
L. KAPOČIUS 2.1.63 
1609 DECAT3R ST.. N.W.
COHSULAR DJV. OF THE USSR EM3ASSY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

4545 WEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUDLOW 5-9500

TU Ė LITHUANIAN WORLDrWIDE DAILY
Vol. XLVI Price 10f KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 12, 1962 Kaina 10 c. Nr. 87

Prez. Kennedy plieno kompanijai tarė aštru žodį
Prezidentas Kennedy Amerikos 

vidaus reikalais
PITTSBURGH, Pa. — U. S. 

Steel bendrovė, didžiausias plie
no gamintojas JAV-se, pakėlė 
plieno kainą 3.5 procento, kas 
sudarys vidutiniškai $6 už to
ną. Paprastai tuo plieno gamy
bos milžinu paseka ir kiti plie
no gamintojai bei apskritai pra
monė. Minėtoji bendrovė aiški
na, kad kainų pakėlimas buvo 
reikalingas dėl padidėjusių ga
mybos išlaidų.- Naujos kainos 
įsigaliojo vakar. Iki šiol plie
nas buvo pardavinėjamas po 
šiek tiek daugiau kaip $150 už 
toną.

SPAUDOS KONFERENCIJA
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje pabrėžė, kad šis 
plieno įmonės žygis pakelti plie
no kainą yra infliacinis, antivi
suomeniškas ir antitautinis.

Senato ir teisingumo depar
tamento pareigūnai pranešė, jog 
jie investiguos plieno kainos pa
kėlimą.

Prezidentas Kennedy vakar 
spaudos konferencijoje iškėlė 
šiuos dalykus:

1. Griežtais žodžiais pabrėžė, 
kad JAV plieno kompanija sa
vo žygiu atsakė į klausimą, ką 
ji galinti padaryti šiam kraštui. 
Pasak jo duomenų, plieno kom
panija šiais metais pagamins 
daugiau plieno ir pigiau.

2. Tautinės gvardijos divizi
jos bus paleistos rugpiūčio mė
nesį, nes dabar JAV- kariuome
nės pajėgumas sustiprintas pen 
kiom divizijom. Pernai buvo vie 
nuolika divizijų, o šiemet 16. 
Jis padėkojo gvardijos nariams 
dėl jų nuveiktų darbų, bet būsią

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS JAUNIMO PASTANGOS 
GELBĖTIS NUO IŠVEŽIMO

Sniečkaus pastangos viršyti maskvinį planą. — Penki Lietuvos jaunimo transportai Sibiran 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šių metų kovo 30 dieną iš 
Vilniaus geležinkelių stoties iš
vyko didžiulis vagonų sąstatas 
su 600 Lietuvos jaunuolių ir 
merginų. Jie pagal maskvines 
direktyvas išsiųsti Karagandos 
sritin ir bus įjungti dirbti va
dinamųjų plėšinių žemių tary
biniuose ūkiuose, kuriems dera 
komunistinių dvarų vardas.

Kovo 30 dieną iš Lietuvos iš
leista Lietuvos jaunimo grupė 
šiais metais buvo penktoji. Pir
mosios keturios skaičiumi gero

KALENDORIUS
Balandžio 12 d.: šv. Julius I, 

popiežius; Girulis, Jūratė.
Balandžio 13 d.: šv. Justinas, 

Bangpūtys.

ORAS

'Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; dalinai ap
siniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:16, leidžias 6:27.

vėl pakviesti į tarnybą, jei bus 
reikalinga.

3. Prezidentinė faktų ieškoji
mo komisija, veikianti Pacifiko 
uostuose, rado, jog streikas yra 
palietęs 130 laivų, susisiekian
čių su Havajais. JAV valsty
bės galva įsakė teisingumo sek
retoriui Robert Kennedy iš teis
mo gauti įsakymą streikinin
kams grįžti darban 80 dienų 
“atsišaldymui”, nes streikas 
kenkia šio krašto saugumui ir 
gerovei. Prezidentas ragina, kad 
derybininkai ir toliau kalbėtųsi, 
kaip geriausiai išspręsti jūrinin
kų ir darbdavių ginčą.

Prancūzai sučiupo
teroristų planus

PARYŽIUS. — Teroristai 
Prancūzijoje nesenai informa
vo savo slaptosios armijos na
rius numesti granatas į teatrų 
minias, apšaudyti iš kulkosvy
džių pravažiuojančius automo
bilius, padegti pastatytus au
tomobilius. Tai vakar pranešė 
vyriausybės pareigūnai.

Šiais teroristų žygiais norima 
sutrukdyti Alžirijos nepriklau
somybės paskelbimą.

Prancūzų vyriausybė arešta
vo lt. Daniel Godot, 31 metų, 
slaptosios armijos organizacijos 
agentą, pas kurį rasti planai, 
kaip vykdyti sabotažus Prancū
zijoje.

— Ispanų karinis lėktuvas, 
vežęs 10 lakūnų, sprogo ir nu
krito užvakar apie 60 mylių nuo 
Sevilijos, Ispanijoje. Visi žuvo.

kai mažesnės, po kelias dešim
tis jaunuolių.

Tačiau ligi šiol šiemetiniais 
Lietuvos jaunuolių išsiuntimais 
Sovietų Sąjungon atrodo jau 
gerokai viršytas maskvinis pla
nas. Tatai matyti iš vilniškės 
“Tiesos” vasario 21 dienos lai
doje užuominų, jog “ligi šių me
tų vasaros” “apie 600 jaunuo
lių gaus kelialapių raudonas kny 
gutes”. O dar vos tik prasidėjus 
pavasariui, tasai Lietuvos jau
nuolių išsiuntimo planas gerokai 
viršytas. Neatsižvelgiant į tai, 
skelbiama apie paruošti naujo 
Lietuvos jaunuolių transporto į 
chruščiovinius plėšinius.

Šiemetinė sparta siunčiant 
Lietuvos jaunimą .įvairiems dar
bams Sovietų Sąjungon, prime
na 1954 metų įkarštį kuo dau
giau išgabenti jaunų žmonių iš 
Lietuvos į Nikitos Chruščiovo 
plėšinius.
Nesėkmingos pastangos išsigel-
* bėti nuo išsiuntimo

• 1954 metų pradžioje Krem
liaus diktatūrai paskelbus Sibi

Naujausios
žinios

— Gen. Lucius D. Clay va
kar iš Vakarų Berlyno grįžo 
į Wašhingtoną pasitarti su pre
zidentu Kennedy. Nežinia, ar 
Clay grįš į Berlyną.

— Prezidentas Kennedy šian
dien važiuos atomine jėga va
romu Polaris sviedinių povan
deniniu laivu Thomas A. Edi
son.

— 42,000 New Yorko moky
tojų paskelbė streiką, prašyda
mi pakelti atlyginimą.

JAV atominiai bandy
mai gegužes 1 d.

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės nau
jąjį atmosferinį atominį sprog
dinimą atliks balandžio 30 die
ną arba gegužės 1 dieną.

Aukštas pareigūnas pareiškė, 
jog jis tikslios datos neprane
ša, kada bus pradėti atominiai 
bandymai, bet viena iš tų dvie
jų dienų būsianti.

Irano šachas
Wash i n g t o n e
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar Andrews 
aerodrome sutiko Irano šachą 
ir jo žmoną, kurie Washingtone 
viešės 3 dienas.

JAV paskola Indijai
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės vakar 
paskolino. Indijai 52% milijono 
dolerių pastatyti hydroelektrinę 
jėgainę Keralos provincijoje.

ro taigose plėšinių įsisavinimo 
akciją, pagrečiui pasigirdo šū
kiai už duonos išteklių didini
mą. Kolchozuose vargstą Lie
tuvos žemdirbiai, matydami grė 
smę Lietuvos jaunimui, pradėjo 
skelbti įsipareigojimus Lietuvo
je didinti dirbamos žemės plo
tus, pašalinti krūmus iš dirvo
nuojančių žemių (kurių žymi 
dalis buvo ištremtųjų viensėdi
jos. S.) ir daugiau supilti grū
dų į aruodus. Šitie Lietuvos 
žemdirbių įsipareigojimai tada 
buvo pradėti skelbti Lietuvos 
bolševikinėje spaudoje. Tačiau 
greit susigriebta, jog tais įsi
pareigojimais siekiama sutruk
dyti jaunimo siuntimą į Sibiro 
plėšinius. Lietuvos žemdirbių 
pastangos didinti dirbamos že
mės plotus Lietuvoje buvo nu
tildytos. Laikraščių skiltys bu
vo perkraunamos nuolatiniais 
pranešinėjimais apie “savano
rius” Kazachstanan bei į kitas 
plėšinių sritis.

Taigi tada Lietuvos žemdir
bių ryžtas minėtais įsipareigo

NASA įgulos nariai piešia Britanijos ir JAV ženklus ant anglų 
statyto UK-1, pirmojo tarptautinio satelito, kuris paruoštas pa
leisti iš Cape Canaveral, Fla., j tolimąsias erdves. (UPI)

„KVIESTUOS" ISSPAUSDINO STRAIPSNĮ 
APIE TERORĄ PABALTIJY

Buvęs Latvijos užsienio reikalų ministeris Munters rašo apie sovietų brutalumą

MASKVA. — Užsienio atsto-, keriems metams. Iškalėjęs 13
vybėse Maskvoje su dėmesiu 
komentuojamas buvusio Latvi
jos užsienio reikalų ministerio 
Vilhelmo Munters laiškas, iš
spausdintas “Izviestijose” ir lie
čiąs Sovietų terorą bei represi
jas Pabaltijy II Pasaulinio karo 
metu. Munterso laiškas užima, 
beveik ištisą “Izviestijų” pusla
pį. Jame Munters pasakoja, 
kaip jisai buvo į Latviją 1940 
m. birželio mėn. įžygiavusių so
vietinių dalinių areštuotas, iš
vežtas gyventi į Voronežių ir 
už metų, kai Vokietija užpuolė 
Rusiją, įkalintas dvidešimt pen-

jimais bandyti gelbėti jaunimą
nuo išsiuntimo iš Lietuvos bai- ’ ideologinių įsitikinimų, kiek iš
gėsi nesėkmingai.

Žvelgiant į šių metų Lietuvo
je vedamą akciją už jaunimo 
vykimą “kur reikalingos darbo 
rankos ir kur šaukia partija”, 
galima įžvelgti pačių jaunuolių 
pastangas gelbėtis nuo išsiun
timo iš Lietuvos. Nemaža jau
nuolių ir merginų, turinčių spe
cialybę ir dirbusių įvairiose įmo 
nėse, pasigirdus propagandai už 
vykimą į Sovietų Sąjungos šiau 
rinius bei rytinius rajonus, pra
dėjo apsispręsti už vykimą į kol 
chozus Lietuvoje.

Tačiau šitomis pastangomis 
nebuvo sulaikytas Lietuvos jau 
nuolių siuntimas iš Lietuvos. 
Gi okupanto tarnyboje esantie
ji Lietuvos komunistai, vietoje 
atsižvelgę į jaunuolių minėtu 
būdu reikštą pasyvų pasiprieši
nimą, atrodo, kad yra užsimo
ję viršyti maskvinius reikalavi
mus siunčiant Lietuvos jaunuo
lius Sovietų Sąjungon.

Dėl to įjungta varovinėms

metų, jis 1954 m. susilaukė am
nestijos, bet iš kalėjimo išleis
tam jam buvo įsakyta gyventi 
Vladimire, į šiaurės rytus nuo 
Maskvos. Tik 1959 m. jam buvo 
leista grįžti į Latviją.
“Perdėtai brutalios priemonės”

Savo tame laiške Munters lyg 
pateisina dabartinius Kremliaus 
valdovus dėl teroro, kuris vyko 
okupavus Latviją. Tas represi
jas jis priskiria Berijos laikams. 
Berija, kaip žinome, buvo pa
kaltintas išdavimu prieš Staliną 
ir 1953 m. sušaudytas. Munters 
masinę Latvijos gyventojų emi
graciją artėjant Sovietams pri
skiria “perdėtai brutalioms prie 
monėms”, rusų panaudotoms po 
1940 metų Latvijos užėmimo. 
Jis taipgi pažymi, kad tas te
roras buvo vykdomas “ne be 
pritarimo paties Stalino, jo arti
miausių patarėjų ir jo valios 
vykdytojų”. Ir kai 1944 m. vo
kiečiai buvo Sovietų armijos iš
stumti iš Baltijos valstybių, dau
gelis latvių, estų ir lietuvių ap-. kaip Latvija pateko į Sovietijos 
leido savo kraštą ne tiek dėl j sąstatą, bet nutyli apie slaptą

1939 metų Sovietų - vokiečių su
tartį pasidalinti Pabaltijį.

i
Išskiriant šiuos paskutiniuo-1 

sius punktus, kaip rašo tą žinią į 
paduodamas “New York Times” į 
balandžio 9 d. laidoje, Munter
so laiškas neatrodo esąs tik So
vietų minčių pakartojimas. Pats 
Munters tame laiške sako apie 
save, kad jis esąs asmuo “kito 

vo neteisingai deportuoti, jau I Pasaulio, visiškai skirtingo so- 
seniai yra grįžę”.

Atrodo, kad viena iš prie
žasčių šiam laiškui pasirodyti 
“Izviestijose” yra noras paveik 
ti, kad grįžtų į Pabaltijį pabė
gėliai. Munters tiesioginiai to 
nemini. Tik jis pabrėžia, kad

bolševikų baimės.
Pripažįsta, kad buvo neteisingų 

deportacijų

Po to Munters aiškina, kad 
pasilikusieji Pabaltijy nenuken
tėję. Kai kurie buvę laikinai a- 
reštuoti, kol vyko tyrimai jų 
veiklos vokiečių okupacijos lai
kotarpy. “Ir visi tie, kurie bu

vietinei realybei”.
Dabar Munters darbuojasi Ry 

goję, eidamas vertėjo pareigas.
Red. pastaba. Lietuvių komu

nistų spauda, kuri paprastai 
kopijuoja Maskvos laikraščių 
puslapius, nedrįs persispausdin 

—— į ti šio “Izviestijose” įdėto laiško, 
pareigoms Lietuvos komjaunuo nes jis patvirtina, kad buvo tie-
lių organizacija telkti išsiunčia
mą jaunimą.

Sniečkus Lietuvos jaunimo ga 
benimo planų viršijimu mato
mai tikisi išsipirksiąs už nesėk
mes bevykdant kitus maskvi
nius pareigojimus.

Nauja Ecuadoro politika 
apstulbino raudonuosius

Studentai įsiveržė į universiteto tarybos posėdį

QUITO, Ecuador. — Nuo to 
meto, kai prezidentas Carlos A- 
rosemena buvo viešosios nuomo 
nės ir karių priverstas nutrauk
ti diplomatinius santykius su 
komunistine Kuba, Lenkija ir 
Čekoslovakija, Ecuadoro raudo
nieji apstulbo ir tapo nusivylu
sių agitatorių grupė.

Komunistai bandė Andų kal
nus paversti antruoju Sierra 
Maestrą, kubiečio Fidel Castro 
revoliucijos tvirtove kalne. Bet 
armija įkalino 45 jaunus parti
zanus, užgniauždama suplanuo
tą sukilimą praėjusią savaitę.

tie, kurie tikisi, jog Latvijoje į Jai dar neding§ 
bus grąžinta senoji tvarka, yra 
“politiniai neregiai”.
Apie Pabaltijo inkorporavimą į 

Sov. Sąjungą
Toliau laiške Munters pasako

ja apie savo ir Latvijos amba
sadoriaus vestus pasitarimus 
Maskvoje 1939 m. spalio mėne
sį, sudarant paktą prieš agre
siją, kuriuo Sovietams buvo leis 
ta turėti karines bazes Latvi
joje. Jis pasisako, kad prieš 
pasirašydami tą paktą jiedu iš
sėdėjo visą naktį, galvodami, ar 
jie gali patarti vyriausybei pa
sirašyti tą sutartį. “Mes žino
jome, — rašė jis, — kad tai bus 
ypatingas posūkis Latvijos isto 
rijoje, bet mes žinojome, kad 
tik šiuo būdu galėsime patikrin
ti Latvijos žmonių egzistenciją, 
garantuoti taiką ir apsaugoti 
savo kraštą nuo Vokietijos”.

Toliau jis pasakoja aplinky
bes, kaip buvo sudaryta proso
vietinė Latvijos vyriausybė ir

sa ką “Draugas” ir kiti patrio
tiniai laikraščiai rašę apie 1940 
— 1941 m. ir vėlesnę Sovietų 
okupaciją. Dabar ir Maskvos 
laikraščiai pripažįsta, kad tada 
vyko teroras. Ateis laikas, kad 
bus pripažinta tiesa, jog ir da-

Darbininkų konfederacija, ku 
rioje vyrauja raudonieji, neįs
tengė įkalbėti darbo unijų, kad 
jos paskelbtų streiką, protestuo 
damos prieš santykių nutrauki
mą su Kuba.

Tai kas įvyko šiom dienom, 
buvo pasekmė Ecuadoro atsi
sakymo prisijungti prie daugu
mos užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje Punta dėl Este 
vasarvietėje, Urugvajuje, praė
jusį' sausio mėnesį, balsuojant 
prieš diktatoriaus Fidel Castro 
Kubą.

Guayaųuil mieste 20 antiko- 
munistų studentų įžengė užva
kar į universiteto tarybos po
sėdį ir pranešė, jog jie strei
kuos, kol Antonio Parra-Velas- 
co, kairiojo sparno rektorius, ir 
“komunistai profesoriai” neat
sistatydins. Policija išvijo jau
nuolius su ašarinėmis dujomis 

. ir nuvarė į kalėjimą.
Komunistų siautėjimo pavo-

Atominiai ginklai ir 
Kremlius

GENEVA. — Jungtinių Ame 
rikos Valstybių atstovas Dean 
vakar Genevoje vėl kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos delegatą, kad 
Kremlius parodytų protingumą 
ir lankstumą dėl pasirašymo 
atominių ginklų bandymų už
draudimo sutarties, kurios, vyk 
dymą turėtų prižiūrėti tarptau 
tinė komisija.

Prašo paramos
WASHINGTONAS. — Euro

pos Bendrosios Rinkos (ekono
minės bendruomenės) pirminin
kas vakar Washingtone spau
dos klube pasakė, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės turėtų pri
sidėti prie laisvojo pasaulio e- 
konomijos sustiprinimo. To pri
sidėjimo tikslas: užkirsti kelią 
komunizmo grėsmei.

Trumpai iš 
visur

— Viceprezidentas Johnson 
balandžio 10 dieną paminėjo sa 
vo federalinės vyriausybės tar
nybos 25 metų sukaktį. Preziden 
tas Kennedy jį pasveikino.

— Britanija priėmė daugiau 
kaip 1,060 nepajėgių pabėgėlių. 
Daugiau kaip 1,000 nepajėgių 
pabėgėlių priėmė iš vienuolikos 
Europos valstybių, kurie bus 
apgyvendinti Britanijoje; tai 
bus britų vyriausybės įnašas į 
pasaulio pabėgėlių metus. Tai 
vakar pranešė vyriausybės pa
reigūnas.

— Dr. George M. Fister, 69 
metų, naujas Amerikos Medikų 
draugijos pirmininkas, užvakar 
buvo nuvežtas į ligoninę Ogden 
mieste, Utah, nes jį ištikęs ma
žas širdies smūgis.

bar Pabaltijy dar yra didelė 
dozė prievartos, teroro ir oku
pantų vykdomo išnaudojimo.
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“AŠ GLAUSIUOS PRIE VIEŠPATIES”

Balandžio 7 d. Jaunimo Cen psalmėse yra keliama teisiojo 
tre (Chicagoje) įvyko priešpas- j kentėjimų problema, ir nurodė, 
kutinę studentų ateitininkų
draugovės ruošta gavėnios se
minaro paskaita. Kun. Vyt.
Bagdanavičius, MIC, nagrinėjo 
X Dovydo psalmę. Prelegentas

dr. Arūnas Liulevičius skaitys 
paskutinę paskaitą — “Trem
tis: bausmė ar palaima jauni
mui”. Ši paskaita atsakys kiek
vieno jaunuolio aktualius trem
ties klausimus. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Gavėnios Seminaro 
komisija

(Nukelta j 6 psl.)
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kaip ji sprendžiama, lygiagre
čiai nagrinėdamas ir graikų

Šv. Jurgio ateitininkų kuopos Chicagoje .mergaičių grupe prieš 
pradedant susirinkimą bal. 8 d. Pirmoj eilėj (iš kairės): A. Vaiče- 
liūnaitė, R. Mikalajūnaitė; antroj eilėj — kuopos globėjas mok. 
A. P. Bagdonas, M. Plankutė, Danutė ir Jūratė Vaičeliūnaites, 
kuopos pirm. Zita Burneikytė. Susirinkimas praėjo smagiai. Jame 
dvasios vadas kun. J. Prunskis pasakė religinę mintį.

S P. ŠILEIKIS, 0, P.
Ortliopedas. Protezlatas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. G3rd 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 telefonudramose tos problemos spren- Šatrijos suruošto Maironį pa- bus nagrinėjama Tau, kaip ka-
dimą. Pabaigoje palietė mūsų gerbti mlnėjim0. Prisiminėm, talikui šviesuoliui, gyvybinė te- S58S*.«S£"KAF Ir
laikais iškylančius mums gun- kad yra namai ir kad jau “di- ma. Rimti paskaitininkai, na- 

ątkreipė klausytojų dėmesį, kadjdymus, pasitraukimą nuo savo delis>. laikas į juos grįžti. Emi- šios diskusijos, nes juk visi da-
Dovydo lyrikoje nėra dorinių 
pamokymų, kad joje spindi gi
li ir tvirta žmogaus meilė Die
vui. Psalmės yra didelės pusiau 
svyros poezija. Prieš klausyto
jų akis iškilo Dovydo išgyven
tas jo sunkių dienų vaizdas, 
įvairios jo gyvenimo situacijos, prelegentas išsamiai atsakė. Dis

tautos. Prelegentas savo gilias iįutė vis dar vaišino kava ir į- 
mintis baigė teigimu: “Turėtu- mantriais skanėstais. Valandėlę 
me būti tikintieji ir savos tau- pasilepinę jos nuoširdumu, pa- 
tos vaikai”. įkilome. Namo, sesutės, namo!

Visa eilė studentų ir jų sve- £jg pasimatant rekolekcijose ir 
čių kėlė su paskaitos mintimis “prakaito laše” — besiruošiant

lyviai lankome kietą gyvenimo 
mokyklą. Gi įdomiausios disku
sijos tęsiamos paplūdimy.

Taigi. Jei negali į stovyklą at 
važiuoti /paslėpk laikraštį nuo 
žmonos — perskaitys, vargše-

susietus klausimus, į kuriuos pusrytėlius Verbų sekmadienį! lė, ir paskui Tau ramybės ne-

gundymai “paukščiu skristi į 
kalnus”, pasitraukti nuo visuo-

—ejs—
kusijose buvo sutikta, kad Do-;
vydas yra didelis kovotojas už AR RUOŠIESI STOVYKLAI?

menės, savo tautos. Dovydas Dievą ir Jo sąrangą. O santy-.
gundymus atmetė, atsakyda-1 kiai žmogaus su žmogumi psal-
mas: “Aš glausiuosi prie Vieš- i mėse yra kitaip suprantami,
paties”. Taigi vykdysiu Jo va-: negu mes šiais laikais supran-
lią, pasiliksiu toje visuomenėje, ! tame. Atgailos psalmėse ran- , . . ,, „
......... .. i , ta j -j--v v . leivių stovyklą. Puiku — susikurtoje Viešpaties valia yra dame Dovydą nusidėjėlį, bet .. . .I , . .... . ... pažins su naujais draugais, dvimano vieta. I nepraradusi vilties, vis pasiti- J .

„ , . ... , , ' . ,. ta xT savaites pagyvens lietuviškojPrelegentas pažymėjo, kad kinti Dievu. O. N. , „& J J ’__________ 1 nuotaikoj. O kaip Tu, kaip Ta
vo žmona atsikvėps ?

Moksleiviams ir studentams 
atsakymas savaime supranta
mas. O Tau, sendraugi?

Planuoji vaikus leisti į moks-

Vaikai
sutikti Velykų šventę. Verbų grįžta iš stovyklos saule nude- 

_ _ .... sekmadienį einama prie Dievo gę energija kunkuliuodami.
4. • stal°- Atgailoje pasiruosusia Kodėl šįmet visai šeimai nepa- 

dvasia, pilna meilės ir atlaidų- bandyti pastovyklauti?

PATAISAI ŽIBUOKLES...

duos. Na, o jei yra pagunda 
imt ir atvažiuoti, tai irgi ne 
daug darbo: susitark darbovie
tėj, kad gautum rugpiūčio 12- 
18 atostogas. Stovykla vyks 
Dainavos stovyklavietėj, netoli 
prie Manchester, Michigan. Pa
klausk vaikų, jie žino. Mes visų 
jūsų lauksime.

MARGUČIŲ RITINĖJIMAS

Jau treti metai, kai Korp! 
Grandis vėl ruošia margučių 
ritinėjimą. Šiais metais margu
čių ritinėjimas įvyks balandžio 
29 dieną, 2 vai. p. p. Jaunimo

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3228 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS

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

S Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. E
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 ’’ $1.75 E
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

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

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

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

šiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

DR. 2IGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINSS LIGOS

Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd. 

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Coort, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. Ir šeš- 
tad. tik 1.0-12.

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 
VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)

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

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

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, jiusles ir šlapumo folęij 

chirurgija
M4d- S,°RI?<?Ski1 iKS Vaia'ndZyk^-T sETio-2. ’ GR ^-OO?!? sfi E^lmV^Harvey
Medical Building). rel. LU 5-6446 Trečiad. susitarus. ,111., tel. BDison 3-4383- 30 N ML
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne- ' i snda ^atsilieps san ^7®'- ®ulte 808, tel. CE 6-7764.
atsiliepia, skambinti MI 3-0001, Tel. Ofiso — BI 7-0400. Valandos pagal susitarimą

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Ilietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 6449 So. l’ulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
3925 VVest 59th Street arba *5542 S. Cicero, Oak Forest, Iii. 

Vai • Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir Telef. FU 5-2020.
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. j va”'vak 'šeštnd i 6:f0'x8,: Valandos pagal susitarimą. Jeigu
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais, n»Jarvtn 1 val-’ tre®lad- neatsiliepia skambinti TE 9-1071.
nuo 7 iki 8. I y-maryra._________________________ _____________

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

Rezid.: 3241 West 66t.h Place
\ Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
chirurgas

DR. ALDONA SJMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

ties darbus. Kadangi dauguma 
narių, be veikimo Giedroj, da
lyvauja ir kitose organizacijo
se ir yra apsikrovusios parei
gomis, kaip sakoma, iki ausų 
— tenka gerokai pasitempti, 
kad pagunda išsisakyti, būtų 
nugalėta ir susirinkimas ne
virstų tik įspūdžių pasipasako
jimu.

Bet taip jau yra, kad gied- 
rininkių susirinkimai yra gied- 
rininkių namai. Jaukūs ir mie
li visada, šelmiškos dvasios ap
linkoj. Čia mes atviros. Pažįs
tam viena kitą nuo pat studijų 
laikų. Ir nėra tokios galios, ku
ri mums įsakytų pamiršti tas 
mielas dienas. Į darnią visumą

ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
mo širdim, Siela, besiveržiančia, Atvažiuok į sendraugių sto- centre. Visi maži ir dideli kvie- 
suartėti su Tuo, Kuris kentėji- vykią — su visa šeima. Stovyk- čiami praleisti šią popietę He
mais ir atpirkimo auka dovano- ]oj būdamas jausies puikiau, ne tuviškoj šeimyniškoj nuotaikoj, 
jo žmonėms didįjį stebuklą — gu kurorte: į stovyklą atvažiuo
Prisikėlimą. Kruopščiai, su mei- jį pailsėti, su draugais pasikal- 
Ie ruošiame šias rekolekcijas vi bėti, o ne kitiems pasirodyti, 
soms lietuvėms moterims, kad. žmona Tau dėkos: savaitę jai 
susikaupusios skaidria nuotaika j nereiks virtuve rūpintis. Vaikai 
sutiktų Dieviškos meilės šven- Tave dar labiau įvertins: jiems

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė.
Vai. kab-Men nuo 6—8 vai. vak.

Trečiad. ir X i'aKu ^gal sutarti. ; šeštą^hials lT™7opiet
Ofiso telef. LAfayette 3-6048 

Rez. WAlbrook 5-3048

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. REUance 6-44io’ 

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

Penkt. tik 1—s p.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

tę.

Velykos! Akyse, kaž kaip, pa 
simato kadugių ir karklų šake
lės su švelniais, pilkais “kačiu
kais” — paprasta lietuviška ver 
ba, Velykų stalas, papuoštas sa 
vose giriose augančiais patai- 
sais. Bežiūrint į kristalo vazoj 
sumerktus sodrius gvazdikų žie

čia susimaišo amžiaus skirtu- Į ^us’ netyčia pralekia min- 
mai, šeimų reikalai ir visi kiti —v Lietuvoj miškai, turbūt,
dalykai. Susirinkimų eiga nuo- žibuoklių? Grįžtu Chi-
sekli ir darbinga. Sprendimai j ca-on • • • Svarstome, kas ir 
aiškūs, pilni dvasinio polėkio, kaiP Praves P^rytėlius rekolek 

cijų dalyvėms. Jie paprastučiai, 
kuklūs. Nereiklios ir dalyvės— 
mūsų mielos viešnios. Tai, po 
dvasinės puotos, pirmas žings
nis vėl atgal į gyvenimą. Svars 
tėmę reikalo svarbą dalyvauti

duodi dar savaitę Dainavoj pa
būti.

Paslaptis: ir Tavo piniginė 
džiaugsis — viengungiui kelios 
kurortinės dienos brangiau at
sieina, negu stovykla Tavo vi
sai šeimai. Stovykloje dar šei
moms papiginimas. Jokių šalu
tinių išlaidų: užmiršk benziną, 
autobusų bilietus.

Ne vien tik saulė, vanduo ir 
žalia vėją Tavęs laukia. Jei įgri 
susi darbo rutina, smegenys

GEN. GRIGALIŪNO 
SVEIKINIMAS

Generolas V. Grigaliūnas-Glo 
vackis, gyvenąs Kolumbijoje, 
labai uoliai seka lietuvių visuo
meninį gyvenimą JAV ir kitur, 
ypač jautriai išgyvena Bažny
čios persekiojimą Lietuvoje. Ap 
gailestaudamas, kad broliai kraš 
te negalės turėti pilno Velykų 
džiaugsmo, siunčia visiems atei
tininkams Velykinius sveikini
mus ir ragina paaukoti Velyki
nę komuniją už kenčiančius b-ro 
liūs tėvynėje ir tremtyje.

GAVĖNIOS SEMINARAS
Susumuodamas visas mintis 

liečiant jaunosios' kartos prob-

DR. C. K. BOBELIS
' Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
, Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
į 425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

0R. P£TER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.efit. pagal sutartį, 
aekm. uždary ta.

L'el. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

būdingo giedrininkėms visais 
laikais. Tiesa, turime šiek tiek,
“prisnūdusių” narių, kurių “nu
budimo” nuoširdžiai laukiame.
Dauguma betgi yra tos, ku
riomis pareiga Giedrai yra aiš
kus ir nesvarstytinas dalykas. Pasaulio katalikių moterų uni
jos ant savo pečių, žinoma, ir pajėgsime, bandysi-
visą veikimą neša. Visų Gied-

mankštos reikalauja — ruoškis lemas, kurios taip uoliai buvo 
būti stovykloje. Kiekvieną rytą nagrinėjamos šiame seminare,

ros valdybų svajonė — visur ir 
visuomet būti kartu. Dėl to ir 
kai kurių narių sugrįžimas į 
savąjį “ISorento” būtų labai mie 
las. Ęmiliutę P. radom nuošir
džiam pasiruošime. Viskas švie 
čia, blizga. Bematant suskrido 
ir kitos — pavienios ir būre
liais. Pasimeldėm ir kibom svar 
styti. Visos aktyvios — gyvai 
reiškiasi diskusijose. Sklandžiai 
derinas siūlymai, papildydami 
kilusias idėjas naujiems dar
bams. Jaučias, kad veikimas 
aktualus, pozityvus. Giedra — 
gyvas organizacinis kūnas, su 
švięsia perspektyva ateitin.

Kas Dievo — Dievui... Ar
timiausių darbų centre — tra
dicija virtusios rekolekcijos mo 
terims.

Jauki, sava, visų pamilta tė
vų jėzuitų koplyčia, kas met,

mę ten atstovauti Giedrą, ir, 
Dieve padėk, lietuvės katalikės 
vardu kartu su kitomis judinti 
bendrą reikalą.

Bekalbant, atvyko vyrai iš

idiDninn ELECTROniCS
«43BH!0«aEnaECEn

TV-RAOCJAI -3UOST. REKORDERIAI! 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS

ANTENOS - BATERI3OS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.- CLIFFSIDE4-566S

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. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.

, , , . v. ... . . I Broadway, So. Bostone. Telefonaspradedant kančios sąvaites ket-į an 8.0489> Ten gaunaanaa 
virtadienio vakaru, prisipildo j ‘Draugas”.
moterų, besiruošiančių tinkamai

B U I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

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

0R. j. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 1 
atsiliepia. skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—h vai. vak.
šeštadieniais 1-4 p. p.■u-ečln dimnlni. ufcdn.rv+e

i Ofiso telef. UAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Va.1.: Kasdien popiet nuo 12—s vai 
vak. pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai'

Trečiadlenials tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ 

SPECIAUTSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo II vai. Iki 1 vai. p. p. ir' nuo 
6 v. — s vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res, tel. IVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINaT
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HDmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. IVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
balandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 

vak- .Treč,adiėniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 

Šeštadieniais nuo* iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika -ir Momc 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8

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, 

7 o1, „yalandoa skambinkit tel.: HE
si21Z8,xniUO 1 8 vaI- Popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(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
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 Su. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

Telefonas —, GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS V
“ĮandoB. nuo 1-4 ir , 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai.

______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Seštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

r*

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. ,p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tėl. ofiso ir rez. WA 5-2017 
TlgonfiiR priims parai «nsitarim»

DR, JUDA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Narny: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v; Ir 7 Iki 8 v. v. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šeši nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ij šeit. uždaryta

Tel. ofisu RE 7-8815, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 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.

Ofiso telefonas — BIshop 7-252S

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Arteslap Avenne 
Val.: 11 v. ryto iki ( v. p.p., 6-7 Vv.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo’!, iprenume- 
rata yra vieną iš puikiausių.



ŠĖTONAS GEIDŽIA SMILKALŲ
Egoizmas yra užtvara, j ku

rią atsimuša daugelis mūsų 
tremties gerų norų. Kažkoks 
dažnai nenatūralus liguistumas 
ir irzlumas sugriauna daugelį 
mūsų užsimojimų, o neretai 
apkartina ir gražius laimėji
mus, kaip tai galėtume pasa
kyti apie Dainų šventės ar de
legacijos pas prezidentą atve
jus.

Žmogui sunku nusižeminti, 
žmogaus išdidumo ribos be
galinės, ir laimėjimo troški
mas yra neužgesinamas, kaip 
aistra pinigus praleidinėti ar 
juos taupyti. Dėl žmogaus iš
didumo pasiekiamos erdvės, 
bet dėl to pačio išdidumo pa
saulis gali pavirsti į pelenus, 
kaip jau jis yra nusiplovęs 
ne kartą milijonų žuvusii} krau 
ju.

V
Šiandien prieš religiją kovo 

ti nėra madinga bent laisva
jame pasaulyje. Bažnyčia pa
deda auklėjime ir skatina žmo
gų nusižeminti ir susilaikyti. 
Ypač tai akcentuojama gavė
nios metu. Visa tai juk labai 
gera, ir šiandien laisvajame 
pasaulyje daugeliui nesupran
tama, kaip sovietai gali taip 
piktai kovoti prieš religiją. Bet 
religijos sovietai bijo ne todėl, 
kad religija, kaip jie sako, yra 
liaudies opiumas, bet todėl, 
kad religija stiprina žmogų, 
kad ji nuolat kartoja, jog joks 
žemės tironas nėra laisvas nuo 
atsakomybės prieš Dievą.

Sovietijoj toks Chruščevas, 
kurio visi bijo, kuris nedvejo
damas paleidžia žmogui šūvį 
į pakaušį, nuo kurio grasini
mų dreba visas pasaulis, kuris 
Ukrainoj išnaikino milijonus 
ūkininkų, negali suprasti, kad 
jo krašte yra kas nors galin
gesnis negu jis. Sovietijos dik
tatoriai negali suprasti, kad 
baudžiamas žmogus atsižada 
daugelio savo patogumų ir ei
na į bažnyčią, kad jis rizikuo
ja savo darbu, kad jis pats 
neturėdamas, aukoja išlaiky
ti bažnyčią, ir tais visais at
vejais demonstratyviai rodo, 
jog diktatorius yra žemesnis 
negu Tas, kuris negraso nei 
karu, nei raketomis ir kuris 
tereikalauja tik paprastos mei 
lės ir nusižeminimo. Komuniz
mas, būdamas materialistinės 
kilmės, negali pakęsti, kad kas 
nors yra daugiau negu mate
rija. Komunistiniai diktatoriai 
nori būti smilkomi ir garbina
mi. Dėl tos pat prežasties jie 
negalėjo pakęsti net mirusio

Stalino, norėjo, kad visa tai, 
kas teikė garbės — pamink
lai, knygos ir enciklopedijų pus 
lapiai — būtų išmesti ir sunai
kinti. Komunizmas yra šetoniš 
kos išdidžios kilmės ir jis mėgs 
ta smilkalus.

*
Chicago American kolumnis- 

tas šen. B. M. Goldwater tei
gia, jog komunizmas negali 
pakęsti tikinčio į transcenden
ciją vien todėl, kad toks tikįs 
žmogus niekada nebus ištiki
mas komunizmui, kaip tikėji
mo priešingybei. Jis teigia, kad 
kovoj prieš komunizmą religija 
yra labai reikšminga. Komuniz 
mas, pagrįstas tik šia praei
nančia diena ir materija, kuri 
iš esmės kasdieną atomų grės
mėje vis labiau darosi abejoti
nos vertės, nėra stiprus ir jis 
nori bent išviršinio garbinimo. 
Komuna, būdama egoistinė ir 
norinti užkariauti visą pasau
lį, stengiasi kaip nors žmogų 
nutraukti žemyn ligi stabų gar 
binimo, kuriuos ji vieną kartą 
pati išmeta į patvorį.

¥
Kančios savaitėje prisime

nam, kad tikinčiam ar ne mū
sų lietuviškoje veikloje reikia 
daugiau, nei bolševizmui bū
dingo išdidumo ir savo intere
sų bet kokia kaina gynimo, 
bet nuolankumo. Reikia bent 
tiek, kiek tai nesikerta su tie
sa, nes antraip visi mūsų kul
tūriniai ir politiniai siekimai 
bus labai riboti. Į išdidumo šie 
ną atsimušinėdami, nepadary
sime to, ką padarytume nuo
širdžiai bendradarbiaudami.

Komunizmas botagu verčia 
save garbinti, išdidumas ir pui 
kybė yra velniškojo komuniz
mo bruožas, gi mūsų pareiga 
išlikti kultūringais vakarie
čiais, siekiančiais savo kraštui 
laisvės. Mūsų visų pareiga ko
voti už principus, tačiau reikia 
atminti, kad klaidų daro visi, 
taigi gali padaryti jų ir tu 
pats. Velnias nori būti išdidus 
ir smilkomas, gi mes turime 
stengtis surasti daugiau mei
lės ir savitarpio supratimo. 
Reikia mažiau išdidumo akme
nų, kad geriau galėtų riedė
ti mūsų kultūrinės ir politinės 
veiklos vežimai. Juo taikiau 
ir nuoširdžiau pasieksime 
sprendimų, juo mažiau smil
kysime komunistiniams sta
bams. Galima bartis, kartais 
net būtina, bet tai reikia da
ryti taip, kad iš to būtų kuo 
mažiausiai smilkalų šėtonui, ko 
lonizavusiam Lietuvą. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

SOVIETŲ JAUNIMAS DAROSI 
KRITIŠKESNIS

Sovietų Sąjungoje dabar apie 
pusė visų gyventojų — 100 mil. 
žmonių -— yra jaunimas iki 25 m. 
amžiaus. Išaugęs sovietinėje san
tvarkoje : ir pripratęs prie vienos 
partijos politinės sistemos, kaip ra
šo išsamiame straipsnyje “Time” 
Nr. 15, jis neturi vakarietiško lais
vės supratimo, bet vis dėlto jame 
stiprėja kritiškos pažiūros ir ne
pasitenkinimas reiškiamas atviriau 
kaip bet kada kitados. Jų žvilgsnis 
pasiekia net ir anapus Rusijos. Jie 
domisi abstraktiniu menu, intere
suojasi džazu, skaito Hemingway 
ir Salinger raštus (vertimuose). 
Net ir komunistiniai jaunimo laik
raščiai pradeda diskutuoti jų sis
temos trūkumus, kas buvo negir
dėta anksčiau.

Ypač pradeda kelti galvas kai 
kurie sovietų poetai ir rašytojai, 
kurie buvo ypatingai prislėgti Sta
lino laikais, kai buvo verčiami nė 
per plauką nenukrypti nuo kom
partijos linijos. Ypač garsėja da
bar maišytos ukrainiečių, totorių, 
latvių kilmės jaunas poetas Evge- 
nij Evtušenko, gavęs progos į mi
nias prabilti grįžęs iš Sibiro. Re
žimui nepalankūs poetų eilėraščiai 
jau tarpais mimiografuojami, mul
tiplikuojami. Nors tai buvo susek
ta, bet nė vieno poeto galva dėl 
to nuo pečių nebenusirito. Ir 
Maskvoje kiek jaučiamas “ato
drėkis”. Pats Evtušenko savo eilė
raštyje “Žiema” pahrėžė: “Tiesa 
yra gera, bet laimė yra dar geres
nė;, tik be tiesos nėra nė laimės.”

Daugeliui jaunų studentų jau 
atsiranda noras surašius kokį iro
nišką, sarkastišką eilėraštį pri
kabinti prie lentos universitete ar 
net pasikraipyti su amerikietišku

“rock ‘n’ roll” šokiu. Daugeliui tai 
simbolizuoja laisvę, šiokį tokį 
maištingumą prieš komunizmą.

Jau ir studentuose pasireiškia 
noras kalbėti ir gyventi pagal sa
vo įsitikinimus. Viena 21 m. stu
dentė pasisakė esanti netikinti, 
tačiau ji esanti ii' prieš antireli- 
giškumą. Anot jos: “Aš atsisakau 
būti ateiste, kai iš manęs to rei
kalauja propaganda.”

Atsiranda tarp jaunimo, kurie 
ima abejoti, ar “Pravda” rašo tik 
tiesą, gi minėtasai poetas Evtu
šenko prasitaria, kad Rusijoje ne
są absoliučios tiesos, nes “nėra ti
kėjimo, gi tikėjimas reiškia mei
lę, o meilės -— čia nėra.”

Priaugančioje inteligentų kar
toje jaučiama netolerancija besie
liam biurokratiškumui. Jaunimui 
nepatinka tas režimo kišimasis į 
privatų gyvenimą. Net laikrašty 
“Komsomolskaja Pravda” vienas 
rašė: kodėl asmeniškos laimės sie
kimas turėtų būti konflikte su 
bendra gerove? “Mes gi nestato
me komunizmo ta.m, kad miegotu
me ant vinių.”

Jaunimas įrašo į juosteles per 
Amerikos Balsą girdimą muziką 
ir tarpais paleidžia replikas savo 
santvarkos adresu.

— Ar yra gyvenimas ant Mar
so? — klausia.

— Ne, jo ten nėra, kaip ir čia 
nėra. — J. Daugi. '

Yra keturi neatšaukiami daly
kai: iš rankos išmestas akmuo, 
kartą pasakytas žodis, prarasta 
proga ir praėjęs laikas.

H. Riminaldo

SAVOS KALBOS VARTOJIMAS
Tėvų pastangos yra būtinos

Lietuvybė be kalbos

„Nemanykime, kad lietuvybė 
išsilaikys Amerikoje be lietuvių 
kalbos,” — įspėjo prof. K. Pakš
tas savo audringoj kalboj Ame
rikos lietuvių kongrese 1949 m. 
Tai buvo metai, kada visi tie, 
kurie atsidūrėme už Lietuvos 
ribų antrojo pasaulinio karo pa
sėkoj, rinkomės į šį kraštą ir 
nedrąsiai žengėme pirmuosius 
žingsnius. Dabar jau trylikti 
metai eina nuo anų įvykių. Lie
tuviukas, tada gimęs, dabar jau 
eina tryliktus metus, vadinasi, 
jau paauglys, ir jo bei kiek jau
nesnių ar vyresnių berniukų ir 
mergaičių lietuvybė yra mūsų 
pagrindinių rūpesčių srityje.

Anais metais prof. K. Pakš
to sakyti žodžiai mums dabar 
žymiai aiškesni, nes jau iš pri
tyrimo žinome, kad šiame kraš
te augančių jaunuolių kalbos 
klausimas yra komplikuotas ir 
tautinio išsilaikymo požiūriu ne 
toks jau paprastas. Stengda
miesi išmokyti jaunimą savo
sios kalbos, sykiu negalime ne
gerbti kalbos to krašto, kuria
me įsikūrėme ir negalime norė
ti, kad priaugančioji karta lik
tų vienakalbė lietuviška pras
me. Šalia savo tėvų kalbos kiek
vienas išmoksta ir turi gerai 
išmokti gyvenamojo krašto kal
bą. Būtų labai pageidautina, 
kad mūsų prieauglis išaugtų ne 
tik vartodamas dvi kalbas, bet 
kad stengtųsi išmokti ir dau
giau kalbų, kurios padėtų verž
tis į gyvenimą tokiame krašte, 
kuriame net aukštąjį mokslą 
baigusių, net diplomatinėj tar
nyboj esančių žmonių daugu
mas yra vienakalbiai. Tačiau, 
turime pasirūpinti, kad priau
gančioji karta gerai mokėtų sa
vo tėvų kalbą.

Faktai rodo, kad yra daug 
jau subrendusių šiame krašte 
augusių gerų lietuvių, kurie dėl 
tėvų apsileidimo ar kitų prie
žasčių neišmoko tėvų kalbos. 
Tokie asmenys, žinoma, yra lie
tuviai, kartais labai naudingi 
mūsų reikalui, tačiau, jei liktų 
tik lietuviškai nemoką lietuviai, 
lietuvybės išlaikymo klausimas 
būtų nepalyginamai sunkesnis, 
kaip jis šiandien yra. Taigi drą
siai viešai vartokime lietuvių 
kalbą ir pratinkime tą patį da
ryti už save jaunesnius.

Šviesūs pavyzdžiai
Nesenai teko arčiau pažinti į 

vieną lietuvių kilmės gydytoją,! 
kuris išdidžiai tebenešioja gra- į 
žiai skambančią netrumpą pa- ' 
vardę ir atmeta draugų sugesti-1 
jas ją “patrumpinti”. Jis net I 
reiškė noro mokytis dabar tėvų 
kalbos, nors yra ne visai jau- 
nas. !

Jaunas lietuvis gydytojas įsi
kūrė kaimynystėje šiame krašte

K. MOCKUS

augusių lietuvių šeimos. Ka
dangi gydytojo vaikai su tėvais 
kalba gražia lietuvių kalba, šia
me krašte augę kaimynai taip 
pat panorėjo išmokyti savo vai
kus lietuviškai ir visus tris at
vežė į šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą.

Parapijos klebonas, lankyda
mas šeštadieninės mokyklos 
klases, savo šiltu žodžiu aiški
no mokiniams, kad visi lietu
viai savo tarpe kalbasi lietu
viškai. Tos vietos klebono žodis 
buvo svarus, nes visiems yra 
žinoma, kad tas klebonas kalba 
tik lietuviškai su visais tais as
menimis, su kuriais galima lie
tuviškai susikalbėti, pirmoj ei
lėj su savo bendradarbiais ku
nigais.

Ne taip šviesūs pavyzdžiai
Iš stovyklų atvykusio lietu

vio profesionalo grynai lietuviš
koj šeimoj su mažamečiais vai
kais kalbama ne lietuviškai, 
nors tėvai savo tarpe kalbasi 
lietuviškai. Vaikai lieka neiš
mokę tėvų kalbos. Išrodo, kad 
tai daroma dėl savaip suprasto 
uolumo.

Į šeštadieninę mokyklą tėvas 
atveda savo septynerių metų 
dukrelę ir paskui teiraujasi, ar 
ji su mokytojais kalba lietuviš
kai, nes, girdi, su tėvais ji ne
sutinkanti lietuviškai kalbėti. 
Kai lietuviškai pakalbinamas 
tos pačios šeimos ketverių me
tų berniukas, tas taip pat ne
kalba lietuviškai. Mergaitė dar 
kiek moka, o berniukas jau ir 
nemoka. O tėvai geri lietuviai, 
net į mokyklą veda, tik patys 
namie stokoja ne tik griežtu
mo, bet ir paprastos tėviškos 
ambicijos.

Visai gerai lietuviškai kalbąs 
ir apie- lietuvybės išlaikymą 
daug kalbąs veikėjas, susidū
ręs su visai gerai lietuviškai 
kalbančiais lietuviais studen
tais, juos kalbina ne lietuvių 
kalba.

Pavyzdžiai patraukia
Kalbos vartojime pavyzdžiai 

labai daug reiškia. Turiu dabar 
progos kasdien įsitikinti, kad 
amerikiečiams visai neužkliūva, 
kokia kalba žmonės savo tarpe 
kalbasi privatiškame pasikalbė
jime. Dar daugiau —■ jiems da
ro įspūdžio, jei mato, kad tas 
ar kitas asmuo gali vartoti 
daugiau kalbų ne tik žodžiu, bet 
ir raštu.

Siekdami savosios kalbos pa
laikymo gyvenime, pirmiausia 
turime ją palaikyti savo tarpe. 
Keistas buvo tas veikėjas, kuris 
be jokio pagrindo vykdė po
kalbį dviem kalbom, lyg ir no-

■rėdamas sudaryti įspūdžio, kad 
i lietuviškai reikia kalbėti tik su 
i vadinamais buvusiais “DP”.
1 Dar keistesnis yra tas tėvas 
ar motina, kurie patys nemo
kėdami angliškai, neišmoko sa
vo vaikų lietuviškai, nes juk 
mažamečių vaikų sutikimo ne-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 12 d.

Maskoliai moko lietuvius

.ukininkauti"

reikia — jie darys ir kalbės niąją žemės ūkio mokyklą, ima 
taip, kaip tėvai mokys ir reika- mokytį komunistinės imperijos 
lauš. Faktai rodo, kad daugely- £emįs £lki0 žinovus. Jis savo bū 
je šeimų, kurios vartoja lietu- du prieštaraujantis vidiniai su 
vių kalbą, ligi mokyklinio am
žiaus vaikai kalba vien gražia 
lietuvių kalba.

Dėmesio akcentui

Anglų ir lietuvių kalbos ta
rimas gerokai skirtingas. Augi
mo ir pirmojo brendimo amžiu
je — ligi 14 -15 m. reikia tė
vams labai budėti, kad vaikai 
teisingai lietuviškai tartų. To 
laiku nepadarius, vėliau nebus 
galima pataisyti ir vaikai kai

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Jau ne pirmą kartą teko pasileisti į kelionę po 
didingus ir puošnius Amerikos vakarus. Visuomet 
man kelionė į vakarus patraukli. Prieš pasiekiant va
karus, tenka pervažiuoti plačiąsias lygumas, kurių 
didžiulėse farmose žaliuoja ištisi laukai kukurūzų, 
banguoja kviečiai, avižos, miežiai, kaip nesibaigianti 
aukso jūra. Aukštoje žolėje ganosi tūkstančiai galvi
jų. Po 2 - 3 dienų kelionės akiratyje pradeda rodytis 
lyg pilių miražai. Tai jau ženklas, kad artėji prie kal
nų. O kai kalnus privažiuoji, įsitikini, kad realybė 
daug žavesnė, nei tolimasis miražas. Pamatai didin
gus snieguotomis viršūnėmis mėlynus kalnus, vadina
mus Amerikos Alpėmis su siaubingais tarpekliais, su 
žaliais vėsiais miškingais slėniais, kuriuos kerta pu
tojančios upės. O toliau už kalnų kai kur prasideda 
tyrai ir dykumos, kur yra saulėta, šilta ir sausa.

Iowos valstybė — grūdų aruodas

Pajudėjus iš Chicagos vakarų link per Aurorą ir 
Illinois prerijų kraštą, kukurūzų farmas po kelių 
valandų pervažiuojame visų upių motiną Mississippi ir 
atsiduriame derlingoje lygumų šalyje — Iowa valsty
bėje. čia, kur akys užmato, farmos su gražiais pasta
tais, o šalia jų būtinai turi būti siloso pašarų raugyk
los. Aplinkui daugiausia kukurūzų ir avižų laukai. 
Vietomis matyti kviečių, miežių, linų kultūrinės pie
vos. Javų laukus raižo kombainai, traktoriai. Derlius

Maskvos kompartija sugriovė Lietuvos žemes ūkį 
JURGIS VĖTRA

N. Chruščevas, baigęs žemes- nedavus, asmens atsakingumą 
ir skatinimą panaikinus, planai

skilęs žmogus, bet turi plačią 
vaizduotę. Jau senokai jis sva
jojo apie žemės ūkio miestus — 
agrogorodus, kuriuose visa ga
myba būtų mechanizuota, o gy;

bus įgyvendinti tik bylose.

Jautimas žemės ūkio našumą 
pakelti

N. Chruščevas, nors ir mažo 
.ssilavinįmo, bet turi propagan- 
^nių gabumų prisitaikyti pla
čiosioms masėms, kalbėti pavyz

ganėtinai neturint dviračių, var
gas užsimoti visus gyventojus 
lėktuvais vėžinti.

Sovietai paskubomis siekę 
bės ne ’ gryna lietuvių kalba, sunkiąją pramonę sukurti, ap- 
Nuo to gali apsaugoti tik tėvai, leido lengvąją pramonę. Sovie- 
Daugumas taip ir daro, bet bū- tų žemės ūkis prašyte prašosi 
na ir nesuprantamų atvejų — mašinų, trąšų, elektros jėgos ir 
iš labai šviesių šeimų: ateina jai būtinų įrengimų. Šiame tarp 

[vaikai jau su negrynu tarimu snyj-e koichozai ir net soveho- 
'---------- savaitgalio

venimas panašus į pramonės dar džiais, pašaipiai ir ilgai, ilgai 
bininkų. Šis sumanymas jau se- kartojant pasakytą iki klausy
mai tikrovės palaidotas, nes tojų apglušinimo. Praėjusiais

metais iš 33 kalbų net 22 buvo 
skirtos žemės ūkio klausimams 
aiškinti. Jos dalimi prieštarau
jančios, bet visų taikinys — pa 
keltį žemės ūkio gamybą.

Pirmiausia jis aplankė svar
biausias žemės ūkio sritis, iš
skyrus Pabaltijį, kurio jis liepa 
kenčia. Juk ne ką kitą, bet lietu 
vius agronomus užpuolė, kad jie

ir jo neįmanoma savaiigauu zaį, kurįe yra tiesioginėje kom skleidžią klaidingą nuomonę a- 
mokykloj ištaisyti, ypač, jei na- ti-os žinioje negalėjo per- pie ūkininkavimą Lietuvoje.

. eiti į intensyvų ūkininkavimą,
! kuriame vienam darbininkui į-

mie tuo nesidomima grynai iš 
neapdairumo ar lengvo būdo.

dėto kapitalo suma JAV-se pra- TYLOS BAŽNYČIA KORĖJOJ „ . f... , , ,šoka atitinkamą kapitalą pra- 
Šiaurės Korėjoje, kur yra a- monėje. Deja, ne N. Chruščevui 

pie 10,000,000 gyventojų, kata- suprasti nors ir paprastą da-

Agr. Petras Vasinauskas tik 
danmi prisipažino kaltu dėl ža
lienų ūkio skatinimo ir atsaky
me priminė, kad žemės ūkiui 
pakelti būtina parama, kurios 
sovietai iki šiol nesugebėjo teik

likų yra apie 57,000.

Raketos į mėnulį kapsulė Apollo. Viršuj matyti kaip ji atrodo iš 
lauko. Į ją lipa astronautas per viršų. Apačioj raketos vidus, tal
pinantis tris žmones. Laivas yra 13 pėdų skersmens (apačioj) ir 
12 pėdų aukščio, kapsulę stato North American Aviation bendro
vė. (UPI)

lyką, kad, žemės ūkiui nieko ti. Maskvos garsiakalbis A.
Sniečkus š. m. balandžio 1 d. 
kalboje šį reikalą priminė, žo
džiais atgailavo ,bet kieto pas
valiečio dar nesiryžo 'pašalinti 
iš Dotnuvos žemės ūkio tyrimo 
įstaigos ir bandomojo ūkio pa- 

' reigų.
Kalbos, kalbos ir biurokratijos 

i skatinimas

Praėjusio kovo mėn. pradžio
je sovietinės kompartijos cent
ro komiteto suvažiavimas Mas
kvoje eilę dienų pašventė žemės 
ūkį aptarti. Kaip įprasta, pa
grindinę kalbą pasakė N. Chruš 
čevas. Jis daug ką kritikavo, 
mokė ir graudeno, kad reikia 
išmokti ūkininkauti. Jis nuro
dė, kad ž. ū. mašinų gamyba 
nepakankama, trąšų trūksta.

Išvadoje reikalauja: pasiga
minkite duonos, auginkite gyvu 
nūs, turėkite ganėtinai pašarų 
ir daugiau pusvelčiui atiduoki
te rykliajam “didžiajam bro
liui”, kuris aukštomis kaino
mis parduos savo gaminius ir 
kiekvieną jų sraigtą, gerokai 
pasipelnydamas, o pusvelčiui a- 
piplėš lietuvį.

Kompartijos c. k. teišmanė pa 
l daryti N. Chruščevo kalbos san 
l (Nukelta j 4 psl.>

nuimamas ir iškuliamas čia pat laukuose. Sunkveži
miais grūdai suvežami į supirkimo vietas. Kitur ma

styti besiganą galvijai; avys, o ypač daug kiaulių.
!■ Iowa yra grūdų aruodas. Čia yra vietų, kur farme- 
jris gauna 100 bušelių grūdų nuo akro, o tuo tarpu 
visos Amerikos vidurkis siekia apie 53 bušelius. Todėl 
95 proc. visų gyventojų verčiasi žemdirbyste. Bet čia 
plečiasi ir pramonė. Iškasama anglies, gaminamos že
mės ūkio mašinos, grūdų ir mėsos apdirbimo reikme
nys ir kt. Smulkioji pramonė gamina viską — nuo sa
gos iki įvairiausių namų reikmenų. Praeityje į šią 
valstybę pretenzijų yra reiškę prancūzai ir ispanai, 
bet 1803 m. ji buvo atpirkta Lousianos pirkiniu iš 
Prancūzijos ir 1846 m. tapo JAV dalimi.

Nors gamtos atžvilgiu ši valstybė yra ne per 
įvairiausia, bet josios šiaurės Vakarinėje dalyje yra 
ežerų, apie kuriuos yra susispietusios vasarvietės.

Amana, kur mistikų sekta kūrė lygybę

Gal būt, viena iš įdomiausių šioje valstybėje vie
tų keliautojui aplankyti yra Amanos kolonija ne per 
toliausiai nuo Iowa City. 1850 m. atvyko iš Vo
kietijos į šią vietovę mistikų sekta, kuri nupirko pa
čią geriausią apylinkių žemę. Jie įsteigė septynis vo
kišku pavyzdžiu kaimus. Pastatė gyvenamus namus, 
bet be virtuvių ir valgomųjų, o valgį kiekvienas kai
mas virė bendroje virtuvėje, kuri buvo pastatyta kai
mo vidury. Išvirtą valgį visi bendrai valgydavo. Tai 
buvo sektos iškilmingi suėjimai. Jie suorganizavo 
įmones, gamino šaldytuvus, baldus, atidarė mėsines, 
kepyklas, verpyklas ir kt. Visi bendrai dirbo ir dali
nosi pelnu, bet ekonominės gerovės nesukūrė.

Tos sektos tikslas buvo sukurti bendrą gyvenimą.

Palaikyti bendruomenės drausmę suaugusiems buvo 
išleista 21 taisyklė, o vaikams net 66 taisyklės. Taip 
jie, gyvendami lygybėje, įsitikino, kad gyvenime nėra 
galima pilna visų lygybė, nes ir Tvėrėjas nesukūrė 
visų lygiais. Be to, jaunoji karta pasuko į materializ
mą bei amerikonizmą ir nustojo domėtis tėvų mistinė
mis idėjomis. Dabar tos sektos palikuonys, kurių yra 
kokie 400, dėvi tamsius ilgus rūbus, augina galvijus, 
javus, bet jų įmonės jau veikia akcijų pagrindais. Jau 
1932 m. įvyko persilaužimas, išnyko bendros virtuvės, 
ir kiekviena šeima valgį verdasi atskirai. Ir šiandien 
jų įsteigto fabriko Amanos vardu oro vėsintuvai yra 
gerai vertinami rinkoje.

Sviesto ir duonos diplomatija 
Važiuojant per Iową, o vėliau per kitas valsty

bes, galima pastebėti, ypač prie geležinkelių 'stočių ar 
kitur, didelius tankus - elevatorius. Tai JAV federali
nės valdžios supirktas iš farmerių grūdų perteklius. 
Su jais dalinai valdžia vykdo „sviesto ir duonos diplo
matiją”. Jau nuo 1954 m. Eisenhowerio administraci
jos laikų apie 30 proc. pertekliaus parduodama kitoms 
valstybėms, kaip Indijai, Ispanijai, Italijai ir kt. už 
tų kraštų ne dolerinę valiutą šūkiu: „maistas taikai”. 
Iki šiol įvairiausių grūdų jau parduota 13 bil. dolerių 
vertės. Gauta tų kraštų valiuta panaudojama gerinti 
pačių kraštų ekonominei ir kultūrinei būklei, o kar
tais užmokėti už įvairius patarnavimus amerikiečiams 
net informacinių centrų steigimui ar ambasadų staty
bai. Galima sakyti ši diplomatija JAV kainuoja apie 
2-3 bil. dol. į metus. Tačiau ji pasirodė labai sėkmin
ga, nes ne tik padeda sumažinti grūdų perteklių, bet 
ir paruošia grūdams rinkas.

(Bus daugiau)



DRAUGAS,^ ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 12 d. turėjo būti atskirta nuo sveikų
jų ir patalpinta ligoninėje. 

Didelis pasiaukojimas
Mačiau, su kokiu pasiaukoji- 

1 mu, atsidavimu ir jokiais žmo
giškais išskaitymais nebepasi- 
kliaudami čia, šioje Agua de 
Dios raupsuotųjų kolonijoje gy
vena ir dirba kunigai misijonie- 
riai ir seselės vienuolės. Tikrai 
širdį graudulys spaudžia, ma
tant jų savanorišką pasilaidoji- 
mą tarp šių gyvųjų, tačiau pū- 
vaneiųjų, žaizdomis aptekusiųjų 
lavonų. Keturi kunigai dieną ir

LIETUVIS PAS RAUPSUOIOSIUS
Gyvi lavonai žvelgia į sveikuosius

KUN. ANT. SABALIAUSKAS

(Pabaiga) , no dvokimas purto širdį slau-
. , . - I gančiųjų seselių vienuolių irAnksčiau buvo saugojama i, . , , . ,._ .,_ kunigų, kurie nuolat turi klau-Dar 1949 metais, belankant, . ° Ų........................................, . .. ... . , syti tokių ligonių įspazmtis irkoloniją, ji buvo visuose keliuo- J ~ * . . . ,. . . • aprūpinti paskutiniais sakramense saugojama kariuomenes ir į r 1

policijos sargybų. Įvažiuoti ar 
išvažiuoti reikėdavo turėti ati
tinkamus valdžios leidimus. Šian 
dien visos tos sargybos yra nu
imtos, ir visiems įvažiavimas 
bei išvažiavimas yra laisvas, neš 
su medicinos sparčia pažanga 
nepasiekta aiškumo, kokiu būdu 
šia raupsų liga yra užsikrečia
ma. Raupsuotieji kuriam laikui 
gali iš čia išvažiuoti, kur no
rį, o sveikieji įvažiuoti. Anks
čiau visi daktarai, radę raupsų 
ligą kokiame nors savo ligony
je, turėdavo pranešti atitinka
moms valdžios įstaigoms, ku
rios priverstinu būdu raupsais 
sergančiuosius į raupsų koloni
ją atgabendavo. Pasirodo, kad 
tų pačių rezultatų, kaip čia man 
misijonieriai ir seselės pasako-

šiandien pat, man šias eita- nakt‘ tokiame nuolat karStame 
(virš 90 F.) klimate eina peš
ti ilgą kelią pas ligonius ir po 
dvejas ar trejas šv. mišias lai
kyti kasdieną į įvairias seselių 
laikomas ligonines. Vienas iš jų 
turi itališką Lambretą, su kū

tes berašant (rašau ligoninės 
kapeliono kambaryje), atvežė 
pusiau supuvusią, jau įsisenė
jusių raupsų žmogystą — vy
rą, žaizdomis ir pūliais apte
kusį, kurį seselės su slaugėmis 
dorojo, tvarstė, valė, dezinfeka-1ria ^eiciau ir?e. dldeli° vargo

Geriausia aktore italė Sophia 
Loren džiaugiasi gavusi Oskaro 
premiją už vaidmenį filme Two 
Women. (UPI)

vo ir net marškinių negalėjo 
apvilkti, kad apdžiūtų žėruojan 
čios kūno žaizdos. Prieš ketu
rias dienas palaidojome vieną 
seselę vienuolę, kuri iš 70 savo 
amžiaus metų 40 išdirbo pana
šiame darbe ligoninėse su raup 
suotaisiais.

Yra ir vienuolių

apvažinėja neišvažiuojančiais ke 
liais ir gatvėmis.

Sakiau tiems misijonieriams 
kunigams, kad grįžęs į JAV pri 
siminsiu mūsų geraširdžiams mi 
sijų rėmėjams, jog šios raup
suotųjų kolonijos misijonieriams 
kunigams sudėtinai nupirktų vi 
dutinio dydžio porą motociklų, 
kuriuos pasistengsiu čia jiems 
atsiųsti.

Be to, šiame karštame tropi
kų klimate visose aštuoniose 
raupsuotųjų ligoninių koplyčio-i 
se ir parapijinėje bažnyčioje vi-' 
si kunigai laiko šv. mišias, lai-1 
doja, apsirengę iš Europos ar iš 
Ispanijos, atvežtais labai sun
kiais liturginiais rūbais, kurie 
tinkami vien šaltose žemėse. Su 
tokiais liturginiais rūbais mi-

Tarp kitų ligonių, čia yra ir 
devynios įvairių kongregacijų 

jo, pasiekiama ir be valdžios raupsuotos seselės, kurios, ta 
įsikišimo. j liga apsirgusios, yra atvežtos

Visų pirma, raupsais apsir-, iš kitur. Tarp jų yra ir dvi se
gusio (ir niekada nepagydomo, selės vienuolės iš Vokietijos, 
nes nuo raupsų ligos, išgydyti Kolumbijoje ilgus metus mokyk 
nėra dar išrasta vaistų) sten-, lose dirbusios. Nuostabu, kad, 
giasi atsikratyti patys šeimos ; kaip čia jau 70 metų dirban- 
nariai. Be to, visi sergančiojo i čios seselės pasakoja, jog iš se-
artimieji, draugai, kaimynai ir I sėlių, slaugančių raupsuotuo- šiag atlaikius ar kitus baž 
pažįstami vengia, bijo ta baisia sius, nė viena iki šiol neapsir- 
liga apsikrėsti. Vienu žodžiu, go.
dar ir šiandien, kaip ir seniau,'

riams ir apie tai užsiminti ir pa 
tarpininkauti, jei kas norės į šią 
Agua de Dios Kolumbijos vals
tybėje esančią raupsuotųjų ko
loniją atsiųsti seselių laiko
moms koplyčioms ir parapijos 
bažnyčiai lengvučių visų spalvų 
liturginių rūbų.

Taigi šioji paskutinioji mano 
tarp raupsuotųjų buvojimo die
na. Prašau gerojo Dievo, kad 
ji būtų vainikuota aukščiau mi
nėtųjų misijonierių ir seselių 
vienuolių pageidavimų išsipildy 
mu. Bet tai padarysime, kai 
būsiu jau JAV-bėse.

tinius patarnavimus. atlikus, ku
nigas yra prakaitu permirkęs.: 

Yra ir nepastebimų, nemato- čia> sakiau> kunigams ir sese. 
panašiai kaip matome Ben Hur.mų ženklų raupsų liga. šios di- lėms, jog giaurės tu?
kino filme, visi sveikieji raup- džiulės silpnųjų raupsais ser- rime labai plonučius> pamu. 
suotųjų vengia ir sudaro jiems I gančiųjų. vyrų Boyaca vadina- šalų> kaip tiR šioms žemėmg įr 
neįmanomą gyvenimo aplinką mos ligoninės (kurioje yra 300 nuolatiniams karščiams tinka-! 
Užtat net patys ligoniai, kadi ligonių) viršininkė, motinėlė I-; mus ^turginius mišių' rūbus, J 
pasijustų laisvesni, atvyksta ap zabelė vakar man pasakojo: |kopas> albas> komžas ir pan
sigyventi į raupsuotiesiems skir, _ Tarp sveikųjų, virtuvę, Aš pažadėjau misijų ada. 
tas kolonijas ir iš čia nepasisa- j skalbyklą ir kitką aprūpinančių
liną iki mirties, nes čia gauna) jų mergaičių,-buvo viena čia ii- iiiiimiiiiiimiiiiiimilllllllllllllllllllllllli

— Laimė yra poilsis po sun
kaus darbo; laimė mėgsta ma
tyti žmones dirbančius; laimės 
nerasi rūmuose, bet ji bus lau
kuose, fabrikuose ir raštinėse, i

—Graysen

KE

gą laiką pirmoji patikėtinė. Ji 
virė valgius ir kepė duoną se
selėms ir misijonieriams. Atro
dė be jokios išviršinės raupsų 
ligos žymės. Bet, štai, vieną die
ną sakosi negaluojanti. Seselė 
įtardama ligą, nieko nesakė. Bet 
mergaitė po kiek laiko sakė jau 
čianti didelius skausmus kojo
se. Gydytojas pasiuntė ligonę 
į laboratoriją ištirti, ar neturi 
raupsų bacilos. Tyrimai paro
dė labai pozityvius raupsų li
gos davinius. Kiek apsivylimo, 
skausmo ir ašarų buvo, kai se
selė jai apie tai pasakė ir kai

iš valdžios apie 0,25 pašalpos 
į dieną ir visą medicinišką prie 
žiūrą. Daugelis sergančiojo ar
timųjų šeimos narių atvyksta 
čia apsigyventi su sergančiais. 
Tokiu būdu su apsirgusią žmo
na atvyksta čia gyventi ir ją 
slaugyti vyras ir atvirkščiai; su 
sergančiais vaikais — sveikieji 
tėvai ir pan. Kunigai misijonie
riai pasakojo, kad praktiškai 
nesilaikoma uždraustų vedybų 
ligonių su sveikaisiais, ir taip 
raupsais sergąs vyras randa 
sveiką gyvenimo draugę ir su 
ja susituokia, kad ji jį ligoje 
slaugytų. Čia tik kas ketvirtas 
žmogus yra raupsais sergantis, 
kiti gi sveiki su jais gyvena.

Skausmai viduje
Seselės pasakojo, kad raup

sais sergantieji iš paviršiaus
tampa nejautriais, bet viduje’ 
jaučia labai didelius skausmus, 
nuo kurių, ne retai pasitaiko į- 
vairių rūšių savižudybių. Be to, 
visi raupsais sergantieji, sako, 
yra nepaprastai jautrūs, užsi- 
gauna, vienas kito vengia, kad 
neužsikrėstų kito raupsais, nes 
raupsų yra begalės rūšių; ven
gia vieni kitų sumaišyti šaukš
tus (juos ligoninėse paprastai 
laiko prie lovos esančioje spin
telėje). Ir, jei kas panašaus į- 
vyksta, ligoninėje kyla maiš
tas, peštynės, kurias seselės tu 
ri raminti.

Paprastai raupsų liga pasi
reiškia labai matomais ženk
lais: patinsta ausų galai, prade
da pūti ir kristi vienas po ki
to rankų bei kojų sanariai... 
Ne vieną ligoninėje ir miestelio 
lūšnose gyvenantį teko matyti 
su pusiau blauzdų nupuvusiomis 
kojomis. Jaučiamas didelis dvo
kimas. Ne tiek baisios atviros, 
pūliuojančios raupsuotųjų žaiz
dos, kurios tiek atstumiančiai į 
veikia akis, kiek stiprus lavo-1

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

- • Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią i 
mėsą. Liet. sū-1 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

GRADIVSKAS

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
I’ardaviinai-taisymai Sek. uždaryta

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7į51» So. Mapleivood Avė., 

Chicago 29, lŪ.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

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

J. MIGLINAS
2519 W. 69th St. II a. PR 6-1063
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PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ,

AUKSINIŲ DAIKTŲ.
KAINOS NUMAŽINTOS 

DIDELIS PASIRINKIMAS
Svečių kambario setų, miegamojo 
kambario setu, šaldytuvų, karpetų, 
plaunamų mašinų, gazinių pečių, 

televizijų.
Kėdžių, lempų, staliukų, Phono- 
grafų, laikrodėlių, deimantų.

Lietuviškų plokštelių 
LENGVAIS IŠSIMOKEJIMAIS

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

•5-

Maskva moko . . .

(Atkelta iš 3 psl.)

trauką, kurią jis pavadino savo 
nutarimais: pavesti Sovietų kom 
partijai ir vyriausybei įsteigti 
gamybines ūkio valdybas ir ž. 
ū. komitetus. Gamybinės ūkio 
valdybos turinčios būti sudary
tos “demokratiniais pagrin
dais”, o komitetams privalo va 
dovauti kompartijos pirmieji 
sekretoriai, kurie neturi nuo
vokos apie ūkininkavimą.

A. Sniečkus vyriausias ž. ū. 
tvarkytojas

Sovietų ministerių taryba ir 
kompartija bendrame posėdyje 
kovo 22 d. nutarė įgyvendinti 
ankstesnį sprendimą. 14 pastrai 
poje pasakyta; “Įsteigti sąjun
ginėse respublikose žemės ūkio 
komitetus, kuriems turi vado
vauti respublikinės kompartijos 
c. k. pirmasis sekretorius”. Lie 
tuvoje vyriausiu žemės ūkio ri
kiuotoju yra A. Sniečkus, kom
partijos žodžiais tarus — su
valkiečio buožės sūnus, kuris, 
deja, net nebandė iš dorų tėvų 
pasimokyti ūkininkauti, bet nu
ėjo Maskvai bernauti. Ten bai
gęs partinę mokyklą, ištikimai 
Maskvai šnipinėjo, jos pavedi
mus vykdė, griaudamas, kas 
lietuviška ir ruošdamas kelią ru 
sams įsigalėti. Tas pats Snieč
kus š. m. balandžio 1 d. kalboje 
aklai kartojo Chruščevo žodžius 
ir jį sekdamas, prisipažino, kad I
ir jo vadovaujama kompartija 
blogai veikia, o kompartijos sek 
retoriai neturi nuovokos apie 
ūkį.

Pasiruoškite VELYKOMS, įsigydami

GRAŽIUS RŪBUS

H. S EIGA N KRAUTUVĖJE

Atsilankykite į draugišką krau
tuvę, kurioje savininkai ir par
davėjai kalba lietuviškai. Čia 
rasite didžiausį pasirinkimą vė
liausių fasonų vyriškus kostiu
mus ir paltus tokių žymių firmų 
kaip: "SOCIETY BRAND",
*'GR0SHIRE", "BOTiRNY 500" 
ir kt. Švarkelių (jackets) trum
pų ir ilgesnių. Kelnių net iki 60 
dydžio. Geriausių firmų marški
niai visų dydžių; ir kitų vyrams 
reikmenų.

Jaunuoliai čia ras apsirengimą pra
dedant nuo batų iki skrybėlės. Atsilan
kykite tuojau, kati galėtumėt pasinau
doti didesniu pasirinkimu.

ATĖJĘ TĖVAS IR SŪNUS RAS ČIA TINKAMIAUSIUS SAU 
RŪBUS. GALITE PIRKTI KREDITAN PATOGIAIS JUMS 

IŠSIMOKEJIMAMS !

. S E I G A r
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

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.

S

GOTIKOS KATEDRA 
| JAPONIJOJE
■ Didžiulės minios dalyvavo pa- 
Į šventinime neogotikinės kated- 
|ros Nagojos mieste, Japonijoje.

Nagojoje yra 9,600 katalikų. 
Miestas karo metu buvo žiau
riai subombarduotas, bet dabar 
katedra dominuoja atstatomo 
miesto horizonte.

SKIP S► s E R MI C Ę

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

APRIL — BALANDŽIO 12, 13, 14 D. D.

BISUUIT TURKE STAR COGNAC Fifth $4.98

POPULAK BRAND OF IMPORTED
GEKMAN SKANDY Fiftli $4-98

CANADIAN VVHISKEY 6 YR. OLD
90.4 PROOF Fifth $3-98

.GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4-89

OLD QUAKEK STKAIGHT
BOUKBON WHISKEY Fifth $2-79
ZARNOFF 80 PROOF VODKA Fifth $2-49
IMPORTED OLD ST CKOIX KUM

Lite or Dark Fifth $2-98
CUSENIER IMPORTED THREE STAR

COGNAC Fifth $3-98
LETON VERMOUTH

Dry or Sweet Quart $1.09
PREPARED COCKTAILS 

MARTINI or MANHATTAN 66 Proof Fifth $2-69

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS Z

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:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Ant.rad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
31/30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside J/-0101/ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

Curręnt Dividend up to 41,4%

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



PAVASARINE TALKA nės veikėjos Donna Gustaitės- 
DAINAVOJE | Kamm. Jos jaunas sūnus inž. I

Balandžio 14 d., šeštadienį,'David atsižymėjęs, dirbda- 
įvyksta pirmoji šiais metais stojmas raket« ir erdvių P^amo 
vykios talka. Bus baigiamos pa dG'
sodinti pušaitės (tik 500, 5,500 ’ ALIAS TRADICINIS BALIUS 
jau pasodinta), pasėta žolė apie 
svetainę, vasarotojų pusėje ir 
aptvarkyta aikštelė prie naujo
jo kryžiaus.

Kas galėtų tą dieną prašomi
į stovyklą atvykti jau 10 vai. 
r. Ypatingai jaunuomenei būtų į 
gera proga išvažiuoti į gamtą 
grynu oru pakvėpuoti ir fiziš
kai pasimankštinti. J.

VAJUS BAIGIAMAS

Jaunimo stovyklai vajus 
greit baigsis. Visi platintojai 
prašomi užbaigti tvarkyti savo 
išdalintas knygeles ir atsiskai
tyti su vajų vedančiais asmeni
mis sekančios savaitės bėgyje.

Pavieniai asmenys dar neat
siskaitę prašomi savo auką per 
siųsti šiuo adresu: V. Lėlys, 
15 Ward. Detroit 27, Mich.

Gi tie, kurie dar norėtų savo 
laimę pabandyti ir drauge pa
remti Dainavą skambinkit tele
fonu UN 2-5982.

Vajaus oficialioji užbaigimo 
ir traukimo diena įvyks balan
džio 29 d. 4 vai. p. p. Dievo 
Apvaizdos bažnyčios rūsyje, j

PATENTUOTAS
INŽ. GUSTAIRS

IŠRADIMAS

Inž. Jonas Gustairs (Gustai
tis) gyvenąs Royal Oak, Mich., 
Detroito priemiestyje, yra pro
jektavimo inžinierius General 
Motors bendrovėj.

Gustairs depresijos laikais

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų sąjungos Detroito 
skyrius, gegužės 12 d., šešta- 

. | dienį, rengia tradicinį balių.
Parengimas įvyks Sts. Cons- 

i tantine ir Helen salėje, 4801 
i Oakman Blvd., prie West Chi
cago Blvd. Programoje dalyvaus 
Clevelando R. Babicko oktetas. 
Gros puikus orkestras. Stalus 
prašome užsisakyti iš anksto 
pas inž. V. Memeną tel. LU- 
2-7853. Stalų išdėstymo planą 
galima pamatyti V. Paužos krau 
tuvėje. Valdyba

BALFO 76 SK.
SUSIRINKIMAS

Balandžio 1 d. šauktas susi
rinkimas dėl mažo dalyvių skai 
čiaus neįvyko.

Naujas metinis Balfo 76 sk. 
narių susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, balandžio 15 d. 
12:30 v. ispanų namuose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Su
sirinkimas bus skaitomas teisė
tu nepaisant dalyvių skaičiaus.

Valdyba
PAVASARIO ŠVENTĖ

Pirmą kartą Detroito jauni
mas ruošiasi pasirodyti viešai 
sujungtomis jėgomis savo Pa
vasario šventėje. Mergaičių 
choras ir mišrus choras, vado
vaujamas mok. St. Sližio ir tau 
tiniai šokiai, vadovaujami P. 
Gobienės — sudaro meninę pro

balį?"aeronotikos ^merijos Be to> studentų Neolitu-
anų orkestras gros šokiams. 

Šventę ruošia Detroito Biru-
mokslą Detroito universitete ir 
eilė metų yra automobilių in
dustrijoje viršininku. Šiuo laiku 
jis išrado mechanišką motoro 
kombinaciją, kurią General Mo
tors Co. priėmė ir užpatentavo. 
Šio išradimo nuotrauką ir pla
tus aprašymas tilpo “Machine 
Design” žurnale, kovo mėnesio 
laidoj.

Šis Gustairs išradimas yra 
jau trečias, kurį General Mo
tors užpatentavo, kiekvieną 
kartą žymiai įvertindami jo ga
bumus industrijoje dideliais fi
nansiniais atlyginimais ir bo- 
nais.

Jonas yra sūnus a. a. Agnės 
ir Andriaus Gustaičių, buvusių 
Šv. Jurgio parapijos, Detroite, 
veikėjų ir pionierių. Jaunesnis 
brolis Walter Gustaitis, gyve
nąs Los Angeles, Calif., turi savo 
fabriką “Ideal Gage Co..” ir yra 
įmonės vedėjas.

Jonas ir Walter Gustaičiai

tininkių draugija gegužės 26 d., 
šeštadienį.

Lietuviai vadovauja Pabaltijo 
komitetui

Šiais metais Detroito Pabal
tijo Tautų komitetui vadovaus 
lietuviai, pirm. prof. dr. Justi
nas Pikūnas, Detroito universi
teto dėstytojas, sekr. Mirga Mi- 
chels, lietuvių atstovė Tarptau
tiniame Institute ir veiklusis 
nuolatinis DPTK narys Vladas 
Staskevičius. Pabaltijo Tautų 
metinis birželio įvykių minėji
mas įvyks sekmadienį, birželio 
17 d., Tarptautinio Instituto 
auditorijoje, 111 East Kirby. 
DPTK lietuviai atstovai skiria
mi Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro.

MISIJOS VYKSTA DVEJOSE
LIETUVIŲ PARAPIJOSE
Šią savaitę Šv. Antano ir Die-

yra pusbroliai čikagietės politi- vo Apvaizdos lietuvių parapijo- 
’.'se vyksta misijos. Šv. Antano 

parapijoje misijas veda kun. P. 
Cinikas, MIC, Dievo Apvaizdo
je kun. J. Petraitis, MIC. Misi
jų pamaldos abejose bažnyčiose 
7:30 v. v. Misijos baigiasi Die
vo Apvaizdos bažnyčioje penk
tadienio vakarą, Šv. Antano 
bažnyčioje Palmių sekmadienį, 
3 vai. p. p.

mimmiimiiiiimiiiiiiiiminiiiiimitiiiii!

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-0165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3-2224

TRUMPAI

— Operetė Gonsilium Facul- 
tatis, ruošiama Šv. Antano lie
tuvių parapijos choro, vaidina
ma balandžio 28 d., Holy Re- 
deemer auditorijoje, West Ver- 
nor prie Junction.

— Lietuvių Vyčių 102 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį, bal. 15 d. tuoj po 
11 vai. pamaldų Šv. Antano pa
rapijos salėje.

— Stasys ir Domicėlė Drus- 
kauskai išvyko iš Detroito nuo
lat apsigyventi prie ežero ne
toli Cadilac, Mich.

— Detroito Balfo skyr. meti-

Vyčių CV dvasios vadas kun. V. Stanevičius prisega. 3-čiojo .or- 
deno Vyčių ženklą Ralph Valatkai. Trečio laipsnio ordenas taip 
pat įteikta Onai Valatkienei ir Elenai Mykolaitienei. Dešinėje 
stovi Vyčių CV pirm. Robert S. Boris. Ordenai įteikti Detroito 
Vyčių šv. Kazimiero šventės minėjime. Pagrindinę kalbą pasakė 
kun. V. Kriščiunevičius. (Nuotr. St. Butkaus)

BOSTONO ŽINIOS
VALTERIO BANAIČIO 

PRANEŠIMAS
Valteris Banaitis, kuris dirba 

jau apie 10 metų Free Europe 
komitete ir kuris gal daugiau
siai susiduria su žmonėmis at
vykstančiais iš Lietuvos, lankė
si Bostone ir turėjo savo pra
nešimą. Jis per tuos desėtką 
metų yra apklausinėjęs tūkstan
čius mūsų tautiečių, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu yra at
siradę šioje pusėje geležinės už 
dangos. Vien repatrijantų, ku
rie susiranda vienokių ar kito
kių priemonių iš ten išvykti, 
nors kaikurie iš jų nemoka ki
tos kalbos kaip lietuvių, yra 
atvykę keletas tūkstančių.

SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMELIS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 12 d.

Gegužės 6 d. Jėzaus Nukry
žiuotojo seselių rėmėjų seimelis 
įvyks seselių motiniškame na
me Brocktone.

Tam seimeliui jau ruošiamasi 
dabar. Sudaromi specialūs ko
mitetai, renkami atstovai per 
visą Naująją Angliją nuo Ka
nados visu Atlanto pakraščiu 
gerokai tolyn už New Yorko. 
Atvykę į seimelį jau galės pa
matyti ir statomos bažnyčios 
darbus.

NAUJA LIETUVIŲ BENDRUlO 
MENĖS APYLINKES V - BA

Prieš savaitę išrinkta Apy
linkės Bendruomenės valdyba 
jau pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Stasys Griežė-Jurgele- 
vičius, sekr. Antanas Skudžins- 
kas ir ižd. Albinas Karosas.

Į valdybą dar įeina ir 9 or
ganizacijų atstovai •— ryšinin
kai, kurie sekančiam valdybos

lonijose, tačiau keletą paskai- posėdžiui irgi bus kviečiami, 
tos minčių čia pateikiame. nes bus svarstomas ir sudaro- 

Pramonė Lietuvoje neauga mas metinis bendruomenės veik

KANTATA APIE LIETUVĄ
Bostono Liet. Mišrus choras, 

vad. muz. Juliaus Gaidelio, 
smarkiai ruošiasi savo meti
niam koncertui, kuris įvyks ge
gužės 20 d., So. Bostono aukš
tesnės mokyklos auditorijoje.

Programoje: “Kantata apie 
Lietuvą”, komp. J. Gaidelio mu
zika, poeto St. Santvaro žo
džiai.

Tai bus vienas iš didžiausių 
lietuviškos muzikos kūrinių, pri 
taikytų chorui su solistais, pas 
tatytas šiame krašte. Susidomė
jimas jau dabar yra didelis Bos 
tone ir apylinkėse. Bilietai bus

pradedami platinti neužilgo, kad 
norintieji gauti geresnes vietas, 
juos galėti) nusipirkti iš anks
to.

vis dėlto tokiu tempu, kokiuo 
auga gyventojai. Tada tų gy
ventojų perteklius turi ieškotis 
darbo pačioje Rusijoje.

Mokyklų statybai iš visąjungi

los planas.

SKAUTŲ VAKARAS
Per Velykas skautai Lapinai 

ruošia meno vakarą “Tėvynės 
Garsai”. Meninę programą iš

neš valdžios sugrįžta tik apie pjidys solistė Daiva Mongirdai- 
60%>, o iš vietos dar prie tų tg jr moterų trio — Stasė Dau

gėlienė, Irena Mickūnienė ir V. 
Mališauskaitė. Muzikas Julius 
Gaidelis.

pinigų reikia pridėti apie 40% 
Todėl Lietuvos valdžia moka a- 
pie 140% mokyklų statybai. 
Tokiu būdu trūksta mokykloms 
pastatų. Ir tuo būdu Lietuva 
akademikų atžvilgiu yra bene 
paskutinėj vietoj.

Nors graždankos įvedimas ir

Vytauto Augustino
LIETUVOS VATZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama, 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Velykinė dovana

Kiekvienam verta j) pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 

Užsakymus siųsti:

Ateitininku Federacija,
916 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!

cfoes rt—Sesdf

WISE FOLKS CALL IT

V. Banaičio paskaitų turinys 1 bandomas užginčyti, bet iš visų
surinktų davinių yra aišku, kad 
graždanka būsianti įvesta.

Karaliaučius nesąs rusiškas. 
Bet į jį reikėtų kreipti daugiau 
dėmesio, nes rusai nori juo su
daryti užtvarą nuo vakarų.

Mes išmetame labai daug laik 
raščių, nors ir perskaitytų. Bū-

jau buvo minėtas Drauge ne 
kartą, kai jis lankėsi kitose ko-

nis susirinkimas įvyksta šį sek
madienį, bal. 15 d. 12 vai. p. p., 
mažojoje Ispanų salėje.

— Barbara Surbis, mezzo- 
sopranas, gražiai praėjusią sa-
vaitę pasireiškė Detroito Lyti- itų «era1' kad m03 tuos Ia!kras- 

. . , , tx r cius galėtume surinkti ir persiųsmo teatro koncerte. Detroito į j. TT ° . . T x
Free Press muzikos kritikas

. Dorian Hyshka pramato jai pui
kią ateitį.

— Dainavos Jaunimo stovyk
lai reikalinga elektrinė kros
nis. Norį paaukoti kreipkitės , 
pas Globos komiteto narį Juozą 
Kazlauską, tel. KEnwood 5- 
8455.

— A. a. Feliksas Romeika, 69 
m., gyv- Rosemont gatvėje, mi
rė kovo 28 d. Palaidotas iš Die 
vo Apvaizdos lietuvių bažny
čios.

— Kaziuko mugė šį šeštadie
nį, ruošiama Lietuvių skautų, į- 
vyksta buvusioje lietuvių salė- 
je< Apatinėje salėje veiks res
toranas. —rjv—

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
Pirmojo Lietuvos kareivio St. 

Butkaus Detroito šaulių kuopa 
balandžio 15 d. 12 v. 15 min. 
šaukia visuotiną kuopos narių 
susirinkimą “Gaivos” patalpose.

Visus narius ir prijaučiančius 
valdyba prašo dalyvauti.

i#

BOSTONO ŠOKĖJAI Į 
SPRINGFIELD

Tautinių šokių sambūris yra 
pakviestas į Springfield univer
sitetą, kur jie šoks lietuvių tau
tinius šokius. Ten taip pat bus 
padarytas trumpas pranešimas 
ir apie lietuvius bei Lietuvą. 
Tai įvyks balandžio 13 d., o ba
landžio 14 d', tie patys šokė
jai šoks Mokytojų kolegijoj 
Bridgewater.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

II
The

HOUSE PAIMT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICiAGO 29, ILL.

PR 6*1300

ELECTROLUX
DULKIŲ SIURBLIAI

ti Vokietijon. Jų ten labai trūks GRINDV POLIŠAVIMO MAŠINOS
ta. čia pavėlavimas didelio vaid ir aptarnaujamos

c Nemokamas aptarnavimas taisant
mens neturįs, nes jie jų laiku 
vis tiek negauną. Tai dar kelių 
dienų užtęsimas jau nebesuda
rytų skirtumo.

Paskaita tikrai buvo labai į- 
domi ir vertinga.

namuose
• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
ancl r£oan (fy ssociahon

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

Automobiliams lieta greta mūsų įstaigos

Valdyba i Pasinaudokite "Draugo” Oassified skyriumi

Leiskite Drovers 

padėti jums

PAGERINTI I 

JCSŲ NAMUS

Ko reikia 
jŪSĮĮ

namams?

SINCE & 1833

%
Reimontas? 
Dekoravimas ?

Ekstra vonia? Nauji kilimai? 
Nauja virtuve?. Žieminiai langai?

Naujas garažas? Sodo planavimas? Užbaigti rūsį?
Oro šaldymas ? Dažymas ?

Jūsų namas yra geriausia investija Jūs bet kada esat 
padaręs. Pakelkit ,io vertę pagerinimais, kurie suteikia 
patogesnį ir malonesnį gyvenimų. Mes siūlome narnų pa
gerinimo paskolą žemais mokčilmais. . . visiškai pritai
komais Jūsų reikalavimams. Skambinkite arbą ateikite. 
Pamatysite. . . kad apsimoka. . .

TURĖTI REIKALU SU DROVERS

47 ih Street & Ashland Avenue YArds 7-7000
4

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
4UKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sa?.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-g 
mobilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208 West 05tli Street 
B 'Jhicago 42, Illinoisf Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 0-4330
It* ~ ~ ~ t -------- - - -n - ------------

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIttory 2*4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE 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

iiiam: savings
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 ’/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AUnnC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.IHUtnUUO. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1S82 m. balandžio 12 d.

Čikagos žurnalistai, susirinkę i savo popietę, kurioje aptaria
mi laikraštiniai ir visuomeniniai reikalai. (Nuotr. Vyt. Račkausko)

Mūsų kolonijose
Grand Rapids, Mich.
Kalbės geologas J. Miklovas

ATEITININKAI
: (Atkelta iš 2 pusi.)

RUOŠ ŠEIMOS ŠVENTĘ 
Naujoji Chicagos Ateitininkų

sendraugių valdyba posėdžiavo 
balandžio 8 d. p. Smilgienės na
muose. Posėdžio metu valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai : pirmininkas ■— Romualdas 
Kriaučiūnas, vicepirm — Euge 
nijus Orentas, Sekretorė — p. 
Smilgienė, iždininkas— Vaclo
vas Kleiza, socialinių reikalų ir 

, informacijos skyriaus vedėjas 
i— Skirmuntas Radvila. Valdy
ba nutarė ruošti šeimos šventę 
I gegužės 27 d. Jaunimo Namuo- 
■ se.

SVEČIAS MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIME

I
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

REAL ESTATE

rėdymu, gabiems, pasižymėju
siems, baigiantiems mokyklą, 
mokiniams leidžiama savo var- 

Balandžio 14 d. 7 vai. vak.,. įų suruošti koncertus; tokią prijkų.' kuopa bal. 13 d., penktadie- 
šeštadienį, Grand Rapids, Mich., viiegįją, turėjo ir Irena, šešių! nį, 6 v. v., šaukia susirinkimą 
mokyklos salėje, 1430 Quarry metų mokslo laikotarpy 'Stan- Vyčių salėje, Chicagoj. Atvyks

Marijos moksleivių Ateitinin-

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

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11,800.

Du butų mūras. 2 po (f kamb. Ge
ležine konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

,$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17.200.

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

Arti bažnyčios, mokyk, 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4 lį butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x66 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, deresim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

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

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

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
$14,800.

Prie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

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

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puiku butų 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.

PILDOME INCOME TAX

Avė., N. W., neseniai atbėgęs 
iš Lietuvos Juozas Miklovas da
rys pranešimą apie pavergtos 
Lietuvos būklę.

kūnaitė įsigijo daug simpatijų 
ir pasitikėjimo, savo darbštu
mu išsilaikė muzikos studentų 
viršūnėj, todėl ir jos koncerto ’ &

svečias kun. dr. Juozas Pruns- 
kis su paskaitėle.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

J. Miklovas kilęs iš Žemaiti- meįU buvo daug profesorių, mo 
jos ir ryšy su savo profesija yra kytojų ir mokyklos auklėtinių, 
apvažiavęs daug Lietuvos vie-

EKSKURSIJA EUROPON

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$16,000 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto, M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 85 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. 1 mieg. Arti 
mūši; įstaigos.

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

$23,000 mūrinis 2 po 4. garažas 
30 p. lotas, Gage d.

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

$10,500 naujas mūrinis. M. p. su 
' aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,500 meilinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,000 mūrinis 3 butai, garažai, 
p

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

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

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

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

si h,50<i mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

*10.000 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ENOOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 West 60th Street. Tel. 436-5151

tovių ir gerai pažįsta okupuoto 
krašto gyvenimą. Taip pat bu
vęs ir už Lietuvos ribų tolimo
se sovietų vietovėse.

Grand Rapids, Mich., jo pra
nešimu rūpinasi vietinė LB a- 
pylinkė.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

ALT Sekretorius

New York, N. Y.
J. Stankūnaitės rečitalis

J. Stankūnaitės rečitalis įvy
ko balandžio 7 d. Juilliardo kon 
servatorijos salėje, New York. 
Direktoriaus Mark Schubart pa

Ekskursija tęsis tris savaites
Programa buvo sudaryta iš ; _ nuo šių metų lįepos 29 d. iki 

pedagoginės moderniškos muzi- Į rugpjūčio 19 d. Jos dalyviai iš- 
kos: Poulenc, Carpenter, Faure, skrenda ir grįžta lėktuvu į Chi- 
Brahmso, Schumano, Berliozo cagą.
ir kitų. Viso atliko 20 muzikos . Ekskursija sustoja šiose vie- 
kūrinių. tose: Madridas, Roma, Geneva,

Koncerte buvo keliolika ir iš j Kbelnas, Paryžius, Londonas. 
Lindeno ir apylinkės lietuvių. | Romoje ekskursantai dalyvau- 
Debiutantė gavo gėlių. Vieną ja kongrese “Exulae Familiae”, 
puokštę iš Lindeno mokyklos, audiencijoj pas Šventą Tėvą. 
per mok. Balčiūnienę. Amerikie j Informacijas teikia, rezerva- 
čių spauda gražiai paminėjo re- Į ciją priima Rack (Raščiauskas), 
čitalį, pabrėždama Stankūnaitės lietuvis, prezidentas Wide World 
subtilią interpretaciją. Irena y- I Travel agentūros, jo . adresas 
ra Lindeno vaikų choro vedėja. Evergreen Plaza Arcade—9535

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtų kainų—tik $22,900.

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
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 sųlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

MAROUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
j ir taverna. Su visais įrengimais.
, Mažas įmokėjimas. Kaina tik
$16,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžeios 
' mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
j namas ir nebrangiai.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu- 
I tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas, Garažas. $25,500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4638

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—$10,900 
Didelis pasirimr. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-S384

Irenai kartą tarp daugelių 
muzikos privalomų dalykų teko

S. Western Avė., Chicago 42, 
telefonas BE 3-1104 arba GA

CHICAGOJE
BALSAVO PRIEŠ BONUS
Chicagiečiai pareiškė savo 

valią antradienio pirminiuose
rinkimuose. Daugumos politikų' vo auklėtiniams duoda labai stip 
nustebimui šešios bonų laidos ril> platų bendrą muzikos paži-

sukurti Wagnerio stiliuj vieną 2-0640, Vietų skaičius ribotas, 
operetišką sceną, kurią jos kla. j Skubėkite, 
sės studentai išpildė. Buvo kaip I 
pavyzdys kitiems mokiniams pa i 
rodyti, kad dainavimo studentė 
sugeba ir kompozicijas pagal už 
sakymą parašyti.

Juilliard muzikos mokykla sa-

Kiui. dr. Antanas Juška

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

66 mil. dol. sumoje, skirtos į- 
vairiems miesto pagerinimams, 
buvo piliečių atmestos, nors di-! muzikės, 
dieji laikraščiai jas rėmė. Taip 
pat buvo atmesti pasiūlymai 
pakeisti du trafiko įstatymus. 
Demokratų sąstate visi partijos 
skirti kandidatai laimėjo; ma- j 
žai buvo pasirinkimo. Respub- i 
likonai pareiškė daugiau gyvu į 
mo. Pirmas kartas per 20 me- 
tų, kad tiek daug žmonių bal- j 
savo pirminiuose rinkimuose. ;
Iš visų registruotų balsuotojų 
balsavo 53.5%. Už demokratų 
sąrašą balsavo 578,485; už res
publikonų sąrašą 167,805; gi sa 
vo partijos nepareiškė 158,000.

VERBŲ ŠVENTINIMAS 
PER TV

Televizijos stotis WGN (ka
nalas 9) Verbų sekmadienį 11 
v. r. rodys verbų šventinimo pa 
maldas iš Šv. Benedikto bažny
čios, 2215 W. Irving Park rd.' 

VELYKINIAI GYVULĖLIAI

Gyvulių globos lyga, 6224 S.
Wabash, ragina tėvus nepirkti 
vaikams viščiukų, ančiukų, kaip 
Velykų dovanas, nes mieste au
gę vaikai nežino, kaip juos pri
žiūrėti.

VAIDUOKLIS BALSUOTOJAS 
BAŽNYČIOS BOKŠTE

Kun. Stanley Rokicinski, šv.
Bonifaco bažnyčios klebonas, 
patikrindamas balsuotojų sąra
šą, nustebo radęs, kad vienas 
balsuotojas padavęs netikrą ad
resą, kuris įeina į parapijos tu
rimą nuosavybę, 1342 — 1400 
W. Chestnut. Balsuotojo paduo 
tas adresas buvo 1354, kas bū
tų viduryje banyčios. Klebonas 
nusijuokė, kad gal vaiduoklis 
balsuotojas nematomai gyvena 
bažnyčios bokšte.

nimą, pagrindą. Todėl reikia 
laukti ateity iš Irenos rimtos

B.

M O V i N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų .
A. VILIMAS

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama LIKERIŲ KRAU
TUVE—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626

Taverna ir 2-jų aukštų mūr. na
mas. Pilni įrengimai, prekes, “fik- 
eeriai”, TV ir juke box. 11 kamb. 
2-me aukšte. Pilna kaina $35,000. 
Pageidaujant, galima pirkti dar 4 
sklypus šalia. . Skambinti YArds 
7-4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p

• $36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai

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

A. Norkus Rea? Estaie
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

NAUJAI ATREMONTUOTAS
6 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI Į VISUR!

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
6 krautuves ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METŲ MUR. BUNGALOVF
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. Ž13.000 metinių pa

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

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

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maS.
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 asreži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
■ low. Ai ti Marąuette Parko mokyk- 
i lų. Viskas moderniška Gražiai li- 
dekoruota. Nebrangus.

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Perskaitę "Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

HELP WANTED — VYRAI

MAN 60 to 70 yrs. old to act as 
supervisor over 10 sleepy ladies on 
3rd shift. No ėxp. necessary ex- 
cept speaking English and good re- 
ferences. West Side near Roose- 
velt Road. Call LA 2-1103.

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas 
4351 S. Gaišta ja Avė. (jcamp. 50 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

DĖMESIO !

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namų, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimti] pirkėjų, visoso mies- 

. to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga- 
' lime parduoti per 30 d. ir greičiau.
j Šimkus
i REAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC
' 4259 3??. Maplewood Avė. 
Telef. CL 4-7460 arba YA 7-2046 

PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt. G ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSmPREK Y 8 OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ,

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

V. SIMKUS
Statybos kr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 J 
__________________________

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bes. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2545 W. 69fh St. RE 7»1941

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

INCOME T£X . A„., , . . ,,
A V A T-’IT TT T. D t- I Atlieka planavimo ir staty- fi 
J\. KA l iLiUS K. L. i| bos darbus, gydytojų ofisų, 1

2458 W. «Mb Si. SE 7-8399 1 ....................™‘

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

★ ★ OTARD, prancūz. konjakas ........ ............ $5.00

VALLOE CHERRY,' Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

** CHAMPION, 12 metų senumo whiskey. 4/5 $4.50

** Reserve LOUIS PIULLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Cbampagne - • -$5.49

REINO — Vokiet. vynai 2-jų rūšių, 4/5 .......... $1.15

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė .................... .......................................... $5.10

★★ LAGRIMA CHRISTI MALAGA, Ispanijos
vynas 4/5 ................  .................... ■■■■■■■■. $2.79

★ ★ Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

★ * VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė
100 proof, 4/5 ........................................................... $5.00

Prie čia pažymėtų kaina taksai pilskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pfiisburgli’o Lietuvšy
Kafaliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Mi GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Rickiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Litbmtnian Catliolic Hour.
Radio Station WLOA. Braddock.

Pennsylvania.

įHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiisiiib

Gražiy vizltmiy korteliy 
biznieriui-profeslohaiui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlovr 5-9500
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEiiiiilhltiilISIIIIIIIIilI

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas 1’jtU' 
vių dienraštis. GI skelbimu Ramoj 
visiems prieinamos.

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

Marųuctte Parke. Modern. mūri- fe 
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu A 
Salia. W

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. ,H 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė, i fe 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj ,

gyvenamųjų ir prekybos pa- y 
® statų. Jūsų pasirinkimui tu- S

1
'^ rime virš 300 įvairių stan- « 
s dartinių projektų.

.... . .... .. .......... B

vietoj. Brighton Parke. $21,000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 

Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla Ir pasto
gė. $1 6,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St.

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co,
BUILDERS

2523 West GSth Street 
Tel. PRospect 8-3792 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiitiimiitsiiiumiiiiiiiEijis:

Be

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

šildymas

i
l

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

! A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

i naces) visų dydžių oro vesintu- 
CL 4-2390 vus kei Air Conditioners ir atlieka 

visus skardos darbus. , 

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehill 6-7875

Parduodamas IV2 aukšto mūr. ‘ 
namas. Apylinkėje 57-tos ir Rich- į 
mond. 37 p. sklypas, rūsys. Kaina i 
$20,200. Skambinti po 5 v. v.

CL 4-2390

ĮSIGYKITE DABAR ! |

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, DI.

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. Westem Ave« 
Chicago 9, HI.
Tel. VI 7-3447

fe LAPKUS BUILDERS, INC.
y Statome Įvairius pastatus. Dar- 
į bas atliekamas labai sąžiningai, 
č vartojant geriausias medžiagas.

I |Turime dar keletą sklypų Chicagoj.
II 6440 SOUTH PULASKI RD.
I H RE 7-6630 arba LU 1-0400

I_______ ._______________________ ________

Remkit dien. “Drauge”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

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



1J

f
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čios režisorės ranka. Pradžioje tyni kaliniai rengėsi 
žiūrovus pavergė jaunutės gim- į laisvę per oro tiekii 
nazistės (Regina Stravinskaitė [Vienas iš kitų kali] 
ir Roma Izokaitytė), apvilktos
gražiomis lietuviškos gimnazi
jos uniformomis. Ir gimnazis
tas Vytas (Kęstutis Eidukonis) 
tipingas jaunuolis, pakilęs į fi
losofijos debesis, visur beieškąs 
logikos.

Veiksmas pagyvėja, kai j ben 
drabutį atvyksta Lašininis su 
Dešraite ir Sviestaite (Felik
sas Sereičikas, Dalia Eidimtai- 
tė ir Vida Žėruolytė). Jie savo 
gyvenimo džiaugsmu ir links
mumu užkrečia ir gimnazistus.
Visi šoka ir dainuoja, kai šią 
linksmybę sudrumsčia Kanapi
nis su Svogūnėnu ir Kapūstė- 
nu (Audrius Aglinskas, Vytau
tas Miklius ir Margis Matulio
nis). Kanapinis žiaurus valdo
vas su Įspūdingai žemu balsu.
Jis laimi kovą su Lašininiu.

Puikiai ir įspūdingai buvo at 
švęstas jūrų skautų 40-ties me
tų jubiliejus. Prasidėjo 41-mieji 
jūreiviško skautavimo metai.
“Gero vėjo!” per gyvenimo ir 
jūrų bangas plaukti pasiryžu- 
siems sesėms ir broliams jūrų 
skautams. Gintaru tešviečia Lie 
tuvos krantai, kur žydi rūtos ir 
lelijos. Iškėlę būręs Dievui, tė
vynei ir artimui buriuokite Bi
rutės kalno link! Sesė Bitutė

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio 12 d,

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

ir kitų papuošimų
.2448 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0884

Mieliems
ALBINAI ir GYČIUI KRIKŠČIŪNAMS 
jos mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, reiš 
kiame nuoširdzię užuojautą ir kartu liūdime

Mara ir Tadas Jurciai 
Ona ir Stasys Budėjai

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Liet. Veterinarijos Gydytojų dr-jos pobūvyje — iš kairės prof. dr. 
J. Motiejūnas, dr. K. Ambrozaitis, D. Jarienė ir agr. A. Ruibys.

(Nuotr. dr. V. Bagdono

SUKAKTUVINIS JŪRŲ SKAUTUOS 
MINĖJIMAS

Į 40-ties metų lietuvių jūrų 
skautų veiklos minėjimą prisi
rinko pilna Jaunimo Centro sa
lė. Programos vedėjas Ginčau- 
skas pakvietė prezidiumą, pa
gerbtos vėliavos, sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai.

Sktn. kun. J. Raibuž:s, SJ, 
perskaitė puikią skautišką mal 
dą. P. Ginčiauskas trumpai pa
minėjo, kad Chicagos jūrų skau 
tų ir skaučių tuntų tėvų komi
tetai ruošia šį minėjimą tam, 
kad jaunimas pamiltų savo tė
vynę Lietuvą ir jos žemę ir van 
denis.

Lietuvos jūrų skautai, akty
viai dirbdami tėvynės gerovei 
turi ir žuvusiųjų, kurie prarado 
savo gyvybes kovoje už Lietu
vą. šie žuvusieji buvo pagerb
ti tylos minutes.

J. v. sktn. A. Aglinskas savo 
kalboje paminėjo, kad Lietuvos 
jūrų skautai buvo įkurti v. 
sktn. J. Jurgėlos 1922 m. kovo 
mėn. 12 d. Lietuvos jaunimas 
veržėsi prie jūros, norėdami pa 
šauliui parodyti, kad lietuviai 
ne vien tik geri žemdirbiai, bet 
ir geri«,jūreiviai.

Šiandien lietuviai skautai A- 
merikoje yra atėję nuo tolimo 
gintaro kranto ir vėl rengiasi 
į jį sugrįžti.

Lietuvių Skautų Rėmėjų dr- 
jos komiteto pirm. dr. Biežis 
sveikino ir pabrėžė, kad reikė
jo daug drąsos ir pasiryžimo 
jūrų skautų atkūrimui trem
tyje.

V. j. sktn. dr. R. Aglinskas 
pasidžiaugė, kad lietuviai re
mia jūrų skautus, ir paminėjo, 
jog šiais metais Rako stovykla
vietėje jūrų skautai minės sa
vo 40-ties metų sukaktį.

L. S. B. vidurio rajono vadas 
sktn. Vi, Vijeikis pasidžiaugė, ■ 
kad toks gausus lietuvių būrys 
atsilankė į šį minėjimą. Gi il
gesnę kalbą pažadėjo pasakyti 
Stovykloje.

(V. sktn. V. Tallat-Kelpša sa
vo žodyje paminėjo, kad ir 
krante stovintiems skautams 
malonu žiūrėti į plaukiančius 
brolius ir seses.

Sveikino “Aušros Vartų” 
skaučių tunto vardu v. sktn. į 
Kliorieriė, ,

“Lituanicos” tunto vardu l 
turit. K. Cijūnėlis, o L. S. B. I 
jūrų skautų skyriaus vedėjas j. [ 
sktn. E. Vengianskas perdavė, 
v. sktn. Jurgėlos ir j. sktn. P. ■ 
Labanausko sveikinimus. Be to ' 
sveikino v. j. sktn. dr. Aglins
kas, psktn. A. Liškevičiūtė, 
Korp! Gintaro pirm. j. psktn. j 
L. šlenys, “Juodkrantės” tun- d 
to tuntininkė j. sktn. A. Gasne- 
rienė, “Baltijos Jūros” tunto j 
tuntininkas j. psktn. A. Butke- I 
vičius, skįn. kun. J. Raibužis Į 
dėkojo tėvams už pasitikėjimą \ 
jūrų skautų bei skaučių va
dams, o taip pat ir už moralinę [ 
paramą, pabrėždamas, jog jūrų [ 
skautai užgrūdina jaunimą ir' 
fiziniai iif dvasiniai.

Raštu buvo gauti sveikinimai 1 
nuo Lietuvos konsulo dr. P. 
Daužvardžio, ir nuo L. S. Są
jungos tarybos pirm. sktn. Dun j 
, padodzilos.

Meninėj daly suvaidinta B. 
Sruogcs vieno veiksmo vaizde- J

lis “Užgavėnės bendrabuty ties 
Kreivuoju tiltu”. Vaizdelį reži
savo Dalia Bylaitienė, muz. A. 
Nako, choreografija — Aldonos 
Gasnerienės, dekoracijos ir kos-

Gyveno 5418 South Laflin St.
Mirė balandžio 11 d., 1962, 4 vai. ryto, sulaukęs 47 m. 

amžiaus. Gimė Chicagoj.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jean, po tėvais Szpar- 

kowski, sūnus Paul, motina Josephine, patėvis Theodor Dau- 
cunas, sesuo Estelle Petkus, sesuo Bernice Smith ir jos vyras 
Ralph, uošvė Mary Szparkowski, dukterėčia Diane Smith, dėdė 
Anthony ir jo žmona Stella, tetos Stella Petkus, jos vyras Vin- 
cent, Izabella Andriyauskas, jos vyras Charles, Pauline Kryzeve- 
CiU3.

Kūnas pašarvotas Patka koplyčioje, 1258 W. 51 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d., iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Saint John of God parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos namaldos už velionies; sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Resurrection kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA IR SŪNUS
Laidotuvių direktorius John Patka. Tel. BO 8-5257

•J. F. FIIIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 ' TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenue 
telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

■
AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

NERAMUMAI KALĖJIMUOSE
Chicagos pataisos namuose, 

2800 8. California, 124 moterys 
kalinės sukėlė demonstracijas 
ir triukšmą, atsisakydamos vai 
gyti pietums patiektą maistą. 
Visos buvo sugrąžintos į savo 
celes. Namų superintendentas 
Arthur Ward pareiškė, kad jei
gu moterys savo celėse atsisa
kys valgyti, turės apsieiti be 
maisto. Penkiolika jų pradėjo 
badauti. Gi Cook apskrities vy
rų kalėjime susekta, kad sep-1

PADĖKA
A. -j- A.

ANTON J. ZALATORIS

TĖVAS IR SŪNUS MSB
MARŲUETTE FU NĖR AL HOME -I-LiK

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dalia Bylaitienė, režisavusi Ba
lio Sruogos “Užgavėnės bendra
buty ties kreivuoju tiltu”. Vaidino 
Chicagos jūrų skautės ir skautai.

Mirė kovo 25 d. 1962 m. ir palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse kovo 29 d., 1962 m.

Dėkoju prel. J. Paskui už atsilankymą koplyčioje, šv. 
Mišių atnašavimą bei pasakytą pamokslą bažnyčioje; diakonui 
kun. J. Vyšniauskui ir subdiakonui kan. V. Zakarauskui- Dė
koju kun. Dambrauskui ir kun. Juozevičiui atnašavusiems šv. 
Mišias prie šoninių altorių. Varg. Antanui Giedraičiui ir jo 
žmonai Alvinai už giedojimą bažnyčioje. Kun. J. Vyšnauskui 
už lydėjimą į kapines bei tenai sukalbėtas maldas, grabne- 
šiaims Dr. A. James Jovais, Walter Zalatoris, Anthony Zala- 
toris, Dr. Joseph Jerome, adv. Edw. Stasukaitis ir Ray Sta- 
sukaitis.

Nuoširdžiai dėkoju Dariaus-Girėno Legion Post 271 už 
tokias įspūdingas ceremonijas kaip koplyčioj, taip ir kapinėse. 
Graboriui Petkui ir jo sūnui už tokį gražų ir mandagų pa
tarnavimą. Nuoširdžiai dėkoju visiems atsilankiusiems šerme
nyse, už daugybę šv. Mišių aukų. Už daugybę gėlių aukoto
jams ir skaitlingą dalyvavimą pamaldose ir kapinėse. Dar 
kartą dėkoju visiems, visiems už išreikštas užuojautas vienokiu 
ar kitokiu būdu.

tiumai — Dalios Lukošiūnaitės, 
apšvietimas — Stasio Gasiūno. 
Garsų efektus tvarkė Algis By
la, o repeticijoms akomponavo 
Aušrine Bylaitytė.

Veikalas buvo atliktas pui
kiai. Aiškiai matyti sugeban-

EDVARDAS SAUNGRIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

ELEMENTORIUS E
HELEN BAČKAUSKASišmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 Willougliby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

po pirmu vyru Kaminskienė, 
po tėvais Kevežiūrė.

Gyveno 2113 W. Concord I’l. Laidotuvių Direktoriai
Mirė balandžio 10 d., 1962,

12:30 v. p. p., sulaukus senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskr.

Amerikoje išgyve.no 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Povilas, du sūnūs: Char
les Kamin ir jo šeima ii- John 
Kamin; dvi dukterys: Mary ir 
jos šeima ir Aldona, žentas 
Alex ir jų šeima, kiti gimines, 
draugai ir pažistami.

Priklausė Chicagos Lietuvių. 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Hochspeier 
koplyčioje. 2410 W. North 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, balandžio 13 d., iš koply
čios 9:30 v. r. bus išlydėta į 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir
dukterys.

Laidot. direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

Nuliūdusi žmona Benigna Zalatoris ir giminės <845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETAA. f A.
AKVILLE JODZIUNAS (JONAS) 

MALELO

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Gyveno 6825 So. Mapletvood Avė., Chicago, III.
Mirė balandžio 9 d., 1962, 7:30 vai. vak., sulaukus 68 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kupiškiu parap., Jodinių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Aldona Nai- 
nis ir jos vyras dr. Nainis. Albert Malelo, Bernice Lima ir 
Edward Malelo bei jų šeimos; sesers vaikai: Joseph Gura ir 
Aldona Morehouse bei jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Vladis
lovas Malelo ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių D-jai, Dariaus-Girėno Moterų 
S-gai, S.L.A. 134 kuopai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Park koplyčioje, 
2533 VVest 71st St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės švč. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: BROLIO IR SESERS VAIKAI
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toh- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572A. "|“ A.

WILLIAM WICKUS ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401Gyveno 6917 S. Maplewood Avė.

Mirė bal. 10 d., 1962, 9:30 vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršula (Lopšaitė), 
švogeris Bladas Montrimas, jo vaikai: Walter Montrimas ir 
Bernice Bildušis ir jų šeimos, švogeris Peter Lopton, jo žmo
na Anne, švogerka Julijona Čibauskisj jos sūnus Stanley 
Cibbs, jo žmona Stephanie, giminaitė Veronika Pask su šeima, 
kiti giminės draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo, Maldos Apaštalavimo, Šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų, Nukryžiuotojo Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
ir Labdarių Draugijoms, Tėvų Marijonų Rėmėjų, Tėvų Jėzu
itų Rėmėjų, Tėvų Saleziečių Rėm., Tėvų Pranciškonų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-iEvans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 14 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą- Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

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

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

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

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

I sra'nvmui § Užsakymus su pinigais siųskite
į II. Laiškai. Tai įvairiems asmenlmt § “JJ R A U G A S”
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos S
Išminties perlai Išreikšti patarimu. S 4545 W. 68 St., ChicagO 29, UI
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DRAUGAS, “ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 12 d.

X Prel. Pr. Juras savo stam
besne auka įgalino Lietuviškų 
Knygų klubą išleisti kun. dr. 
Juozo Prunskio naują knygą 
“Vyrai klystkeliuose”. Knyga 
jau rišykloje, aplankas at
spausdintas ir Didžiąją savaitę 
jau bus gaunama “Drauge”. 
Tai jau bus perods 38 knyga, 
kurią mūsų didysis spaudos me 
cenatas išleidžia. Kiek anksčiau 
jis taipgi išleido to paties au
toriaus knygą “Prie vilties kry
žiaus”.

X Jūratė Juozevičiūtū, lan
kanti Marijos Aukštesniąją mo
kyklą, Amerikos istorijos mo
kytojos seselės Henriettos mo
kinė, dalyvavo “American As- 
sociation for the United Na- 
tions” konkurse, kuriame atsie 
kė trecią vietą Illinois valsty
bėje. Šia proga jai buvo įteik
ta dovana per “Unesco Confe- 
rence” banketą, kuris įvyko ba
landžio 6 d. Chicagoje.

X Dail. V. Ramonaitis, Chi
cagos gyventojas, pasižymėjęs 
kartūnistas, šiuo metu atlieka 
karinę prievolę Kansas valsty
bėje. Iš ten parašė “Draugo” 
redakcijai laišką, kuriame pra
šo perduoti sveikinimus kitiems 
pažįstamiems.

X Adreso patikslinimas. Ank
sčiau paskelbtoje žinutėje apie 
LB centro valdybą yra klaidin
gai paskelbtas LB švietimo Ta
rybos pirm. adresas. Jis yra 
toks: Jeronimas Ignatonis, 6842 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
III.

X Dr. Vladas ir Veronika 
Adomavičiai, abu medicinos 
daktarai, visokeriopai remia lie 
tuvišką kultūrinę veiklą: jau 
antrą tūkstantį dolerių jie pa
aukojo Alvudo namų statybai 
Chicagoj. Aukoja nepaisant di
delio įsipareigojimo savo šei
mai, jie augina šešis vaikučius. 
Gyveno Akron, Ohio. Šį šešta
dienį jie atvyksta į operą Ai
dą. Apsistos pas brolį dr. Joną 
Adomavičių.

Solistės Aldona Stempužienė ir Danutė Stankaitytė, Elena Baranauskienė 
jasi įspūdžiais operos pietuose praeitą sekmadienį Balio Pakšto salėje.

ir Elena. Kučiūnienė dali- 
(Nuotr. V. Juknevičiaus)

IŠ ARTI IR TOLI

Sol. Roma Mastienė 
pirmą kartą dainuos VI. Jaku- 
bėno harmonizuotą Maironio 
“Ar skauda man širdį”, Stasio 
Pilkos sukaktuvinio rečitalio 
programoje, ateinantį šeštadie
nį, bal. 14 d., 7:30 v. v. Jauni
mo Namuose. (Pr.)

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. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

X Apolonija Ribokienė, 2618 
West 71st Street, tel. 778-2030, 
sveikina savo klientus su artė
jančiomis Velykų šventėmis ir 
prašo jau dabar užsisakyti Ve
lykų stalui: paschą, napoleo- 
nus, beržo šakas ir kitokius tor 
tus ir skanumynus, kad turė
tumėt sau ir svečiams. (Pr.)

X Viktorija Leone, ALRK 
Moterų są-gos CV raštininkė, 
visuomet trokšdama padaryti 
gerą darbą ALRK Moterų są
jungai, paaukojo grąž ą dova
nėlę kiekvienai 46 kuopos glo
bojami moteriai šv. Šeimos Vi
loje, kurių yra 13. Viktorija 
Leone yra 46 kp. narė.

X Knygų išpardavimą bai
giant užsisakė knygų A. Ma
cys, Kanada, už 30 dol., Z. Klu- 
činskienė, Elizabeth, N. J., už 
50 dol.

X Dr. Arūnas Liulevičius
skaitys paskutinę Gavėnios se
minare paskaitą šį šeštadienį, 
balandžio 15 d., 7:30 v. v. Jau
nimo Centre, ši paskaita “Trem 
tis: bausmė ar palaima jauni
mui”, susumuos visas mintis iš 
kilusias šiam paskaitų cikle ir 
duos konkrečių išvadų, kurias
galima būtų pritaikyti kiekvie- i 
nam jaunuoliui.

X Bridgeporto Tėvų Marijo
nų Bendradarbių skyriaus su
sirinkimas įvyks balandžio 12 
d., ketvirtadienį, tuoj po vaka
rinių šv. mišių. Tai yra apie 
7:30 v. v. klebonijos salėje. Vi
si seni ir nauji nariai kviečia
mi atsilankyti.

X Birutė šenferienė, gyv. 
Lombard, III., susilaukusi nau
jagimės dukrelės, yra sunkiai 
susirgusi ir kritiškoj padėtyje 
guli ligoninėj. ,

X Rašyt. Karolė Požeraitė, 
balandžio 2 d. išvykusi iš Ko
lumbijos, atvyko į Chicagą, kur 

į žada pagyventi pusę metų.

X Tėvų ir vaikų dėmesiui 
Amerikos Lietuvių Vaiko Ugd. 
dr-jos, Ine., Alvudo valdyba j 
primena tėvams ir vaikams, kad , 
terminas pristatyti vaikų dar
beliams yra nustatytas iki šv. 
Velykų švenčių. Todėl prašoma 
paskubėti ir darbelius pristaty
ti į Alvudo raštinę, 2319 West j 
Garfield Blvd., Chicago 36, III.

Primenama, kad vaikai už 
savo kiekvienos rūšies darbe- . 
liūs gauna atskirą bilietą dova
nų paskirstyme dalyvauti (pvz. 
už piešinėlį 1 bilietą, už rank
darbį, drožinį, skulptūrą — po 
1 bilietą atskirai).

X Cicero Vysk. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų vakaras 
įvyksta gegužės 5 d. 7 vai. va
kare Šv. Antano parapijos sa
lėje. Bus įdomi programa. Bi
lietų platinimu rūpinasi tėvų 
komitetas, vadovaujamas J. Ar 
štikio, ir būrelių globėjai.

X Operos spektakliui kuris 
bus šį šeštad., bal. 14 d. 8 vai. 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoj, bilietų pasirinkimas dar 
yra geras, tačiau patartina pa
skubėti. Bilietų kasa spektaklio 
dieną bus atidaryta 5 v. popiet. 
Rezervuoti bilietai bus laikomi 
kasoje tik iki 7 v. v., po to bus 
perleisti kitiems. Iki šeštad. vi
dudienio bilietai gaunami — 
Marginiuose, 2511 W. 59th St. 
ir Jono Karvelio prekyboje, 
3322 S. Halsted St. (Pr.)

X Kas nepirko — laimėjo, 
nes nuo balandžio vėl atpigina
mos raš. mašinos. Klauskite 
informacijų apie rašymo, skai
čiavimo ir kt. mašinas tiesiai 
Royal, Burroughs, Barrett ir 
kt. firmų atstovą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port. L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

Chicagoje ir apylinkėse
SPAUDOS BENDRADARBIŲ jimui, suorganizavo žurnalisti- 

TALKA kos kursus, suruošė tradicinius
Lietuviai mėgsta organizacinį 3 spaudos balius B. Pakšto sa- 

gyvenimą. Tai rodo gausus skai Įėję, suorganizavo 24 žurnalisti
čius įsteigtų draugijų, sąjungų, 
klubų ir kitokių sambūrių. Jų 
tarpe randasi ir spaudos ben
dradarbių sąjunga, kuri buvo 
įsteigta prieš ketverius metus.
Ir šios sąjungos tikslas — su
jungti spaudos bendradarbius į 
vieną vienetą ir bendromis jė
gomis siekti įstatuose numa
tytų tikslų. Ši sąjunga vadina
si Lietuvių Žurnalistų sąjungos

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Vyt. Vygantas, Pax 

Romana studentų pirmininkas, 
praėjusį savaitgalį organizaci
jos reikalais lankėsi Paryžiuje.

— Woreester, Mass., Moterų 
s-gos kuopa balandžio 15 d. 3 
v. p. p. ruošia žaidimus para
pijos salėje. Sąjungietės prašo
mos dalyvauti ir atnešti dova
nėlių.

— Washingtono ateitininkai 
balandžio 8 d. Katalikų univer
siteto jaukiuose patalpose su
rengė Maironio minėjimą, kurį 
atidarė šiame universitete pro
fesoriaująs dr. Ant. Sužiedėlis. 
Apie Maironį kalbėjo Jonas Ai
stis. Jis papasakojo apie savo 
asmeninį susitikimą su Mairo
niu, iškėlė jo poezijos įtaką lie
tuvių tautai ir nušvietė Maironį 
kaip žmogų. Minėjimui vadova
vęs Ant.. Vaičiulaitis papildė 
J. Aisčio paskaitą keliomis sa
vo pastabomis. Studentai Jūra
tė Pauliukonytė ir Tadas Va-

ARGENTINOJE
— A. a. Kazys Marcinkevi

čius, mirė vėžiu kovo 16 d., su
laukęs 55 m. Velionis buvo gi
męs JAV, bet gyvenęs ir užau
gęs Kazlėškių km., Marijampo
lės ąpskr. Argentinon atvyko 
1929 m. Vedė Petronėlę Kara
liūtę, susilaukė dukrelės Lili ja- 
nos. Dirbo “Tamet fabrike “ca 
patašo” ir aktyviai dalyvavo S- 
LA valdyboje. Kun. A. Lubic- 
ko, daugybės giminių, draugų, 
kaimynų ir pažįstamųjų iškil
mingai palaidotas kovo mėn. 17 
d. Sarandi kapinėse.

— Danutė Ginterj tė kovo 19 
d. Buenos Aires universitete 
baigė medicinos fakultetą. Dr. 
Danutė gimė 1936 m. lapkričio 
19 d. Kybartų mieste. Pradžios 
mokslus lankė lietuvių pabėgė
lių mokykloje Rieden, Austri
joje. Juos užbaigė jau atvykusi 
į Argentiną 1948 metais Capi- 
tan Sarmiento mieste. Vidurinįškų negavo. Jie betarpiai yra 

kviečiami atsiliepti. Norima su
burti visus lietuvių spaudos ir 
radijo bendradarbius, dar prieš 
prasidedant II kultūros kongre 
sui. Kongresas turės ir spaudos 
sekciją. Žinome, kad profesinės

nes popietes, kuriose paskaitas organizacijos yra esminis1 kul- 
skaitė mūsų žinomi kultūrinin- įtūros veiklos bruožas, o visuo- 
kai,
kai. Be to, mūsų nariai akty
viai prisideda prie kitų organi
zacijų parengimų pasisekimo,

saitis įdomiai paskaitė po kele- mokslą ėjo Colegio Mitre gim
nazijoje Buenos Aires mieste, 
išeidama kursą per 4 metus ir 
baigdama, šalia įvairių atsižy- 
mėjimo medalių, su 10 absolu- 
to pažymiu. Į Medicinos fa
kultetą įstojo 1955 metais. Ša
lia medicinos studijų dar mo
kėsi anglų kalbos Cambridge 

Į lėn transliacijai į okupuotą Lie- į Institute, įsigydama anglų kal
tuką. (K. P.) į bos mokytojos titulą.

J. PAKEL SIDABRINE SUKAKTIS

tą Maironio eilėraščių. Į minė
jimą atsilankė nemažas Wa- 
shingtono lietuvių būrys. Buvo 
svečių ir iš Baltimorės. Bai
giant visi dalyviai sugiedojo 
“Marija, Marija”. Minėjimo pro

visuomenininkai ir politi- 'menės organizuotumas yra tie- §'ram4 Amerikos Balso atsto- 
sioginiai proporcingas jos kui.’vas įrašė magnetofono juoste- 
tūriniam lygiui!

Reikia pastebėti, kad valdy
ba gauna labai palankių atsa
kymų. Jau keletas asmenų yra 
prisiuntę savo pareiškimus įs
tojimui. Kitų atsakymai yra lau 
kiami artimoje ateityje. Tuo-

neskaitant pačios svarbiausios 
veiklos — narių pasireiškimo 
visoje lietuviškoje spaudoje ir 
radijo valandėlių programose, 
žodžiu, skyrius sėkmingai dar-

Chicagos skyrius. Pirmieji žing buojasi ir plečiasi jo veikla, bet i met bus renkami nauji valdo-
sniai ją įsteigti buvo padaryti 
jau I Kultūros kongreso metu. 
Tuomet buvo išrinkta penkių 
asmenų komisija, kuri po me-

Highway teatre, tik iš anksto 
turi banke gauti bilietus. Orga
nizacijų susirinkimams duoda 
salę ir net kavos nemokamai. 
Pats tėvas ir sūnus Pakel visur 
dalyvauja, visur aukoja, užtat 
ir susilaukia prielankumo. Pvz. 
paskutinį mėnesį net 230 naujų 
žmonių atnešė savo indėlius, 
taip, kad tą mėnesį indėliai vir
šijo išimamus pinigus net 
$336,000.

Banko pastatai moderniškai 
įrengti, yra. 42 tarnautojai. Į-

Jonas Pakel šiemet švenčia . rengtos dvi aikštės mašinoms 
25 metų sukaktį, kai vadovau- 'pastatyti. Bankas yra išpirkęs 
ja Chicago Savings and Loan plotą iki Sears Roebuck 
Assn., (6245 So. Western). gį.krautuvės ■ visą bloką.

subūrimui visų spaudos bend- j mieji organai ir plečiama sky- 
radarbių j organizacinį vienetą, ; riaus veikla. A. Gintneris

paskelbė Chicagoje ir
gyvenančių plunks-

dabar 
apylinkėse IKURTA VETERIN ARIJOS 

GYDYTOJŲ ŽMONŲ DR-JA.
Kovo 31 d. Sharkos svetainėj 

įvyko Lietuvių Veterinarijos 
Gydytojų draugijos metinis su
sirinkimas ir draugiškas pobū
vis, kuriame dalyvavo jų žmo

na. sąjungos įsteigimo paminė- spaudos bendradarbių tokių lai jnos *r svečiU- Ta proga susirin
kus didesniam skaičiui, visoms 
nuoširdžiai pritariantš buvo įgy

tų laiko sušaukė pirmąjį posė-Į nos darbininkų vajų. 
dį, vėliau steigiamąjį susirinki
mą ir įsteigė sąjungos skyrių.'
Skyrius turi savo valdybą ir; toti į Chicagos skyrių. Laiškai 
jau atliko žymėtinų darbų, pvz. i pasiųsti tiems asmenims, kurių 
sušaukė rajoninį suvažiavimą 30 | buvo žinomi adresai. Bet dalis

Šiomis dienomis buvo išsiun
tinėta laiškai, raginantieji ĮS

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Liet. Veterinarijos Gydytojų dr-jos valdyba. Iš kairės į deš. vald. 
narys dr. L. Kriaučeliūnas, • pirm. prof. J. Motiejūnas ir sekr. dr.
V. Bagdonas. (Nuotr. dr. V. Bagdono)

vendinta jau seniau pavieniui 
kelta mintis įkurti Veterinari
jos Gydytojų Žmonų draugiją, (taupymo ir skolinimo bendrovė
Ten pat išrinkta ir valdyba, ku 
rią sudaro: I. Kriaučeliūnienė 
— pirm., F. Kurgonienė—viee
pirm., B. Bagdonienė ■— sekr., 
D. Jarienė — iždin. ir H. Milak 
nienė —
riniais reikalais rūpintis komi
siją sudaro: K. G-iniotienė, G. 
Kaniauskienė ir K. Leparskie- 
nė.

Be kitų gražių veiklos planų,-

Jonas Pakel nuoširdžiai re
mia lietuvių kultūros reikalus. 
Yra nuolatinis “Draugo” skai- 
tojas ir klišių gaminimo maši
nai paaukojo $50.

J, P. Jurginis.

yra įsikūrusi vienoje iš pačių 
geriausių lietuvių kolonijų — 
Marąuette Parke — ir turi dau 
giau kaip 38 mil. dol. turto.

Kai tą bendrovę perėmė J.
korespondentė. Kuitū- Pakel, ji teturėjo $32,000, ir 

mažai kas norėjo pinigus nešti. 
Tais laikais J. Pakel buvo su
manus statybininkas, ir jį pri
kalbėjo imtis šio darbo prie 
bendrovės. Turėdamas gerą pa-

pagrindinis draugijos tikslas žintį, mokėdamas su žmonėmis 
bus šalpos reikalai, kultūriniai sugyventi, patraukė daug klien

tų į savo banką.
Dabar J. Pakel turi gerą pa

dėjėją savo sūnaus Jono, Jr., 
asmenyje. Abudu 
nuoširdžius ryšius

jie palaiko 
su žmonė-

ir lietuviškumo išlaikymas šei
mose.

Draugija kviečia visas vete
rinarijos gyd. žmonas, kurios 
dėl atstumo ar dėl kitų priežas
čių negalėjo dalyvauti steigia-į mis. Turi specialiai 2-3 darbi- 
!majame susirinkime, įstoti į ninkus, kurie priima įvairiau-

. . , , . . , draugiją ir kartu bendradar- sias klientų sąskaitas ir' patar-Nesemai korespondeneimu bu i, . ,. ‘ . „ .. . . . . . . . . ,. . , . . . , biauti. Del informacijos kreip- pimnkauja, jas apmokant,tojų dr-jos susirinkimas Sar- du išrinktąją valdybą sudaro:, ^.g 1

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo progralmos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 v. p. p. Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų ir muzikos. Taipgi 
bus mįslių konkursas. — Praneš.

— Chicagos Našlių įr draugiško 
klubo susirinkimas įvyks balandžio 
13 d. 8 vai. vak- Vengeliauskio sa
lėje, 4500 S. Talman Avė. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Po su
sirinkimo bus tradicinis narių pa- 
sivaišinimas ir šokiai. Gros Ben 
Pavio orkestras. — Mary Urbelis

Metinis Lietuvių Vet. Gydy-

kos restorane kovo 31 d. buvo 
gausus nariais, suvažiavusiais 
net iš tolimesnių nuo Chicagos 
vietovių, ir darbingas nagrinė
jamųjų klausimų gausumu bei 
aktualumu. Vienu pačių svar
biųjų klausimų reiktų laikyti 
nutarimas leisti biuletenį, ku-

pirm. prof. dr. J. Motiejūnas, 
sekr. dr. V. Bagdonas ir narys 
dr. L. Kriaučeliūnas.

Po susirinkimo tose pačiose 
Šarkos restorano patalpose į- 
vykęs pobūvis - vakarienė pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Vaka
rienės metu buvo pranešta,

riame būtų pasisakoma profe- 'kad sudarytas veterinarijos gy

TERRA

MOKESČIŲ GRAŽINIMO 
ČEKIAI DINGO

Chicagos ir federalinės val
džios slaptoji policija susekė, ! 
kaip dingo 908 income mokes
čių grąžinimo čekiai $58,000 su 
moję iš JAV iždo departamento 
raštinės, 536 S. Clark. Čekiai 
turėjo būti paštu išsiųsti pir
madienį. Įsigėręs darbininkas 
buvo juos išnešęs.

siniais reikalais, gvildenamos 
mokslinės ir praktinės šios dis
ciplinos problemos. Nėra abe
jonės, kad dirbdami šioje srity 
susiduria su gyvenimo iškelto
mis profesinėmis problemomis,
tad biuletenis, suprantama, bū- j nių organizacijų 
tų lyg ir priemonė palengvinan 1 gydytojų — dr.

dytojų pagalbinis moterų rate
lis, kurio pirmininkė I. Kriau-' 
čeliūnienė apibūdino šio ratelio 
paskirtį.

Pobūvio metu buvo pasakyti 
sveikinimo žodžiai šių profesi- 

vardu: med. 
K. Ambrozai-

ti nuomonių ir patirties pasikei tis, dantų gydytojų — dr. A.
timą.

Susirinkime buvo taip pat 
pritarta minčiai, kad būtų su
šauktas dar šiais metais vete
rinarijos gydytojų darbo suva
žiavimas, kuriame būtų pasi
sakoma mokslinėmis temomis.

Ruibier.ė, inžinierių — J. Jasiū- 
kaitis ir agronomų — A. šan
taras ir prof. B. Vitkus.
Susirinkimui pirmininkavo dr. 

P. Tonkūnas, padedamas sekre
toriaus dr. P. Jaro.

A. š.

I. Kriaučeliūnienę 12500 į Kiekvieno mėnesio pirmą ir 
Pawnee Rd., Palos Pk., Iii. paskutinį šeštadienį vaikams ne 
Telef. GI 8-2323. K. mokamai duoda kino seansus

Lietuvių Bendruomenės Marąuette Parko apjdinkės valdybos 
(1961 m. kadencijos) paskutinis posėdis. Iš k. į d. sėdi: R. Kriau
čiūnienė, inž. B. Nainys, V. Grėbliūnas, H. Juknaitis ir B. Liškus. 
Stovi: K. Rožanskas, K. Barzdukas ir inž. J. Karklys (trūksta po
sėdy nedalivavusios S- Endrijonienės). Šiai ir ankstyvesnėms val
dyboms energingai darbuojantis organizaciniai metai užbaigti su 
933 dol. savų pinigų kasoje ir 750 asmenų, remiančių LB veikimą 
(mokančių tautinio solidarumo įnašus).

P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, m.

Tel. 434-4600
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.
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K R IS T AUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUŠEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

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

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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