XXIII enciklikos “Mater et Ma- 
mingai verčiasi advokatūra, bet i gistra” idėjas. Dalate yra įsteig 
dar jis yra plieno fabrikų ir ■ tas katalikų universitetas su 
kitų darboviečių vakarų vals- . gamtos, literatūros ir pedago- 
tybėse unijų teisės patarėjas, j gikos fakultetais. Jėzuitai ir do-

Neseniai valstybės guberna- mininkonai stengiasi krikščiony 
torius buvo pasiūlęs jam teisėjo bės idėjas perteikti 15,000 stu- 
vietą, bet jis negalėjo sutikti, j dentų, lankančių valstybinius u-

Algirdas Chelenden dalyvau- . niversitetus.
> Kalifornijos demokratų veik- rARArIJŲ SKACTAI 
loję, būdamas Kalif. demokratų
partijos centro valdybos nariu. JAV-se yra iš viso apie 132,000 
Jis gana gerai kalba lietuviš- amerikiečių skautų dalinių. Iš 
kai ir amerikičiams pasisakyti jų 68,509 veikia prie įvairių baž 
esąs lietuvis nesidrovi. nyčių. Prie katalikų bažnyčių

Prieš'.keletą metų Hollywoode veikia 11,595 skautų daliniai.

buvo lietuvių dienos posėdžio 
pirmininku. Algirdas Cheleden 
yra gimęs Philadelphijoje, o Ka 
lifornijoj gyvena jau 20 metų. j

Jis yra baigęs Washingtono 
ir Californijos universitetus. V.

42 KP. METINIS 
SUSIRINKIMAS

I(
LRKSA 42 kp. metinis susi- j 

rinkimas įvyko vasario 24 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Dalyvavo 45 nariai ir svečiai.

maldą visi pasivaišino kuopos 
narių paruošta vakariene. Susi
rinkimą pravedė Ed. Bartkus. 
Kuopos valdybos nariai pateikė 
išsamią metinę apyskaitą. Da
bar kuopoje yra 120 narių.

Po diskusijų, viena iš kuopos 
steigėjų, buvusi pirmininkė S. 
Tiknienė, susirinkimui pasiūlė , 
perrinkti tą pačią valdybą. Su-

KATALIKAI P. VIETNAME
Pietų Vietname katalikai su

daro 9,5 procento gyventojų ir 
tai yra stipriausia katalikų bend 
druomenė visoje pietryčių Azi
joje po Filipinų. Vietname yra 
apie 1,4 milijono katalikų. Iš 
10 vyskupų, 8 yra vietnamie
čiai, taipgi net 90 procentų ku
nigų yra vietnamiečiai. Iš viso 
kunigų turima 1,600. Laimingai 
pereinama prie modernios sielo
vados. Rezultatai geri. Pvz. vien 
Quinhono vyskupijoje, nežiūrint 
komunistų pavojaus, buvo 71, 
000 asmenų, besiruošiančių pri
imti katalikybę.

Pietų Vietname veikia stipri 
krikščionių darbininkų sąjunga, 
subūrusi net 450,000 narių. Jie 
stipriai remia pažangias sociali
nes reformas. Dalate veikia So
cialinis institutas, o domininko
nai turi Ekonomijos ir Huma
nizmo tarybą; tos įstaigos jau 
dveji metai, kaip studijuoja 
krašto socialinius reikalus. Jų

Akron, Iowa, vietovėj du vyrai kalbasi, galvodami ką daryti, kai 
patvinusi Big Sioux upe užsemia kelius ir gyvenamas vietoves.

Kanados žinios
PORA DAINOS IR MUZIKOS 
VALANDŲ

Kovo 25 d. Prisikėlimo para
pijos salėj, Toronto Maironio 
vardo šeštadieninės m-los tėvų 
k-tas suruošė gražų koncertą, 
kuris sutraukė gana daug pub
likos ir kuri koncertu buvo nuo 
širdžiai patenkinta.

Programą tvarkė muz. Stasys 
Gailevičius. Gi meninės jėgos 
buvo labai įvairios ir patenki
nančios visokio amžiaus bei sko 
nio klausytojus.

Koncerto pirmąją dalį išpil
dė Šv. Jono Krikštytojo para
pijos jaunimo choras, vadovau
jamas kapel. kun. B. Pacevi- 
čiaus, jaunieji pianistai ir de
klamatoriai. O antrojoj daly — 
girdėjome klasikinius populia
rios muzikos kūrinius bei operų 
arijas, kurias išpildė sol. V. Ve- 
rikaitis, smuikininkė ;— virtuo
ze M. Hrobelski ■ ir toli muzikos 
studijose pažengę pianistai T. 
Gurevičius ir R. Karka.

Pirmoji programos dalis
Šv. Jono Kr. parapijos jauni

mo choras, vad. kapel. kun. B. 
Pacevičiaus, pirmiausia išpildė 
gavėnios nuotaikai labai besi
derinančius Th. Dubois Adora-

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS 

• Paskolas duodame lengviausiomis
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

FBDERAB SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
Vlrginia 7-1141

p*?" į:

mus Te ir Ištrauką iš septynių 
Kristaus žodžių ir Maironio — 
Graži tu mano brangi tėvyne.

Po šių dalykų — muzikalus 
jaunuolis, E. Zabiela, padekla
mavo eilėraštį ir paskambino 
Kabalevsky “An old Danee”.

Po to pasirodė dSr dvi jau
nos pianistės, iš kurių D. Si
manavičiūtė išpildė Rameau 
“Minuet” ir Kirby-Mason — 
“On the Sands”, o M. Nacevi- 
čiūtė - Kuhlan — “Allegro Vi
vace” ir J. Haydn — “German 
Danee”.

Tuomet, tik su vienu įtarpu 
L. Rizaitei padeklamuojant Braz 
džionio kūrybos eilėraštį, vėl 
girdėjome Šv. Jono parapijos 
chorą, kuris po trejetą punktų 
išpildė visos eilės harmonizaci
jų ir liaudies dainų.

štai išpildytųjų dalykų eilė: 
J. Švedo “Linelį raunu ne vie
na”, liaudies daina “Nudavė dūk 
relę”, Bertulio “Oi tu rugeli”, 
Čiurlionio “Ant kalno gluosny s”, 
Jonušo “Eisim girion paklausy
ti”, liaudies daina “Ant kalno 
karklai siūbavo”, Vienužio 
“Kaip gi gražus, gražus”, Mi
kulskio “Kurtelįai sulojo”, liau
dies daina “Sakė mane šiokią, 
sakė mane tokią” (begalinei plo

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai, popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

jimų audrai apraminti — šią 
dainą choras turėjo pakartoti) 
ir B. Dvariono “Arė arė bernu
žėlis”. Chorui akomponavo J. 
Govėdas.

Čia tai ir buvo lietuviškos dai 
nos garsų išsiilgusios publikos 
tikras sielų nuraminimas ir dva 
sinis poilsis. Jaunimo choras ir 
jo ištikimybė lietuviškai kūry
bai — tikrai sužavėjo klausy
tojus, rišdamas juos tarytum 
tėviškės svajų gijomis. Tuo la
biau, kad choras — padaręs di
delę pažangą susidainavimo at
žvilgiu. Už tai priklauso didi 
garbė ir padėka kapel. kun. B. 
Pacevičiui, tiek laiko, darbo, pas 
tangų ir pasišventimo skirian
čiam lietuviškos kartos auklėji
mui.

Šiuo kartu jaunimo choras 
daug puikiau atrodė scenoje jų 
uniformas suvienodinus.

Antroji programos dalis
Po 10 minučių pertraukos, už 

girdome jaunus, bet daug ža
dančius pianistus išpildant po 
vieną gana sunkų kūrinį: R. 
Karka išpildė Mozart “Fantasia 
in C minor” ir T. Gurevičius — 
Fr. Chopin — “Scherzo in B 
flat minor”.

Sol. V. Verikaitis, itin lais
voj vaidyboj ir dainavime, in
terpretavo G. Rossini “Šokį” ir 
dvi arijas: G. Verdi Ariją iš 
operos “Makbetas” ir G. Rossi
ni — Ariją iš op. “Sevilijos 
kirpėjas”. Priedo padainavo ari
ją iš “Figaro vestuvių”.

Viešnia ukrainietė smuikinin
kė virtuoze, savo pasirodymuo
se daug premijų laimėjusi kana- 
diškoj scenoj, p-lė M. Hrobelski, 
išpildė Hayvoronsky “Prelude”, 
Brahams—“Waltz in A” ir Mon- 
ti — “Czardas”. Solistui ir smui 
kininkei akomponavo muz. St. 
Gailevičius.

Pabaigoj programos išpildy- 
tojams ir publikai padėkos žodį 
tarė tėvų k-to pirm. Petraus
kas. '

Programa nors buvo plati ir 
turininga, tačiau, nuosekliai ją 
tvarkant, teužsitęsė tik dvi va
landas. Publika išsiskirstė pa
tenkinta ir dvasiškai pailsėjusi.

Pr. Alšėnas

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos
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ATVYKO IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS
Juzefą ir Kazys Stirbys su 

trimis dukrelėmis ir sūnumi ne 
seniai iš Naujosios Zelandijos 
atvyko į Chicagą. Čia mano pa
stoviai apsigyventi, tardami: 
“Užteks baladotis; jau aplink 
žemę apvažiavom”. Į JAV at
plaukė laivu. Keliavo 4 savai
tes. Buvo sustoję Tahiti, Pa
namoj. Kelionė šeimai kainavo 
apie 600 N. Zelandijos svarų. 
N. Zelandijoje gyveno Dunedi- 
ne. Ten dabar beliko šešetas lie 
tuvių šeimų. N. Zelandijoje nė
ra lietuvių kunigų. Dunedimo 
lietuvius per 10 metų aplankė 
tik vieną kartą vysk. V. Briz- 
gys, o vėliau kartą kun. Bučin
skas iš Australijos.

Stirbiai džiaugiasi, kad N. Ze 
landija gražus kraštas, gyventi .■ 
patiko. Vyras dirbo geležies 
fabrike. Darbo yra ir galima pa ' 
sirinkti. Iš vieno dirbančio šei
mai galima pragyventi. Tačiau 
Stirbių giminės yra JAV-se ir 
jie čia norėjo persikelti. Atvy- j 
ko kvotos keliu. Vizos laukė de
šimtį metų.

Kazys Stirbys jau gavo dar
bą. Vienas sūnus jau lanko šv. f 
Ritos mokyklą, viena duktė pri 
imta į Marijos Aukšt. mokyk
lą, vyresnioji — po atvažiavi
mo trečią dieną pradėjo diųbti 
ir, susitaupiusi, nori lankyti 
universitetą. K. Stirbio brolis 
Pr. Stirbys gyvena New Bri
tam, Conn.

Stirbiai buvo Wehneno sto-

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

K R IS TAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon-
1 done. Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

Chicago 29, Illinois 
uiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiBiiiimiimiiiiiiiiii

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

4F

MUTUAL A</«,v,/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. ♦ Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.’Tel. VI rginia 7-7747 

Savings iiisured to $10,000 by F.S.L.I.C.
Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

lieti™ prekybos namai
TURI DVI KRAUTUVES GHICAGOJE: 

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
.......  f

vykioje, Vokietijoje. Ten palai
dota ir Stirbio motina. K. Stir 
bys yra kilęs nuo Švėkšnos, o 
Juzefą Šaulytė - Stirbienė yra 
kilusi iš Stemplių kaimo, švėkš 
nos parapijos. Dabar gyvena 
3411 W. 73 Place, Chicago 29, 
III., Ant. Šaulio namuose.

Stirbiai — šviesi šeima. Bū
dami N. Zelandijoje skaitė 
“Draugą”, “Liet. Dienas” ir 
“Eglutę”. Visi vaikai puikiai 
kalba lietuviškai. Jau pradėjo 
įsijungti į ateitininkų veikimą.

Stebėtinas dalykas! Krikščionių 
tikėjimas, kuris, rodos, vien tik 
antrojo gyvenimo laimės jieško, 
jos ir čia mums suteikia.

Ch. Montesųuieu

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

-- --------------------------- -------
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite, 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-^ 

Įmobilio pas
F R A N K ZAPOLIS

® 3208 % Wcst 95tli Street
H ‘Jhicago 42, Illinois .
T Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

tiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiimmimiiiimmi 
Gražių 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 

iiniuiiiuimmiiHiiihiH m i iiiniiiiiiiim 11

G It AH1NSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
I’ardavimai-taisymai Sek. uždaryta

M O V K N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms
santaupoms
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MARQUETTE PARKO CENTRE

Šv. Kazimiero Vienuolyno rėmėjų vakarienėje Šv. Jurgio parap. 
salėje. Iš kairės: J. Adomaitis, vienuolyno kapelionus kun. A. Za
karauskas, rėmėjų pirmininkė O. Kazlauskaitė. Dešinėje — dvi 
kanklininkės iš programą pildžiusios Bridgeporto Moksleivių an
samblio.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
VAKARIENE SU PROGRA

MA
Skani vakarienė ir miela įvai 

rūmų programa sekmadienį bu
vo Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų 2 skyriaus — Bridgeporte— 
parengime. Programą pravedė 
kun. J. Kuzinskas. Dalyvavo 
taipgi vienuolyno kapelionas 
kun. A. Zakarauskas. Abudu 
pasidžiaugė, kad tokia daugybė 
žmonių susirinko į parengimą 
seselių naudai ir gyrė šį sky
rių. Dalyvavo ir kun. dr. J. 
Prunskis.

Programą išpildė mokyklos 
vaikučiai. Trečio - ketvirto sky 
riaus mergaitės atliko muziki
nį vaidinimą “Do-Re-Mi”. Benk 
to skyriaus berniukai ir mergai 
tės linksmino smagia dainų py
ne “Darželio taisymo lakas”. 
Bridgeporto Moksleivių Tauti
nio ansamblio kanklininkės, vi
sos tautiniais drabužiais apsi
rengusios, puikiai paskambino 
10 lietuviškų dainų, kai kurias 
inscenizuodamos plastiniais ju
desiais. Vaizdas buvo ypatin
gai patrauklus.

Šešto skyriaus mokiniai pa
sirodė su tautiniu šokiu. Tre
čio ir ketvirto skyriaus moks
leiviai su lėlėmis, kiškučių, žvė
relių kostiumuose inscenizavo 
keletą angliškų ir lietuviškų 
dainų. Vaikų darželis pasirodė 
su olandų šokiu ir savo “moks
lo dienų sesija”.

Skyriui vadovauja pirminin- 
i kė O. Kazlauskaitė. Vakarienėj 
i šeimininkavo Moterų klubo na- 
I rėš, vadovaujant A. Rainienei, 
j E. Dovydauskienei ir B. Garuc- 
j kienei. Skyrius turi 600 narių.

PAVASARINIAI STREIKAI

Chicagos taksi vairuotojai bu 
vo sustreikavę 20 valandų, bet 
jau yra grįžę prie darbo. Tai 
pirmą kartą per 25 metus, kad 
jie buvo išėję į streiką. Taip 
pat užsibaigė pusdevintos va
landos trukęs 21 inžinieriaus 
streikas prieš Sanitary distrik- 
tą.

ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

Elmer Szantay, Sandee kom
panijos savininkas, 6130 N. 
Kilboum, jo motina, duktė ir 
du kompanijos darbininkai žu
vo, kai jų privatus lėktuvas 
smogė į įkalną arti Jellico. Ten- 
nessee.

NUBAUDĖ SAVO VAIKUS
Janet Johnson, 707 W. Bu- 

chingham, 2-jų vaikų motina bu 
vo policijos areštuota, kai ji 
leido kaimynui įkaitintu peiliu 
padeginti jos vaikus, kaip baus 
mę už žaidimą su degtukais. 
Kaimynas irgi policijos suim
tas.

PARENGIMAI GHIGAGOJE
Balandžio 7 ir 15 d.—G. Ver

di operos “Aida” pastatymai 
Marijos Aukšt. mok. salėje.

-BaĮ. 7 d. — Studentų ateiti
ninkų seminaro paskaita “Jau
nimas ir lietuvių politikos veiks 
niai” 7:30 v. v. Jaunimo Cen
tre. Kalbės VI. Adamkavičius.

Bal. 8 d. — Tėvų Marijonų 
bendradarbių seimas vienuoly
ne prie “Draugo”.

— Kun. St. Gaučio 25 kuni
gystės metų jubiliejus Visų 
Šventų par., Roselande.

— Menininkų klubo ruošia
ma dr. A. Baltinio paskaita 
“Modernusis menas filosofiniu 
požiūriu”, Jaunimo Centre 3 v. 
P- P-

Bal. 12-15 d. — Vyr. giedri- 
ninkių ruošiamos moterims re- 
kolekcijos Jėzuitų koplyčioje 7 
vai. 30 min. vakare.

—. Stasio Pilkos literatūrinis 
rečitalis Jaunime Centre 7:30 
v. v., minint 40 m. sukaktį jo 
darbo teatre.

— Studentų ateitininkų se
minaro paskaita “Tremties šių 
dienų jaunimui bausmė ar pa
laima”, Jaunimo Centre 7:30 v 
v., skaito dr. A. Liulevičius.

Bal. 22 d. — Akad. sporto 
klubo Lituanica š okių vakaras 
Lietuvių auditorijoje.

Bal. 28 d. Šaulių kuopos vai- 
din. “Širdžių vagys” Liet. Au
ditorijoj.

Bal. 28-29 — Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio varžy
bos.

Bal. 28 d. — Lietuvių Dantų 
Gydytojų dr-jos koncertas ba
lius Western Ballroom salėje.

—(Dail. A. Dagio tapybos dar
bų paroda Čiurlionio galerijoj.

Gegužės 5 d.—Lietuvos Duk
terų pavasarinis balius Jauni
mo Centre.

Gegužės 6 d.—šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų dr-jos metinis 
seimas.

— Velbasio studijos vakaras 
Jaunimo Centre.

Gegužės 12 d. — Chicagos 
Aukšt. Lituan. mokyklos Moti
nų klubo koncertas-balius.

— Akademikų skautų pava
sarinis balius Westem Ball
room.

— Dail. Vyt. O. Virkau paro
da Chicagos Savings & Loan 
Assn. Meno galerijoje.

Gegužės 20 d. — Nekaltai 
Prad. šve. P. Marijos Seserų 
rėmėjų seimas Jaunimo Cen
tre.

— Metinis Lietuvių Vaizbos 
Rūmų banketas Ambassador 
West viešbuty.

Gegužės 26 — 27 d. — Ra- 
movėnų są-gos suvažiavimas 
Jaunimo Centre.

Birželio 3 d. — Vargoninin
kų sąjungos 50 m. sukakties 
proga ruošiama Mažoji Dainų 
šventė Marijos Aukšt. mok. 
salėje.

Birželio 23 d. — Chicagos 
Liet. Moterų klubo Gintaras ba 
liūs South Shore Country klu
bo patalpose.

ADRESAI IR BIULETENIS

Dėl susidariusių įvairių kliū
čių, LB centro valdybos leidžia i 
mas biuletenis laiku negalėjo i 

> išeiti. Pirmasis š. m. numeris j
pasirodys balandžio pradžioje. ' Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
TTV -i - , • , , , - keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.Uz pavėlavimą biuletenio skai- Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo- 

' mbs. Duos be derybų už $11,800.
I Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge-

B„. ___ ležine konstrukcija. Alyvos šildymas.-nės centllIUlJ institucijų Mūro garažas. $29,000.
ozlrpcę,: I $130 nuomos ir sau butas. Arti
du e Jaunimo Centro, švarus kaip stik

las namas. $17,200.Nors bendruomeninių insti- i Trys butai, mūro namas. Naujas 
... — . . , i n garažas. Nauji atskiri gazu šild.tucijų adresai jau buvo skelb- $26,400.
ti, bet dar dažnai pasitaiko ne-'NaX Syfe^0$^ooo. butat
tikslumų. Todėl centrinių insti- sta^įas2x74 %mbutaimKarįetaiMĮreng

tas rūsys. $38,700.
Tikram biznieriui prie parko like

rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 3 0x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi- 

- n t-»j z-«i i j imat Reikia matyti, derSsim atvi-1209 Melbourne Rd., Cleveland rat
Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū

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

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

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

tytojus atsiprašome.

tucijų adresus pakartojame. 
JAV LB Tarybos prezidiu

mas: (pirm.) St. Barzdukas,

12, Ohio; JAV LB centro val
dyba: (pirm.) Jonas Jasaitis, 
7252 S. Wipple St., Chicago 
29, III.; finansiniais reikalais 
(ižd.) Zigmas Dailidka, 5921 S. 
Fairfield Av., Chicago 29, III.; 
LB Švietimo Taryba (pirm.) 
Jeronimas Ignatonis, 6641 So. 
Francisco Av., Chicago 29, III.; 
Kultūros Fondas (pirm.) kun. 
Stasys Šantaras, 717 W. 18 St., 
Chicago 16, III.; centrinė apy
linkė (pirm.) Rapolas Skipitis, 
5613 S. Emerald Av., Chicago 
21, UI.; garbės teismas (pirm.) 
Jonas Šlepetys, 3528 90 Jack- 
son Heights 72, N. Y.; kontro
lės komisija (pirm.) Jonas Šve 
das, 1347 S. 48 Ct., Cicero 50, 
III.

Įnašai Lietuvių Fondui

Apylinkės ir atskiri asmenys j 
norintieji duoti savo įnašus Lie i 
tuvių Milijoniniam Fondui per j 
JAV LB centro valdybą, prašo į 
me siųsti centro valdybos ižd. 
Zigmui Dailidkai.

CV Informacija.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

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

§24,800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos, $5.000 įmokėti.

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

, §68,000 “Rooming house”, pajamų
5 butai ir biznis, muro namas.' apie $2 0.000 metams, pirksite įmo- 

Atskiri šildymai. $3,600 nuomos, kėję $14,000.
$14,800. §12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo-

„ , . tas, rūsvs. Gage p.
Prie pat parko. Modernus mūras, j $18,500 visai naujas. S mieg. Arti

9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. ! mūsų įstaigos.
$25,900. 1 1 §20,500 mūrinis 5 kamb., garažas,

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 'naujas šild., geri plasteriai, 1% blo-
kamb. mūras. Nauja? mūro garažas. ; ^o nūo Maria Hlgh.
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. j §10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis.
lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

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

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

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

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

virš $400 j mėn iš 5 nuomų
§23,900 mūrinis 2 po 4 garažas

30 p. lotas. Gage p.
§15,500 medinis, 2 po 4, Brighton

p., 2 blokai nuo mokyklos.

§13,000 mūrinis 5 kamb,, 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3,000 įmokėti, 71 ir Sacrartiento.

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

§13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

§26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą. 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

• ih.mhi mūrinis 2x4 Brighton p., 2
1 • j •«1 I- , U J f »s
H7 imu mūrinis K kamb., 30 p. lo- 

is .m ražas naujas šild.
si n.nno medinis 4 kamb;, rūsys, ga- 

•<> si,d arti mūsų.
§41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 

p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesi S37h Sireet. Tel. 436-5151
NAUJAI ATREMONTUOTAS MARQUETTE PARKE

nne+tftapk‘ ^r^boUngalOW Prle Mar" 15 nauiesn>'J- nebrangus) 1% aukS- 
ąuctte Pk 819,500 to, 2-jų reg.su pilnu valgomuoju

„ . . i pirmame aukšte.
Geriausioje Marąuette Pk vietoje PAGALVOKITE, TIK 0 METINES 

10 metų mur. namas, 2 butai po 5 PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12

PILDOME INCOME FAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W, 7flst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 6 0-os ir Rockivell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

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

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

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

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KOSIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALI IJfi.

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

(Incorporated)
EDVARDAS IJLIS, sav.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin
Visi Pittsbųrgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgb’ft Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IŠ STIPRIOS TR GALINGOS
W L O A

RADIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kiekiveną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vaL o. p.
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Cntholic Ilour
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania.
IttUlHIUUUKUIIBIUitBUUUtUButlIUIK*

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO
4253 So. Magrlewood Avė.

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

kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus. 
§855 MĖN. PAJAMŲ 

5 krautuvės ir 3 butai Marąuette
Pk. $59,000.

LABAI PIGUS
Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu

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

5 SIETŲ MŪR. BUNGALOIV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

jamų. Galima porimti paskolą.
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015
MARQUETTE PARKE

72 Ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 
galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys i vakarus nuo VVestern.

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

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

6 metų, 3 mieg, medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir asraži krau
tuvė;. tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus S-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus

2-jų butų med. (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butij mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—§36,500
Nauj. mūr, bung., garažas—§18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—-$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§16,900 
Didelis pasirimt. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4681 ARCHER AVĖ LA 3-3384

____ ' Perskaitę "Draugą'*; duoki-
REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 1 U kitiems pasifkaityti.

C O N T RACTORS

STANKUS 
CONSTRUGTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- g 
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 ĮB bos darbus, gydytojų ofisų, • 

p. lot. $19,500. b gyvenamųjų ir prekvbos pa- M
dym^Pt$36,o4ooir 3 kamb‘ At8k,rl SU' statl4- JŪS,I pasirinkimui tu- | 

2 apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly- | rime virš 300 įvairių stan- t
.......... dartinių projektų. s

fe
Ofiso ir namų telefonas: A

PRospect 8-2013 |
2741 WEST 69tli St. |

Chicago 36, Illinois M

A. ABALL aOOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re.coated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
va. $21,500.

INCOME TAX 
A. KATILIUS R. E. 

2456 W. 69th St. RE 7-8399

NAUJAUSIAS BU3CK - V-G!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik . .. . $2,227.85 

Taksai .89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

907 W. 351h Street, Chicago 9, III., Tei. LA 3-2022

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina' 
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre-

ŠILDYMAS

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

ĮĮĮ^iii

ĮĮĮĮįiiiiiiii

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

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 įmėn. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-! 
naces) visų dydžių oro vesintu- 

^"IVe.^oo1”1^1- Ska,bykla ir paat0- Į vus bei Air Conditioners ir atlieka 
Turime daug ir įvairių namų vi- | VISUS skardos darbus.

sose kolonijose, parūpiname pasko- ___ _ _ _ . _.
las. notarizuojame dokumentus, pil- t 7304 S0> R0CKW6ll Sfl*eptdomo I-ncome Tax. «««•* nuoitncil ddCCI
ŠIMAITIS

REALTY — INSURANCE 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

liiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BU1LDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

lllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllli:
$36,600

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

A. Norkus Real Estais
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

IŠNIJ()^I()JA*MA****l6r*R1*NT

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išši- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.

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. \Vestem Avė., 
Chicago 9. HL 
Tel. VI 7-3447j Išnuomojamas 4 kamb- namas, $40 

Į į mėn.; ir 5 kamb. namas su ekst- 
• ra sklypu, $35 į mėn. Idealūs vy^ 
resnio amž. žmonėms. Kreiptis — j _
Lithuanian Real Estate Company,
Tel. 2811, Spring Valley, Illinois, j LAPKUS BUILDERS, INC.

® Statome įvairius pastatus. Dar- 
jį' bas atliekamas labai sąžiningai, 3 

vartojant geriausias medžiagas, a
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. ® 

6440 SOUTH PULASKI RD. 1 
RE 7-6630 arba LU 1-0400 S

PE3OGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama delikatesų krautu
vė. 5 kamb. butas užpakaly. Se- j 
nas biznis, grynais pinigais, daug „
prekių. Prieinama nuoma. Ilga KeiTlKlt Q1C11. 
nuomos sutartis. Skambinti — Į

VIrginia 7-3870 |--------------------------------------------

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E D I C1N08ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St., Chicago

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STRRET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531 j

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi stelbimu kamoi 
visiems prieinamo*.

reg.su


KUR SUSIRENKA

TŪKSTANTINĖS MINIOS

Nuotykinga kelione iš Rio de Janeiro į priemiesčius

NIJOLE SKMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

Išvykus iš Rio de Janeiro į skanėsto, nes perdaug paslau- 
jojo priemiesčius — Barra da gus padavėjas persistengdamas 
Tijucą, čia jau kalvos virsta tik įbruko į jį mano mėsą. Kai mes 
rai kalnais. Dideli ir juodi, įvai- j pabaigėme “puotauti”, užbaig- 
raus pavidalo, jie kilte iškyla J darni desertu su arbūzu, surin-
tiesiog iš jūros, lyg vaiduokliai, 
priešais tave ant kelio. Iš Rio 
keliaujama autobusu, ir pati ke
lionė yra nuotykinga; Įsikabi
ni į turėklą priešakinės sėdy
nės, o autobusas, lėkdamas 45 
m. per valandą, vingiuoja iš vie 
nos pusės į kitą keliu, kuris 
lyg ir nesaugiai kabo virš uolo
to jūros kranto. Pirmą kartą 
keliaudama tuo keliu, nemaniau, 
kad ištesėsiu iki galo. O kai 
atvykome į vietą, iš autobuso 
išlipau lyg apsvaigusi, svyruo
dama.

Braziliškieji “barai”

kome daugiau kaip 50 pagaliu
kų ir sumokėjome $4 už 4 asme
nis. Prieš išeidami, kiekvieną 
pagaliuką sulaužėme perpus, 
kad būtumėm tikri, jog negau
sime vėl tų pačių, kai kitą kar
tą čia atsilankysime.

Miestas, lyg žibantis perlas 
mėnesienoje

Jei kas yra tų laimingųjų 
tarpe, kurie turi automobilį, ga
li pavažiuoti toliau už Tijucos, 
aukščiau į kalnus ir pamatyti 
žavingą vaizdą: miestą, žibantį,

Jūrų skauti.jos 40-ties metų jsisteigimo sukakties minėjimo 
balandžio 1 d. Chicagoje rengimo komitetas. Iš kairės: Alb. Valen
tinas — spaudos reikalams, skt. Aldona Gasnerienė — Juodkran
tės tunto tuntininkė, dr. K. G. Balukas' — Jūrų skautų tėvų ko
miteto pirm., Dalia Bylaitienė — tunto meno vadovė, Bronius Gin- 
eauskas, komiteto vicepirm. (Nuotr. A. Stelmoko)

v . mingas. Kovo 4 d. Chicagos 
kaip perlą mėnulio nusviestoje miestaB mjnėjo saVQ 125 m 
jūros pakrantėje. Dienos metu Miesto yaldžios
galima tęsti kelionę toliau šio , , ..............,7.. . , , , tuose vyko minėjimai. Vienur ir
tramvajumi labai stačia kalva ... * . ..... ....“. .... ... kitur dalyvavo lietuviai politi-simtmecio pradžioje atsiradusiu . . . .kieriai.aukštyn į seną miestą, Santa , ,. ...„ ?v,. . v: .i Chicagos sukaktį minėjo ir

reikėtų pastebėti, kad Brazilijos i vresa, o sutorįz i pėsčiam siau mOįerij grupė, daugumoj advo- 
vadinamieji barai nėra, ką mes ra gatvele žemyn pro koloma- katėg beį nargg Womeng Bar 

linius namus, pro gražią pilį,

Pasiekus Barra da Tijucą, 
randi dešimtimis purvinų, pas
virusių, atvirame ore būdelių, 
kurios Vadinamos barais. (Čia

paprastai vadiname barais A- 
merikoje. Palyginant su ameri
kiečių, tai būtų kaip maži res
toranėliai pakelėse, kur galima 
gauti pavalgyti maltinių (Ham- 
burger drive-in)(. Tik toks skir
tumas, kąd čia įeini, ne įvažiuo
ji).

Šimtai žmonių siuvinėja ap
linkui. 'O sekmadieniais, atro-

namus, pro gražią 
kurioje yra vokiečių ambasada, 
pro baisų rausvai raudoną na
mą, kol atsirandi apačioje pa
ties miesto centre. Čia atvažia
vę amerikiečiai išleidžia gero
kai pinigų įvairiems pirkiniams 
arba mėgsta apžūrinėti vitrinas

SLAPTA KUNIGO KELIONE [ DRAUGAS, antradienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 
! RUSIJON l-----------------------------------------------------------------------

CHICAGOS LIETUVIAI POLITIKOJE

Lietuviams politikieriams Chi- Jam buvo įteikta Amžino nario 
cagoje, kovo mėnuo buvo reikš-į atžymėjimas. Jatis yra pirmas i

to posto narys, gavęs tokį 
žymėjimą.

nares
Association of Illinois. Į šį po
būvį buvo pakviesta Donną
Kamm, kuri pareiškė, kad Chi-R ““ . . . ’ , , idermancagos lietuviai kovo 4 d. links
minasi minėdami miesto sukak 
tį ir švenčia lietuvių '' tautos 
globėjo šv. Kazimiero šventę.

... ., ,T „ , Kovo 17 d. dalyvavo lietuviaigarsioje Avemda Nossa Senho- s 
ra da Copacabana. Vakarais gi 
jie susirenka OK “bare”, esan-

šv. Patriko šventės dienos mi
nėjime. Kovo 19 d. Don Varnas

at-

Kovo mėnesį ėjo endorsavi- 
mai Jack L. Jatis kandidatūros 
į 13 Wardo aldermanus. Jį pa
žadėjo remti Don Varnas pos
tas, Marųuette Park Namų Sa 
vininkų dr-ja, Lietuvių Cham- 
ber of Commerce, Lietuvių De
mokratų Lyga ir Lietuvos Vy
čiai. Dabartinis 13-to Ward al

us siekia vietos į Metro

Kunigas James F. Drane, Šv. 
Jono misijų seminarijos profe
sorius, Little Roek, Ark., tre- 

1 jus metus praleidęs bestudijuo- 
, damas Europoje, su kairiųjų 
i politine delegacija buvo nuvy
kęs į Rusiją. Jo straipsnių se- 
Į rija dabar spausdinama Chica- 
gos laikrašty “The New 
World”.

Be kitų dalykų, jisai pasako
ja, kaip vieną rytą, niekieno 
nepastebėtas išsmuko iš viešbu
čio, norėdamas savarankiškai 
Maskvą pamatyti. Tarp lau-' 

i kiančių autobuso žmonių buvo 
(jaunuolis, kuris jį pasveikino, 
j Užsimezgė kalba ir jaunuolis 
pasisakė, kad jis yra studentas,

I verčiamas atostogų metu už 
juokingai mažą atlyginimą kas- 

| ti griovius. Parodė pūslėtas ran 
i kas ir panoro ilgiau pasikalbėti 
su užsieniečiu.

Kunigą nusivedė į namus, 
į Jisai su motina, kuri buvo gy
dytoja, gyvena viename maža- j 
me kambarėly. Motinos atlygi- j 
nimas skurdus. Jų bute nėra 
prausyklos. Net vandens jie tu
ri eiti prie čiaupo koridoriuje. 
Studentas iš keleivio norėjo 
gauti nors kiek drabužių. Jam 
buvo pažadėta šį tą duoti, jeigu 
jis pavedžios po Maskvos baž
nyčias. Studentas sakėsi netikįs ' 
į marksizmą, nors buvęs pri- i 
verstas jį studijuoti. Vienoje ; 
cerkvėje jie aptiko pamaldas.

susirinkusių keletas mote- 
Pamaldų metu atėjo pora

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO
SASNT CASIMBR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•L F. FFDFIKIS
UIDGTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

a L 4605-07 South Hermifage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

F 4330-34 South Galifornia Avenue 
leletonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

do, lyg susitarę, visi suka Barra čįarne Avenida Atlantica, ir ste- Pos^° Patalpose vyko American Demokratų komisijos 
da Tijucą link, nes tada ten tūks . bį atsimušančias bangas Copa. e§lon me U sua ■ įes mi my1jnĮ<ag 
tantinės minios. Tie vadinamie-! cabana paplūdimyje * nejimas. Ta proga buvo pagerb i
ji “barai” yra apipulti musių,. 1 P ’ (tas Post° komanderis ir vienas Atostogoms į Floridą buvo
palaidi šunys bastosi aplink Imperatoriaus apleistieji rūmai i iš organizatorių Jack L. Jatis. išvykę Aleksandras Kumskis 

su žmona, Jack L. Jatis, Albert 
Preibis su šeimą, Edward Mit-

juos, o dažnai ir įslenka vidun, i Funikulieriumi užsikėlus į Cuk 
Maistas verdamas ir kepamas I raus Galvos- viršūnę, atsiveria 
ant atviros ugnies ir neprideng- i gražiausias vaizdas ne tik Rio 
tas išdėstytas, kol kas nors jį i miesto, bet ir pamatai Atlanto
pasiims. Žmonės sėdi prie ne 
nušluostytų stalų, geria iš stik
linių, kurios vos yra perleistos 
per šiltą vandenį ir valgo be jo
kių įrankių,., plikomis ranko
mis. Tenka manyti, kad tai pati 
nehigienįškiausia vieta Brazili
joje, bet, nežiūrint viso to, čia 
taip pat yra patys skaniausi 
valgiai.

vandenyną ir Rio de Janeiro 
valstybę. Mėgstantiems paplau- 
kinėti laivais yra keltas sker
sai uostą į Niteroi miestą, Rio 
valstybės sostinę, o kitas — į 
Paųueta salą, vasarvietę, pana
šią į Mackinac salą, Michigan j 
valstybėje, JAV, kur galima ty
rinėti keistas apskritas uolas ir

Valgomas maistas ant 
-■ pagaliukų

Žmonės atvažiuoja į Tijucą j nę. 
pavalgyti maisto ant pagaliu
kų. Bile kokio maisto ir įvairiau 
šių rūšių. Mes keturiese (su a- 
merikiete studente iš St. Louis, 
studijuojančia Rio de Janeiro; 
braziliete studente, mūsų vado
ve ,ir Harvardo universiteto stu 
dentu- amerikiečiu, studijuojan 
čiu taip pat Rio) pasiėmėme tik 
ką iškeptą jautieną ant iešmo, 
pamirkėme dideliame bliude aly
vų aliejaus, pamidorų ir svo
gūnų mišinyje ir eidami valgė
me, beieškodami tuščio stalo.

Triukšmas buvo nepakenčia
mas, vaikai lakstė aplinkui, be- 
sislapstydami nuo savo tėvų, j 
nutrūkgąiviai berniukai atsi-, 
trenkda.vfr į mus, šunes vijosi, 
vieną kitą, sukinėdamies tarp 
mūsų kojų. Atrodė, lyg sumi- j 
Šimas prie cirko palapinių. Pa-; 
galiau mes susiradome vietą at
sisėsti “bare”, kuris atrodė kaip 
palapinė,''kuri pasiruošusi kiek
vieną minutę sugriūti. Kažkas, 
nežinia kas, ar buvo vikrus įgu 
dęs berniukas ar neužauga, per 
braukė drėgnu škurliu per sta
lą ir rėkte išrėkė užsakymą vi
rėjai, stovėjusiai prie bufeto, 
“baro” gilumoje, prižiūrėdama 
degančią'ūgnį ir kalną žalios mė 
sos, vėžiukų, kukurūzų ir bra
ziliškos duonos (paprasti mil
tai, kuriuos užberi ant bet ko 
— vad. farofa).

Taip jfc nepaliečiau užsakyto i

nuo vieno šono į kitą, lekia gat
ve, nebodamas raudonų šviesų,
stipriai truktelėdamas, nenorė- 

įsibrauti, kaip ir mes padarė- Į damag užkabinti automobibų,

politan Sanitary District, tad Buvo susirinkusių 
aldermano vieta lieka laisva.
Lietuvių centras esąs čia, Mar- jaunuolių ir pradėjo garsiai 
ųuette Park, tad yra galimy- juoktis, pamėgdžioti apeigas. ! 
bės, kad Jatis gaus ir užtikri- šventikui patarnavusi moteris ! 
nimą šiai vietai, paties miesto (jo žmona) juos subarė ir pa- j 

'mero Daley, kuris yra centrali- prašė išeiti. Jie išėjo, bet vis J 
garsiai tyčiodamiesi ir apeigas , 
pamėgdžiodami.

Pasibaigus pamaldoms, kun. < 
Drane priėjo prie šventiko ir jo 
žmonos, parodė jiems savo tu- i 
retą medalikėlį ir rožančių. Jie i 
atpažino, kad tai katalikų devo- i 
cionalijos. Šventiko žmona jas ! 
pagarbiai palietė ir pasakė, kad 
tai gražūs dalykai, šventikas 
keliautoją palaimino su švęstu - 
vandeniu ir išlydėdamas meldė i 
Dievo globos. Ir kitose cerkvė- ;

šventikai buvo draugiški, 
mielai aprodė savo šventeny
bes.

pir-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME I-'-LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7įsi Si. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

me, į apleistą Dom Joao VI, 
Portugalijos imperatoriaus iš ko

paimti keleivių daugiau, kaip chell> ir A- Miksas. Šie politi 
yra sėdimų vietų), o, be to, at- kįerįaį sušaukė demokratų su 
vykstama į vietą daug greičiau, sirinkimą Lietuvių Piliečių sa- 

Paprastai toks autobusiukas jgj Miami, Fla., ir kartu posė- 
mieste važiuoja 40 m. p.v. ir dau džiavo su vietiniais, kurių tar- 
giau. Kiekvienos sėdynės užpa- | pe buvo g Kriščiūnas ir Jonas 
kalyje yra rankenos, į kurias į- jacka. Matėsi su Chicagos bu- 
sikabinama, nes šoferis, lyg tas Jausiu veikėju, dabar gyvenan- se 
pramuštgalvis, svirduliuodamas čiu Ft Lauįrdale, Jonu Be- 

nekaičiu.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

staigiai nuspausdamas stab
džius, užsigeidęs sustoti vos per 

lonialinių dienų, vasaros buvei- colį autobua9 prMakyje lr vėl
staigiu smūgiu pradėdamas va
žiuoti, kad net keleivių galvos 
atkrinta atgal.

Sustabdai, kur nori; paveža, 
kur reikia

Savotiškai įdomi kelionė yra 
Castelo - Copacabana autobusu, 
vadinamu lotacao. Lotacao yra 
mažas autobusas, neturįs tiks
lių sustojimo vietų, bet paimąs 
ir išleidžiąs keleivius, kur jie 
pageidauja. Yra savotiškas pa
togumas vietoje auotbuso ke
liauti lotacao, nes jį galima su
stabdyti, kaip taxi, kur tik no
ri, nors ir viduryje bloko, o taip 
pat gali būti užtikrintas gauti 
vietą atsisėsti (žodis “lotacao” 
reiškia “talpa”; ir šoferis negali

Walter S. Baltis, Metropoli
tan Sanitary District patikėti
nis, išvyko su žmona į Holly- 
wood, Fla., ir mano grįžti i 
prieš pirminius rinkimus.

Lietuvių Demokratų Lygos 
susirinkimas įvyko kovo 29 d. 
7:30 v. v. Don Varnas posto

S845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Tokiu būdu nuo Copacabana 1 salėje. įšaukiamas bendras visų 
forto ligi miesto centro, kur 
kelionė paprastai automobiliu 
trunka pusė valandos, autobu
siuku pasiekiama per 15 minu
čių. Tačiau, nežiūrint tokio leng 
vapėdiško vairavimo, šoferis ne 
sykį sustoja pastumti kokį su
stojusį automobilį ar kokią kitą 
pagalbą suteikti automobilistui.
Sykį viena amerikietė pastebė- Kamm.
jo: “Tik Rio de Janeire, kur __________
žmonės atrodo lyg tikri vaikai, i _ pim)as

gali tai pasitaikyti.” ... . . , ......patarčiau, tai kad visi knks-
_____________________________ čionys pradėtų gyventi taip,

kaip Jėzus. Antra, patarčiau sa 
^o religiją darbuose įgyvendin
ai, nevartojant prievartos ir jos 
nenužeminant. Trečia — aš 
skatinčiau, kad būtų labiau pa
brėžiama meilė, nes ji yra krikš 
čionybės esmė ir siela.

—Mali. Gandhi

Cook County delegatų suvažia
vimas. Šie metai mums svar
būs, ir mums reikia rimto pla
no tolesnei veiklai. Norima, 1 
kad lietuviai viešoje politikoje 
pasireikštų. Atsakingose vieto
se turime W. Baltį, Jack L. Ja- 
tį, Albert Preibį, Aleksandrą 
Kumskį ir Donną Gustaitę - 
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JULIUS ZAWLIEWICZ
Gyveno 3264 S. Morgan St.

Mirė bal. 1 d., 1962, 5:45 v. 
ryto, sulaukęs 73 m. amžiaus.

GimŠ Lietuvoj. Kilo iš Kau
no gubcrn.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Helen, švogeris Juozapas 
Gollkantas, sesers dukterys: Pi- 
lomae, jos vyras Robert Bey.er 
ir šeima; Anne. jos vyras Ro- 
bert Jacobsen ir šėma, gyv. 
Californijoj.e; ir Patricia, jos 
vyras Prank Lauletta ir šeima, 
kiri gimines, draugai ir pažįs
tami.

Lietuvoje liko 2 seserys.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioj, 3307 S. Li- 
tuanica Avė.

Laidotuves įvyks treč., bal. 
4 d., iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sesuo, švogeris, se
sers dukterys ir kiti giminės..

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

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

Du Amerikos vyriausi komunistai Hali, 51 m., (kairėj) ir Davis, 
58 m., baudžiami Washingtone už tai, kad nesiregistravo kaip 
buvo įsakyta. Jiems gresia bausmė po penkis metus ir po 10,000 
dol. arba daugiau, nes kaltinami vienas penkiais, kitas šešiais at
vejais. Amerikos komunistų partija priklauso Kremliui ir gauna 
iš jo instrukcijas, kaip reikia kenkti Amerikai. (UPI)

Po sunkios ligos 1962 m. kovo mėn. 30 d. mirus
A, + A.

STASIUI GUDINSKUI,
Tėvams, Seserims, Broliams, Brolienėms, Švoge- 
riams bei jų šeimoms ir kitiems artimiesiems reiškiu 
gilią užuojautą.

Juozas Jurgaitis
Hamilton, Canada

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS G. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Drauda
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Iš arti ir toli

X Maironio gimimo šimtme
čio minėjimas Chicagoje, Jau
nimo Centre, šeštadienį praėjo 
su ypatingu pasisekimu. Gilią 
paskaitą apie Maironio “sute
mas’’ nepriklausomybės laiko
tarpio pabaigoje ir apie sponta
nišką galingą jo renesansą da- 
barteis okupacijų ir tolimties 
metu davė prof. J. Brazaitis. 
D. Augienė paskaitė pluoštą 
Maironio sesers Marcelės ir sa
vo atsiminimų apie didįjį dai
nių. Maironio trečios ir ketvir-

J. A. VALSTYBĖSE
— J. Danilevičius, A. Marge- 

vičius, kanadiškiai, Drauge už
sisakė knygų už didesnes su
mas. Kviečiame visus pasinau
doti knygų papiginimu, kuris 
baigiasi balandžio 8 d.

— Gene Kolupailaitė, prof. 
Stepono ir Jadvygos Kolupailų 
duktė, gyvenanti ir dirbanti 
South Bend’o mieste, Indianoj, 
prieš kurį laiką išskrido į Eu
ropą 2-3 mėnesių studijinei ke
lionei, kurios metu aplankys 
beveik visus žymesniuosius Va
karų Europos kultūros centrus. 
Ilgesnį laiką pabuvos Italijoje,

Ilgai laukta Verdi opera “Ai
da” jau tapo realybe. Balan
džio 1 d. buvo premjera Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje, 
kuri buvo pilnutėlė lietuvių. 
Nemažas būrys buvo amerikie
čių ir kitų tautų atstovų. Ope
ra praėjo pavyzdingai punktu
aliai. Operai dirigavo muz. A. 
Kučiūnas, žinomi mūsų įžymie
ji solistai, kaip D. Stankaitytė, 
A. Stempužienė, S. Baras, J. 
Vaznelis, A. Brazis, V. Lioren- 
tas, N. Linkevičiūtė, J. Savri-

šios srities menui ir išryškinti 
operos pobūdžiui.

Visiems trims operos spek
takliams bilietai jau išparduo 
ti. Tai rodo mūsų visuomenės 
susidomėjimą dideliais užsimo
jimais ir meilę muzikos bei dai
nos menui. Prie durų laukė 
daug žmonių, kurie tikėjosi, 
kad kas nors gal atsisakys, 
kas nors į spektaklį neateis, ir 
jie savo pavėlavimą galės at
pirkti — galės dalyvauti ope
roje. Deja, jie apsivylė — pub-

mavičius, pasirodė pagrindiniuo lika susirinko punktualiai ir 
se vaidmenyse. Didžiuliai cho- visas vietas užpildė, 
rai sudarė nepaprastą įspūdį.

Tokios grandiozinės operos 
pastatymas reikalauja didelės

I kad galėtų nuodugniau pažinti 
tos kartos giminaičiai Grinos ir italų 0Deros foei muzikinį gyve. 
R. Augiūtė deklamavo jo kuri- nįmą
nius, o aktorė E. Blandytė bei!
solistė Pr. Biekienė deklamavo' ~ išpardavimo proga
bei dainavo Maironio eilėraš- isi^'° kny?0 A- Mažiulis ir P.

Davalga, Boston, Mass., už 39 
dol., Aid. Baliūnienė, Cleveland, 
už 28 dol., St. Paltus, Los An
geles, už 38 dol. Kviečiame vi
sus pasinaudoti knygų išparda
vimu.

— Inž. V. J. šliupas, gyv. 
Muscatine, Iowa, parašė laišką 
Valstybės departamentui, kriti 
kuodamas jo užimtą poziciją

čius ir dainas. Minėjimą su
ruošė Šatrijos Meno draugija.
Jis buvo turiningas ir neužtęs- 
tas. Pla.čiaus apie jį bus šešta
dienio kultūros priede.

X Naujuosius “Sun - Time” 
dienraščio rūmus trečiadienį, 
bal. 7 d., 6 vai. v. lankys gru
pė žurnalistikos studentų (iš 
Pedagoginio Lituanistikos insti 
tuto). Gali prisijungti ir kiti lie 
tuviai. Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas ekskursijos va 
dovą kun. dr. J. Prunskį.

X Marijona šrupšienė prane
ša, kad A.L.R.K. Susivienijimo 
163 kp. susirinkimas balandžio 
8 d. neįvyks, nes kuopos rašti
ninkė išvyko 2 savaičių atosto
gų į San Antonio, Texas. Susi
rinkimas bus gegužės 13 d.
Marąuette Park parap. svetai
nėj.

X Stasio Pilkos 40 metų sce
ninio bei kultūrinio darbo su
kakties minėjimo komitetan į- 
eina Kazys Bradūnas, Alfa' mums, kaip amerikiečiams, ne- 
Brinka, Vladas Jakubėnas, dr.
Pranas Mažeika, karp. Frater- 
nitas Lituani'ca pirm., Janina 
Monkutė, Kazys Oželis, Algi
mantas Mackus, Viktoras Pet
ravičius, Petronėlė Petravičiūtė 
- Miller, Alice Stephens ir Povi
las Tirulis, Liet. Studentų sąj- 
gos Chicagos sk. pirm. Sukak
tis, lydima Jubiliato, sol. Ro- 
mos-į^lastienės, Elenos Blandy- 
tės, prof. Vlado Jakubėno ir 
Juozo Raudonio pildomos prog
ramos, bus minima šeštadienį, 
balandžio 14 d., 7:30 vai. Jau
nimo Centre.

scenos ir technikų įrengimų. 
Bet režisūra ir meno vadovybė 
šį klausimą išsprendė mažesnė
je scenoje, sklandžiai pastaty
dami visus į reikiamas vietas. 
Nesijautė nei susigrūdimo, nei 
išdėstymo komplikuotumo — 
visa buvo taip darniai atlikta, 
kad net amerikiečiai stebėjosi, 
kaip buvo galima tokį skaičių 
panašioje vietoje sutalpinti. Tai 
įrodė Lietuvių Operos vadovy
bės sugebėjimus didelius užsi
mojimus tinkamai įvykdyti. 
Dail. V. Virkaus paruoštos de
koracijos buvo didingos ir su
darė gražų įspūdį. Dekoracijų 
pakeitimas buvo sklandus, nors

Kuchel — Lipscomb rezoliuci- |jr neturint mechaniškų įrengi- 
jos klausimu. Į šį laišką atsa- j mų
kė Mr. Robert I. Owen, aukš
tas Valstybės dep. pareigūnas, 
einąs Sov. S-gos skyriaus virši
ninko pareigas. Žinoma, jis tei
sina Valstybės dep. nusistaty
mą. Inž. Šliupas, nepatenkintas 
atsakymu, vėl kreipėsi į Mr. 
Owen, įrodinėdamas užimtos 
pozicijos klaidingumą. Tarp kit 
ko jis rašo:

“Argi mes giname tik tuos 
principus, kuriuos remia dau
guma? Ar vaikydamiesi pasau
lio opinijos, mes nepadėjome

Baletaį, nors ne tokio dydžio, 
kaip didžiųjų teatrų scenose, 
buvo pakankamas pavaizduoti

Reikia kartu pasidžiaugti, 
kad Lietuvių Operos vadovybės 
pastangos buvo įvertintos ne 
tik savųjų, bet ir svetimųjų. Iš 
jų taip pat atsilankė laikrašti
ninkų, . muzikos kritikų ir lietu
vių draugų. Toks svetimųjų į- 
vertinimas yra kartu ir didelis 
prisidėjimas lietuvos vardui 
kelti jų tarpe, mūsų reikalus 

i jiems pristatyti. Ne vienas jų 
skatino lietuvius su savo opera 
pasirodyti ir svetimtaučiams, 
prisiminė dabartines Lietuvos 
kančias ir linkėjo atgauti laisvę, 
nes, jų žodžiais tariant, tokia 
tauta yra jos verta.

Busimieji du spektakliai (bal. 
7 ir 15 d.) taip pat bus užpil
dyti. Lietuvių visuomenė dar 
porą kartų galės pasidžiaugti 
ne tik didinga opera, bet ir sa
vųjų organizuotumu, ryžto di
dumu ir pasiektais laimėjimais. 
(Muzikinis aptarimas bus vė
liau. Red.). P. S.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

X ALRK Moterų sąjungos
46 kp. vienbalsiai nutarė vykti 
į Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimą, kuris įvyks balandžio 8 
d., sekmadienį, vienuolyno pa
talpose prie Draugo, 6336 So. 
Kilbourn Avė. Atstovės išrink- 
tos: Viktorija Leone, Ona Ivin- 
skaitė, Elena Gerčius, Emilija 
Struck ir Ieva Lukas. 46 kp. 
paskyrė 10 dol. auką.

X Justinas Liaukus, gyve
nantis Brooklyn, N. Y., paau
kojo Lietuvių Fondui $20. Di
desnės ir mažesnės sumos plau 
kia į Lietuvių Fondą ir jau su
dėta graži suma, liudijanti, 
kad lietuviai didelius užsimoji
mus remia.

X Knygų išpardavimo mė
nuo, kurį skelbė Draugas, bai
giasi balandžio 8 d. Kviečiame 
visus paskubėti siųsti užsaky
mus.

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

(Sk.)

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Mapletvood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

KANAPINIS IR LAŠININIS i 
PAS VAIKUS

I
Besimokydamas lietuviškoje ! 

mokykloje ir klausydamasis tė- 1 
vėlių pasakojimų sužinojau, 
kad Lietuvoje, kaimuose prieš 
užgavšnias, žmonės linksmin
davosi ir gardžiai bei riebiai 
valgydavo. Ypatingai Užgavė
nių dieną, žmonės sakydavo, 
kad dabar yra Lašinio viešpa
tavimo laikai. Bet prasidedant 
gavėniai, ateidavo liesas, išba
dėjęs Kanapinis ir išvarydavo 
lauk Lašininį. Tada žmonės tu
rėdavo atsisakyti gardžių val
gių ir linksmybių.

Turėdavo pasninkauti, dau-1 
giau melstis ir prisiminti Kri
staus kančios laiką.

Ir šiame krašte žmonės ne
užmiršta lietuviškų papročių. 
Prieš užgavėnias linksminasi, o 
gavėnioj pasninkauja ir laukia 
Velykų.

Prieš užgavėnes Kanapinis 
atvijo Lašininį į Jaunimo Cent
rą Chicagoje, kur buvo vaikų 
kaukių balius. Salė buvo išpuo
šta balionais. Prisirinko pilna 
vaikų su įvairiom kaukėm. Bu
vo gražus vaidinimas “Teisybė 
ir Neteisybė”, kurį paruošė mo 
kytoja M. Steikūnienė. Vaikai 
linksminosi, šoko, žaidė, gar-

Šv. Kryžiaus parapijos lituanistinės mokyklos mokiniai lituanis
tinių mokyklų pasirodyme, kuris įvyko kovo 24 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Nuotraukoj matyti L. Petrauskaitė, E. Danėnaitė, J. 
Markonytė, M. Pakalniškytė, B. Baškauskaite ir mok. Pėterai- 
ticnė. (Nuotr. A. Gulbinsko

damas buvo patenkintas. Bet- 
labai gaila, kad tai buvo pas
kutinės dienos. Dabar griežtas 
Kanapinis viešpatauja. Nors 
tiek gerai, kad neilgos ir jo 
dienos, tik iki Velykų.

Gintaras Plačas, 12 m.

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

1. Riešutas.

2. Stiklinė.

3. Kai laikrodis muša 13 kar-

Baigiasi diena
žaidėm mes vaikučiai,
Visi dar mažučiai.
Mamytė atėjo 
Ir mums taip kalbėjo:
— Vaikai, žaisti gana, 
Baigiasi jau diena.
Laikas prie poterėlių — 
Minkštų patalėlių!
Nors merkias akelės,
Bet kalbam maldelę:
— Saugok, Angelėli,
Siųsk gražų sapnelį !

Marija-Zita Girginaitė 
Grand Rapids, Mich.

TRUPUTĮ PAGALVOK

1. Pramuši ledą, rasi sidab
rą; pramuši sidabrą, rasi auk
są. (1 taškas)

Atsiuntė Liucė Vasytė
2. Nemoka kalbėti, bet su

pirštais rodo. (3 taškai)
Atsiuntė Pr. Alšėnas.

3. Kai laikrodis muša 12 kar
tų, koks yra laikas? (2 taškai)

—o—
Juodos rankos pasaulį peni. 

—o—

Taškų laimėjimai
Pocius — 39; Siliūnaitė — 38; 

Arštiky tė—37; Girginaitė—36; 
Palytė—31; Brakauskaitė—27; 
Paliulytė—25; Pakalniškis—24; 
Mikailaitė ir Pračkailaitė po 19 
taškų. Kiti mažiau.

Kovo 20 d. numery buvo ko
rektūros klaida. Brakauskaitei 
ir Paliulytei pažymėta po 29 
taškus, o turėjo būti po 20 taš
kų.

Chicagoje ir apylinkėse
PASKAITA ISTORIKAMS ne tik autoriui, bet ir leidėjui 
Lietuvių Istorijos draugija, bei skaitytojui. Gerą knygą 

pasinaudodama kun. dr. Povilo Parašyti reikia daug kruopštaus 
Jatulio iš Romos buvimu Chi- atsidėjimo ir dažnai tenka au- 

kovo 30 d. Jaunimo toriui vargt! keletą metų.
į Nepaprastai yra sunku auto- 
; riui parašyti knygą, bet nema
žiau sunku ją išleisti. Dėl pini
ginių sunkumų knyga priseina 
leisti prenumeratos keliu, bet 
tai nėra lengva, nes yra sunku 
įpiršti skaitytojui, knygos ne
mačius. Tokioje padėtyje atsi
dūrė Panevėžio klubo valdyba 
su paruošta Panevėžio monog
rafija. Klubo valdyba jos išlei
dimui ruošia balandžio 14 d. 7 
v. v. Jaunimo Centre pobūvį, 
kuriame bus iškilmingai įteik
tos centro direktoriui JAV ir 
Lietuvos vėliavos, bus trumpa 
programa ir bendra vakarienė. 
Šiame pobūvyje visa Chicagos 
visuomenė kivečiama dalyvauti.

Pov. Dirkis

cagoje,
“bizniauti’’ principais? Argi Centre suruošė viešą paskaitą-

reiktų stovėti už laisvę bet ko
kiose aplinkybėse? Dabar man 
darosi aišku, kodėl mes prade
dame prarasti pasaulio tautų 
respektą ir jos neseka mūsų va 
dovybe: mes nesame tvirtai ap 
sisprendę ginti laisvės principo.

Valstybės departamentas tu
rėtų suprasti, jog sovietus pa
ženklinti didžiausios pasaulio 
kolonialinės imperijos ženklu 
reikia šiandien ir neatidėti ry
tojui. Pabaltijo klausimas yra 
vienas iš ryškiausių pavyz
džiu...”

I
Ar musų intelektualų jaunes 

nioji karta šimtais tokių laiškų 
neturėtų užversti Valstybės de
partamentą, senatorius ir kong 
resmanus?

Inž. V. J. Šliupas artimai ben 
dradarbiauja su Kuchel—Lips
comb rezoliucijai remti komi
tetu.

VOKIETIJOJE
— Lebenstedt - Salzgitter. 

Naujoji apylinkės valdyba yra 
visai rimtai pasiryžusi įsteigti 
mišrų chorą, vyrų oktetą ir mo 
terų duetą, nes turima nema
žas skaičius gerais balsais dai
nininkų. Chorvedis taip pat su- 

i rastas. Be lietuviškos dainos 
populiarinimo, apylinkė yra pa 
siryžusi suorganizuoti ir tauti
nių šokių grupę, kuri galėtų 
tinkamai lietuvius reprezentuo
ti ne vien tiktai Lebenstedte, 
bet ir visoje Šiaurės Vokietijo
je. Artimiausias apylinkės val
dybos užsimojimas — tai Moti
nos dienos minėjimas.

pranešimą.
Ką veikia Romoje esantieji 

lietuviai istorikai, kokius apti
ko liečiančius Lietuvą naujus 
šaltinius , ką kuris jų yra pa
rašęs, ar baigia rašyti ir kokie 
numatomi artimoj ateity isto
rikų darbai, išsamiai ir vaiz
džiai atpasakojo d-ras Jatulis 
55 min. pranešime.

Susirinkusieji L. I. D. nariai 
ir svečiai klausinėjo svečią rū
pimais dalykais apie pusę va
landos. Į pateiktus klausimus 
svečias paskaitininkas davė pa
aiškinimus, kurie su padėka bu 
vo susirinkusiųjų priimti.

Mūsų Romoje esantieji isto
rikai labai vertina L. I. d-jos 
leidžiamąjį žurnalą: “Tautos 
Praeitis”; žurnale jie dalyvaus 
savo straipsniais ir studijomis 
ir prašo toliau tęsėti vertingam 
danbe. K. A. M.

POBŪVIS MONOGRAFIJAI 
IŠLEISTI

Išleista gera knyga, gero tu-

Chicagoje
ŠILTA IR ŠALTOKA

Chicagoje oras greitai maino 
si. Kartais ir tą pačią valandą 
būna skirtingas oras. Prieš ke
lias dienas lygiai 1 vai. po piet 
Midway aerodrome buvo 72 lai

rinio, yra pastovus paminklas 'psniai, o O’Hare aerodrome bu-

X šv. Philomenos bažnyčios 
vienuolyne dail. A. Valeška su
projektavo vienuolyno koplyčią 
ir sukūrė tris altoriaus mozai
kas ir skaldyto stiklo vitražus.

džiai valgė. Ir Lašininis žiūrė- ša ant nugaros.

Kovo 16 d- įvykusio D. Augienės veikalėio statyme dalyvavo Mar
ąuette Parko ansamblio ir lituanistinės klasės mokiniai. Nuo
traukoj matyti mediniai kareivėliai — Algis Jasaitis, Vytenis 
Trinkauskas, Bronius Trapikas ir Gintaras Endrijonas.

Nuotr. Z. Degučio

vo 61, o miesto centre, Grant 22-tos ir Wolcott av. rado $200 
parke, buvo tiktai 43. jįvyniuotus į nosinę. Radinį nu

nešė į Damen av. policijos nuo-
YRA IR GERŲ JAUNUOLIŲ vadą. Vaikai ėjo į Šv. Stepono 

Trys Soukal broliukai ir Pe- j šeštadienio mokyklą, kai jiems 
ter Gaber, vyriausias jų 16 į nusišypsojo laimė. Pinigai ati-
metų, gimę Jugoslavijoj, prie

Maironio minėjimo, įvykusio kovo 31 d. Jaunimo Centre, dalyviai Nuotr. A. Gulbinsko
p

V,

teks jiems, jeigu už metų nie
kas jų neatsišauks.

PAGALBA MOKYKLOMS 
TEISĖTA

John Hayes, Chicagos Loy- 
ola universiteto teisių fakulte
to dekanas, pareiškė, kad yra 
keli Aukščiausio JAV teismo 
sprendimai, kurie “aiškiai paro 
do”, kaip būtų pagal konstitu
ciją katalikų vedamoms mokyk 
loms dalyvauti siūlomame fede 
ralinės valdžios auklėjimui pa
galbos projekte.

IEŠKO NUOMOS IŠ 
VALDŽIOS

Savininkai Rand McNally pa 
stato, 536 S. Clark, federali- 
niam teismui apskundė J. A. 
Valstybes ir ieško teismo keliu 
išrinkti $2,300,000 nuomos, ku
rios valdžia skolinga už pastatų 
naudojimą nuo 1951 metų.

MALONUS PAPLŪDYMIO 
SARGŲ DARBAS

Kas nori gauti algą už pra
leistą prie paplūdymių laiką? 
Chicagos parkų distriktas ieš
ko 500 vyrų, bent 17-kos metų, 
vasaros metu būti paplūdymių 
sargais prie 30 pliažų ir 43 mau 
dymosi baseinų. Pareiškimai 
priimami iki geg. 16 d. Priim
tieji turės išlaikyti egzaminus.

NERANDA EŽERAN ĮKRI
TUSIO LĖKTUVO

Harrv Schoenwald, 3950 La
ke Shore Drive, matė, kai leng
vas lėktuvas įkrito į ežerą apie 
1,500 pėdų nuo kranto ties 
Waveland av. Pakraščio sargy
ba, laivyno lėktuvai iš Glen- 

!view aerodromo ir Chicagos po 
Įlicija negalėjo jo surasti.

TERRA
P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 AV. 63rd St. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4(i(i0
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




