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BONNA SULAIKĖ BERLYNO PLANAc*

Valstybės departamentas bando išlyginti skirtumus

WASHINGTONAS. — Parei
gūnai vakar atskleidė, jog Va
karų Vokietija laikinai sutruk
džiusi įteikti Rusijai naujus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasiūlymus dėl sumažinimo Ber 
lyno krizės.

Valstybės departamentas vėl 
tariasi su Bonnos vyriausybės 
atstovais, bandydami išlyginti 
pažiūrų skirtumus dėl Berlyno 
problemos.

Vakarų vokiečiai griežtai prie 
šinasi prieš JAV plano punktą, 
kuriame žadama duoti Rytų Vo
kietijai balsą pasiūlytoje tarp
tautinėje komisijoje kontroliuo
ti sąjungininkų priėjimo kelius 
į raudonųjų apsuptą Vakarų 
Berlyną.

Valstybės sekretorius Rusk 
tikisi sumažinti Bonnos baimę 
šituo ir kitais plano punktais, 
pasitarus su Sovietų Rusija sa
vaitės bėgyje.

Rusk planavo įteikti Sovietų 
ambasadoriui Dobryninui pirma 
dienį posėdyje, bet Vakarų Vo
kietija paprašė jį sulaikyti. To
dėl Rusk ir Dobrynin tesitarė 
dėl busimųjų pasikalbėjimų.

Rusk pabrėžęs Vakarų nu
sistatymą pasilaikyti savo po
ziciją ir nekliudomą susisiekimą 
su Vakarų Berlynu. Bet jis taip 
gi pareiškė norą bandyti suma-
—,------------------ T----- --------- r---- ~

— Sirijoje jau sudaryta nau
ja vyriausybė iš 14 narių - mi- 
nisterių. Prezidentas Kudzi ban
dys palaikyti gerus santykius 
su visomis arabų valstybėmis, 
įskaitant ir Egiptą. Bandys pa
rašyti naują konstituciją ir iš
rinkti naują parlamentą.

— JAV ragina Rusiją sutikti 
ne dėl politinių kontrolių, bet 
mokslinių atominių bandymų už 
draudimo sutartyje.
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UŽGNIAUŽTOS ANTIKOMUNISTINĖS PASKAITOS 
JAV LAIVYNO BAZĖJE

Drąsus leitenanto komandieriaus Fr. Wadsworth žodis

)-

WASHINGTONAS. — Laivy
no karininkas — Įeit. komandie 
rius Frank Wadsworth — ne
paisydamas įspėjimo, kad jo at
viras liudijimas gali pakenkti 
jo karjerai, Senato investigacijų 
komitetui papasakojo, kaip Pen 
tagonas (karinė vadovybė) už- 
troškino antikomunistinius se
minarus vidurvakarių žmonėms.

Fr. Wadsworth yra vedėjas 
instruktorių ir vadų paruošimo 
mokyklos Great Lakęs Laivyno 
Lavinimo centre ir jis Senato 
investigatoriams nupasakojo, 
kaip buvo nutrauktas laivyno 
žmonių dalyvavimas tokiuose se 
minaruose, besitęsiančiuose nuo 
1961 m. balandžio mėnesio iki 
dabar. Leit. kom. Wadsworth 
pažymėjo, kad Pentagone trūks 
ta supratimo apie komunizmo 
grėsmę, trūksta visiems ran
gams, nuo aukščiausio iki že
miausio.

Tai girdėdamas šen. Thur- 
mond jam pasakė: “Jūsų šis 
liudijimas gali pakenkti jūsų 
karjerai. Jeigu būtų bandoma 
imtis kokių nors represijų prieš 
jus, ši Senato investigavimo ko

žinti įtampą, jei sąjungininkų 
teisės bus patvirtintos.

Abu — Rusk ir Dobrynin — 
savo posėdį pavadino “naudin
gu”. Bet JAV pareigūnai pasa
kė, kad labai mažai pasistum
ta už to taško, prie kurio su
stojo Rusk ir Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko pra
ėjusį mėnesį Genevoje.

Egzaminai vairuoto
jams kas trys metai

0TTAWA, Kanada. — Onta- 
rio provincijos autovežimių vai
ruotojams leidimai nuo 1964 me 
tų pradžios bus pradėti išduoti 
trims metams. Vairuotojo leidi
mas bus išduodamas gimimo 
dienos sukaktuvėse ir nereikės 
atnaujinti tris metus. Leidimų 
išdavimą tvarkys automatinės 
mašinos.

JAV 6-tas laivynas 
Istanbule

ISTANBULAS, Turkija. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
6-tasis laivynas, lydimas sviedi
nių kreiserio Canberra, atplau
kė užvakar į Istanbulo uostą 
savaitei vizito.

Bulgarija atradusi
naftos......

VIENA, Austrija. —■ Dideli 
naftos sluoksniai esą surasti 
Pleven apylinkėje netoli Sofijos, 
Bulgarijos sostinės. Tai prane
šė neseniai bulgarų spauda. At
radimas, gal būt, Bulgariją pa
darys viena Europos didžiausia 
naftos gamintoja. Dabar ji sto
vi vienuoliktoje vietoje.

— Švedija atsilikusiems kraš
tams pakels pagalbą maždaug 
$10,400,000 iki $26,000,000 se
kančiais fiskaliniais metais.

misija prašo apie tai ją pain
formuoti”.

Antikomunistiniai seminarai 
visuomenei

Ta Senato pakomisija, inv.es- 
tiguojanti Pentagono šaltojo ka 
r o politiką nuo sausio 23 d., su
sidūrė su kaltinimu, kad ta Pen
tagono politika buvo pakeista 
besistengiant apmaldyti Rusiją. 
Eisenhoweriui esant prezidentu, 
buvo leista kariškiams dalyvau
ti seminaruose, kur buvo duo
damos paskaitos apie komunis
tų taktiką ir propagandą. Great 
Lakęs bazėje buvo suorganizuo
ta programa tais klausimais. 
Laivyno nariai, patys apsimo
kėdami išlaidas, savo laisvalai
kiu vedė tokius prieškomunisti- 
nius seminarus mokyklose, A- 
merikos Legiono susirinkimuo
se, vyrų klubuose, bažnytinių 
grupių susirinkimuose, policijos 
būstinėse Chicagos apylinkėje 
ir net Wisc0nsin bei Iowos vals
tybėse.

Vadovybė ima tramdyti
1961 m. pavasarį senatorius 

Fulbright pasiuntė memorandu
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žmogus sulaikomas prie banko Alžire, Alžirijos sostinėje, patikri
nant, ar jis turi ginklą. Kiekvienas asmuo, einantis j banką, patik
rinamas prancūzų karių, kadangi slaptosios armijos organizacijos 
(OAS) nariai gana dažnai apiplėšia bankus. Pagrobti pinigai pa
naudojami OAS veiklai prieš prancūzų prezidento de Gaulle poli
tiką. (UPI)

Trumpai iš visur
— Sovietų užsienio reikalų 

ministeris Gromyko vakar kal
bėjosi 3 valandas Belgrade su 
jugoslavų užsienio reikalų mi- 
nisteriu Popovič. Vėliau matė
si su diktatorium Tito.

Osvvald Gardas Nr. 2 su
kilėlis ■ pLeš Fidel Castro reži
mą buvo Kubos kalnuose va
kar sužeistas ir mirė.

— šešių pietryčių Azijos Su
tarties organizacijos (Seato) 
valstybių kareiviai ir lėktuvai 
pirmadienį pradėjo “Sea Devil” 
pratimus.

— Švedijos akademija pasky
rė Erik Lindegren, poetą, aka
demijos nariu, kuris pakeičia 
mirusį Dag Hammarskjoldą. Lin 
degren yra 51 metų.

mą prezidentui Kennedy ir Gy
nybos sekretoriui McNamara, 
dėstydami apie “dešiniųjų” ne
leistinus darbus kariuomenėje. 
Ypač buvo puolami viešieji se
minarai, nės amerikiečių publi
ka neturinti būti aliarmuojama 
dėl šaltojo karo grėsmės.

Leit. komand. Wadsworth, 
40 m. amžiaus, yra paruoštas 
povandeninio laivo vadovavimui, 
bet paskutiniu metu buvo. laivy
no žvalgybos karininkas Viet
name. Kai jis 1959 m. buvo p.er 
keltas į Great Lakęs, po kiek 
laiko gavo instrukcijas, kad lai
vyno vyrams netinka diskutuoti 
užsienio politikos klausimus. Lai 
vyno personalo vadas atsiuntė 
žinią, kad reikia laikytis didelio 
atsargumo kalbant antikomunis
tinėmis temomis.

Nors Great Lakęs laivyno pas 
kaitininkai neturėjo jokio ryšio 
su Birch draugija, bet jie spau
doje buvo pakaltinti ir vado
vybė rado reikalingu jų veiklą 
nutraukti.

Pentagonas taipgi liepė nu
traukti rodymą filmo “Opera- 
tion Abolition”, kur buvo nu-

— Šešiolika pabėgėlių iš Fi- 
I dėl Castro režimo užvakar ga- 
' vo politinį prieglobstį Brazilijos 
! ambasadoje Havanoje, miesto 
į autobuso vairuotojui prasimu
šus su savo vežimu per dvi me
talines tvoras, apsupančias rū
mus.

Kubiečiai sargybiniai, pasta
tyti aplink ambasadą, nepalei
do šūvių, nes jie buvo apstul- 

' bę.
Autobuso keleiviai, įskaitant 

kelias moteris ir vaikus ir vai
ruoto ją, .nuskubėjo į rūmus, kur 
jau yra daugiau kaip 200 pabė
gėlių.

Tik autobuso konduktorius su 
grįžo namo.

— Maskvoje vyksta jaunimo 
kongresas, kuriame jų vadas 
pabrėžė, kad reikia jaunimą sau j 
goti nuo religinių instrukcijų. J 
Pasak jo, tik seniesiems tėra Į 
duota religinė laisvė.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant vakar 
New Yorke suruošė pietus Irano 
šachui ir jo žmonai.

— Alžirijoje slaptosios armi
jos organizacijos vyrai vis dar 
tebekovoja prieš prancūzus ka
reivius ir musulmonus.

filmuoti studentų maištai San 
Francisco mieste; tasai filmas 
labai gerai buvo pasitarnavęs 
laivyno karių paruošimui.

Savo liudijime Wadsworth-ap 
gailestavo, kad JAV-se yra to
kia apatija komunizmo atžvil
giu, ypač Washingtone. Kai jis 
1960 m. lapkričio mėnesį papra
šė dar vieno egzemplioriaus fil
mo “Gperation Abolition”, Pen
tagono atsakymas buvo — ve
damasis viename iš Washingto- 
no rytinių laikraščių, atakuojan
čių filmą. “Reikėjo tik stebėtis, 
kas gi sudarinėja laivyno poli
tiką — laikraštis ar vadovybė?” 
— klausia Wadsworth.

Wadsworth pareiškė, kad ji
sai pajuto ypatingą susirūpini
mą apatija komunizmo atžvil
giu, kai gilindamas studijas 
Roosevelto universitete jis su
tiko kai kurių miesto mokyklų 
mokytojus, ten bestudijuojan
čius, kurie buvo nusistatę prieš 
komunizmo grėsmės aiškinimą 
aukštesniosiose mokyklose.

KAIP RUSIJA APVAGIA 
RAUDONUOSIUS SATELITUS

Estijos ekonomistas Kutt davė svarbią; studiją, pasinaudodamas 
oficialiais Sovietų daviniais

NEW YORKAS. — Sovietų $62.30, o Rytų Europai pardavė
Rusija nusuka apie bilijoną do
lerių per metus savo septynioms 
Europos valstybės satelitams 
per ekonominį išnaudojimą. Tai 
parodo naujoji studija, kuri pa 
sinaudojo oficialiais Sovietų duo 
menimis.

Suktybė padaryta užkraunant 
satelitams perdideles kainas už 
Sovietų eksportus, ir permažai 
jiems sumokant už Sovietų im
portus.

Studiją, kaip Sovietų Rusija 
išnaudoja savo satelitines vals
tybes, pateikė Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seimui Aleksander 
Kutt, ekonomistas iš Estijos. 
Štai duomenys: 1956 metais už 
Vakarų kviečių toną sumokėjo

Kieno maisto valganti
Kanados kariuomene

Vokietijoje
OTTAWA, Kanada. — žemės 

ūkio politika buvo smarkiai kri
tikuojama parlamente dėl aukš-
tu kainų. Kanados kariuomenė namo kariuomenės sugebėjimas 
Vokietijoje valganti Belgijos kovoje prieš komunistų užpuoli- 
sviestą, Australijos mėsą, JAV|mą gali nukentėti.
konservuotą žuvį, vaisius ir dar 
žoves, Formozos sūrį.

Gynybos ministeris D. Hark- 
ness pareiškė, kad Kanados ga
miniai negali būti vartojami dėl 
jų peraukštų kainų.

— Tarptautinis teismas Ha
goje susirinks gegužės 14 dieną 
svarstyti, ar Jungtinės Tautos 
privalo .mokėti mokesčius už vi
sus šios tarptautinės organiza
cijos veiksmus. Jungtinės Tau
tos paprašė Hagos teismo spren 
dimo, nes kai kurie J. T. nariai 
neapmoka padarytų išlaidų Kon 
ge ir Palestinos apylinkėje.

Naujausios žinios
— Europos Bendrosios Rin

kos (ekonominės bendruome
nės) atstovai vakar Paryžiuje 
pradėjo pasitarimus Europos 
valstybių politinės vienybės rei
kalais. Taipgi svarstys Anglijos 
priėmimą į šią ekonominę bend 
ruomenę. Bendrąją Rinką su
daro Italija, Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas.

— Rytų Vokietijos komunis
tų vyriausybė vakar pagrasė pa 
sirašyti su Sovietų Rusija tai
kos sutartį, kurioje, girdi, nu
matyta suvaržyti vakariečių su 
sisiekimą su Vakarų Berlynu, 
jei vakariečių valstybės nepasi
rašys su ja sutarties.

— Nacionalinės Kinijos prezi
dento Chiang Kai-sheko naujau 
sias grasinimas daryti invaziją 
iš Formozos į kinų žemyną su
silaukė iš Washingtono perspė
jimą: tokį žygį JAV neparems.

— Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) vadas gen. 
Lauris Norstad planuojąs išeiti 
į pensiją šių metų gale. Bet jis 
rimtai pradėjo abejoti, ar dabar 
laikas pasitraukti. Nato nariai 
nenori, kad išeitų atsargon, nes 
jis yra populiarus tarp civilių 
ir kariškių vadų. Be to, sunku 
būtų greitai gauti tokį patyrusį 
vadą, kaip Norstadą.

toną už $82.60. 1957 metais Ru
sija importavo kviečių toną už 
$58.40, eksportavo į satelitus 
už $81.10.

1960 metais, — sako Kutt, — 
Rusija užkrovė kainas 300 pro
centų 41 gaminiui (prekei), pre 
kiaudama su Rytų Europa. 1959 
metais Išorinė Mongolija buvo 
priversta Sovietų Rusijai sumo
kėti dvigubai daugiau, negu Ja

Generolas Lemnitzer bijo 
Vietname „Korėjos"

WASHINGTONAS. — Geni 
Lyman L. Lemnitzer, JAV ge
neralinių štabų viršininkas, esąs 
susirūpinęs, kad kai kurie ad
ministracijos pareigūnai tiek 
daug teikia antipartizaniniam 
karui reikšmės, jog Pietų Viet-

Autoretingi šaltiniai vakar 
į^auešė1, jog štpbų vingininkas 
nemažina Pietų Vietnamo ka
riuomenės mankštinimo reikš
mės užgniaužti komunistų par
tizanų siautėjimus krašte, bet 
jis prisibijo puolimų iš komu
nistų teritorijos. Lemnitzer ne
seniai grįžo iš Pietų Vietnamo, 
kur susipažino su situacija.

Jis turi galvoje 10 divizijų ar 
daugiau reguliarios kariuome
nės Šiaurės Vietname ir rau
donosios Kinijos grėsmę.

Lemnitzer įsitikinęs, kad ko
munistai nori kontroliuoti piet
ryčių Aziją, nepaisant, ar apsi-

— Olandija siunčia 800 ka-1 
reivių. Apie 800 olandų karei
vių atvyks į vakarų Naująją 
Gvinėją gegužės 30 dieną.

Olandijos vyriausybė pasiųs 
pėstininkų ir priešlėktuvinės ap 
saugos dalinių sustiprinti jos 
gynybą saloje.

— Amerika beveik 20,000 jū
rininkų ir lakūnų paleis namo 
prieš liepos 1 dieną.

— Sovietų Nikita Chruščio
vas ir raudonosios Kinijos Mao 
Tse-tung susitiksią Ulan Bator, 
Išorinės Mongolijos sostinėje, 
išspręsti rusų - kinų ginčą.

Georgės Bidault, buvęs Prancū
zijos premjeras ir buvęs preziden
to Charles de Gaulle užsienio rei
kalų ministeris, yra Šveicarijoje, 
kur jis telkiąs opoziciją prieš 
prancūzų prezidento politiką Alži
rijoje. Atrodo, jog jis esąs susi
rišęs su slaptosios armijos organi
zacija (OAS) Alžirijoje. (UPI)

ponija užmokėjo už neapdirbtą 
naftą.

Studijos išvada yra ši: Rusi
ja yra “meistriška kolonialinė 
jėga”, užsiimanti ekonomine “va 
gyste”.

— Kanados premjeras Diefen- 
baker vakar pranešė, kad nau
ji parlamento rinkimai bus bir
želio 18 d.

iNeseniai jis ten lankėsi

mokės dabartinis partizanų ■ ka
ras.

Jei Jungtinių Amerikos Vals
tybių remiamai Pietų Vietnamo 
armijai pasiseks iššluoti iš kraš 
to partizanus, Lemnitzer jau
čia, jog raudonieji, gal būt, tie
siai smugs, kaip tai padarė Ko
rėjoje prieš dvylika metų.

Žuvo 90 partizanų
oJLGON, Pietų Vietnamas. — 

Devyniasdešimt komunistų par
tizanų buvo nužudyti šeštadie
nį Mekong upės deltoje, 85 my
lios pietuose nuo Saigono. Tai 
pranešė vyriausybė užvakar. Vy 
riausybės karių žuvo 10.

Kova buvo pradėta, kai 200 
Viet Kong partizanų užpuolė 
kareivių stovyklą. Greitai pastip 
rinamosios jėgos buvusios pa
siųstos ir užpuolimai buvo at
mušti su sunkiąja artilerija pa- 
gelbstint aviacijai.

- Britanijos premjeras Mae 
; millan ir prezidentas Kennedy 
susitiks Washingtone balandžio 
28 - 29 dienomis pasikalbėti Ber 
lyno klausimu ir kitomis pasau
linėmis problemomis.

Macmillan, prieš vykdamas į 
Washingtoną, pasakys kalbą me 
tiniuose Amerikos Laikraščių 
Leidėjų draugijos pietuose New 
Yorke balandžio 26 d.

Svarbiausia pasikalbėjimų te
ma būsianti garantuoti susisie
kimą su Vakarų Berlynu. Po
sėdis balandžio 28 dieną bus 
Baltuosiuose Rūmuose, o balan
džio 29 d. — Kennedžio ūkyje, 
Virginia valstybėje.

—Brazilijos konservatorių 
spauda, didieji verslai ir vidu
rio partijos džiaugiasi preziden 
to Goulart pasisekusia kelione 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Meksikoje. Jie. sveikina jį 
kaip didelį brazilų valstybinin
ką.

KALENDORIUS

Balandžio 18 d.: šv. Apoloni
jus, Suvartas.

Balandžio 
tadienis, šv. 
la.

19 d.: D. Ketvir- 
Simonas, Nomgai-

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 50 laipsnių; rytoj — 
šalta.

Saulė teka 5:06, leidžias 6:33.
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VELYKŲ BELAUKIANT

Pavasario saulė prašvito mei-,sesių širdis pripildys begaline 
/liai meile viena, kitai ir prisikėlu-

Ir juokiasi, širdį vilioja. šiam Išganytojui.
Iškilo į dangų aukštai viever

siai
Namikienč, Kerelienė ir Kučiauskienė patenkintos pasisekusia 
kavute, kurią surengė Lituanicos Tunto vadija, pakviesdama tė

vus svečiais. (Nuotrauka J. Cijunelienės)

mas patalpas ir rūpestingą 
globą. 1

Susirinko gausus būrys tė- j 
vėlių. P-nia Gelažienė pavaišino ( 
tėvelius, padarė pranešimą apie' 
įvykusią Kaziuko mugę. Išreiš
kė padėką visiems tėveliams už 
darbą ir bendradarbiavimą. Po 
nams Maleckams tėvų vardu 
buvo padėkota ir įteikta do- Į 
vana.

(Nukelta į 6 psl.)

zuikis, o, p.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 Ir 6-8, Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084
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E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.

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

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

Kartu su gamta su kylančiais 
dangun vieversėliais pakilkimeČyrena sparneliais planuoja, b mes

aironis i jiacĮ savo darbais plasnoti
galėtume, kad vis geriau savo 
'didiesiems idealams 
pajėgtume.

skautės asmenybės ugdyme glū 
tarnauti | di ^jungos tikslai, pastangos 

ir metodai. Čia suplaukia visas 
jaunuolių paruošimas būti reli-

einančių vyresnio amžiaus skau 
tų-skaučių vyčių, vyresnių skau 
čių, akademikų, skautininkų, ži 
diniečių — pastangas skautiš
kam jaunimo auklėjimui bei 
skautiškosios minties plėtoji- ( 
mui. i

Artinasi mūsų visų laukiama !° 
gražiausia, prasmingiausia pa
vasario Kristaus Prisikėlimo
šventė — Velykos. ! Velykų proga savo mintimis gingais savo konfesijos nariais,

Mes tikime, kad ji atneš vi- jungiamės su visa didžiąją lie- dorais, kilnids dvasios, tvirto 
soms po pasaulį išsisklaidžiu- tuviškos Skautijos šeima, arte- būdo, sveikais žmonėmis, samo- 
sioms sesėms dvasinės stipry- • jame į kiekvienos sesės širdį vi- ningais lietuviais ir naudingais 
bės, pakilios nuotaikos ir ne- siems džiaugsmingą ALELIUJA piliečiais.
paprasto pavasarinio entuzias- tardamos. Pirmija skatina:
mo. Mes tikime, kad skambąs , Vyriausia Skautininke
Prisikėlimo varpų garsas visų ir Vadija a- toliau puoselėti užakcen

tuotą jaunųjų sąjungos parių
skautiškąjį paruošimą, lietuviš- Punktu, čia. išsakytas mintis ta

c. Ir, kartojant dešimtąjį 
skautų įstatymą, turėti Dievą . 
širdyje ir atminti savo šūkį 
budėk!

Remiantis LSS Statuto 16-h I

LSS VADOVAMS

Lietuvių Skautų Sąjungos pir 
mija, baigdama savo kadencijos 
pirmuosius metus, svarstė mū
sų organizacijos tolimesnio ug
dymo bei plėtojimo bruožus ir 
nutarė, žemiau teikiamu pareiš
kimu, atkreipti vadovų dėmesį 
į tris reikalus: sąjungos būklę, 
sąjungos tvarką ir narių skau
tiškąjį ugdymą.

1. Sąjungos būklė. Sąjungos 
atkūrimą užjūriuose laikant pa
sibaigusiu, yra matomas gyvas 
reikalas į vienetų veiklą bei ap
linką žiūrėti su didesne energi
ja bei veiklos sąlygų gerinimo 
akimis. Atseit, vienetų, vadovų, 
vadijų, šakų veikla yra taikyti
na ne vien tik mus supančios ap 
linkos dabartiniams reikalavi
mams, bet ir tolimesnio darbo 
užmačioms.

Pirmija pripažįsta ir vertina 
emigracinio sąjungos gyvenimo 
vadovų pastangas, kurios, dau
gelyje atvejų, buvo telkiamos į 
atsikūrimo stadijoje mus' spau 
dusios atskiros dienos reikala
vimus. Tačiau šis kūrimosi,

Ieškant ryt dienos planų visai prisirišimą jai. 
sąjungai rūpimais klausimais, b. Kreipti dėmesį į skautavi- 
tarybos pirmija yra sudariusi mo mokyklą praėjusiųjų ar dar 
eilę komisijų, kurios rūpinasi
svarbiais klausimais. Šioms ko
misijoms yra teikiama nepa
prasta reikšmė, iš jų yra tiki

i cijos uždavinių dalimi.
Budėkime!
LSS Tarybos Pirmija

DR. V. KUDIRKOS S. V. jime gausius būrius sesių, ku- 
BŪRELIO PENKMETIS rios su savo sveikinimais ir dai

Š. m. balandžio mėn. 8 d. Li- nomis visus gana maloniai nu- 
sekliai išgvildentų nuomonių tuanicos tunto Dr. V. Kudirkos teikė. Kudirkietis
bei rekomendacijų. Analoginiai, skautų Vyčių būrelis atšventė
ryt dienos sąlygų ieškojimo yra savo 5 metų gyvenimo sukaktį, 
laukiama iš kiekvienos sąjun- Jaunimo centro patalpose su 
gos ląstelės, iš kiekvieno vado- sįrjnko
vo.

masi svarių, nuoširdžiai ir nuo-

VASAROS STOVYKLA
Lituanicos tunto vasaros sto 

vykia įvyks nuo liepos mėn. 8
gražus būrys sesių, bro į jįgį 28 d. Mokestis visam laikui 

. _ . lių, o taip pat tėvų bei rėmėjų, ( ern nn 
2. Sąjungos fuar7ca. Besirupi- ^įgįĮarjjęg rajono vadeiva s. v. 

nant narių ugdymu, vienetų ry- ^aĮjat _ Kelpša, tuntininkas K. 
šiais bei sąjungos a minis ra sĮęautams Remti drau
cija, pirmija atkreipia vadovų .... ,
dėmesį i visus galiojančius, są- 
jungos nuostatus bei statutą.

LITUANICOS TUNTO 
SUEIGA

Sekmadienį, balandžio mėn. 8

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą,. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-16'j2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS

Vai.

PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7- -9 v.

’ ’ien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PR 8-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS

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

Ofisas: 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

D r. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. ė3rd St.
Kampas 63-eios ir California 
vai. ’ien uuo t>—S vai vak.

šešt. 2—4 vai.
Trečlad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef, 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo teky chirurgija

Auklėjant drausmingą, sąži
ningai savo pareigas atliekantį 
skautą-skautę, vadovai yra sta 
tomi pavyzdžiu jaunesniesiems 
visuose savo santykiuose bei 
veiksmuose. Lygiagrečiai, visi 
vadovai nori, stengiasi ir turi 
turėti sudarytą galimybę, savo 
pareigų gairėse, būti tokiu pa- 

“pradėti darbą”, “suorganizuoti vyzdžiu. Šis kriterijus liečia dir 
vienetą”, “įleisti šaknis“, gyve- bančius tiesioginiai su jaunimu, 
nimo momentas dabar jau yra i jis yra taikomas ir kolektyvinių 
praėjęs. Todėl šiandieniniai vie- sąjungos organų nariams. To- 
netai, jų vadovai yra prašomi dėl pirmija ir randa reikalo 
nepamiršti skautiško darbo plė- kreiptis į visus vadovus, juos 
tojimo bei gerinimo galimybių, | prašyti laikyts atitinkamuose 

nuostatuose nusakytos tvar
kos. Yra manoma, kad šiuo bū
du sąjungoje visai pamatuotai

su ponia, o taip pat neseniai iš d., Lituanicoš Skautų tuntas 
Lietuvos atvykęs J. Miklovas. ! turėjo savo pirmąją sueigą, va- 

... Sdovaujant naujam tuntininkui’
mejimą pra ėjo ure įo va-, k. Cijūnėliui. Į sueigą

das, pasveikindamas visus sus.- atsilankė tai t BroUjos va. Valandas patai susitarto,
Y*1 jQ bllg] ito * ‘TVA’-n v>n «~i x a v

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

Sugiedota “Marija, Į dag g K vilkas ir rajono vadei svi. ofiso he 4-5849, rez. he 4-2324
ČV71 on m rtmlrin m am MBA sn v*. m. m bb ■Marija”, O. Biežlenei įteikta do- s y TaUat.Kd ša. 

vana. Minėjimą pravesti būrelio 1 T7. . .... ,
va as pa vie e naują ycių vį|įavos, perskaityti įsakymai, 
draugovės draugininką Albertą Jonag Min?inas Krėvės drau. 
Kerelį, kuris taip pat priklauso govės skautas, apdovanojamas 

Gyvybės Gelbėjimo kryžiumi 
(be pavojaus gyvybei), ps. Aib.

yra prašomi žiūrėti į rytojų ir 
klausti savęs: Ko mums reikės 
rytoj ir kaip šį reikalavimą pa
tenkinti? Ir čia pat, dar šiandie- ^us slopinami išimčių darymo, 
ną, tiems klausimams ieškoti įaįgyklių nesilaikymo ir lokali- 
atsakymų bei sprendimų. j.niU; asraeninių reikalų aukščiau

ir Dr. V. Kudirkos būreliui. Mi- ~ ~ «... -■ «,?, , . , . , Gyvybes Gelbejimo kryžiuminejimo dalyviams buvo pnstaty1 
Ita Kudirkos būrelio nariai ir,T7' . . ... , „ , .. . ! Kerelis ir ps. R. Račiūnas ap-oficialioji dalis baigta Lietuvos , . . . ., . _ ... dovanojami medaliais uz nuo-himnu. Pranešimą apie hureho • vle skautas I
(veiklą padaręs, v. kand. Tęrvy

...... ... _ . liūs įteikė, užrišo kaklaryšius irKalbėjo bei sveikino J. Miklo v _ t ... ,
ivas, s. Taliat-Kelpša, K.
Inelis, dr. S. Biezis, P. Gaueys. ; . . .„ v, ... . „ t, . inine, kurią pravedė J. Zukaus-Rastu sveikino dr. M. ir. S. Bud , . , , ,... , - _ .. r,, - Įkas,- pasirodymuose dalyvavonai ir būrelio kūrėjas K. Trus- . ,visos draugoves.

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ftšt. pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

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

DR, S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
pirm., antr., ketvirt. 2-9 

■ . r • i vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 vjaun. skautai davė įžodį. Mečia šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
................ - ........................................priima pagal susitarimą.

Pirmija mano, kad nėra vie
neto nei vadovo, kuris šiandie
ninių atsiekimų planus galėtų 
ramiausiai palikti naudojimui

sąjungos gerovės statymo pa
vyzdžiai, nuotaikos bei prakti
ka.

Išimčių pasitaikė praeityje, ir
rytoj, kuris nerastų taisytino, 'jos ngra smerkiamos ar anali

(kūnas.
Būrelį sveikino Aušros Vartų 

(ir Kernavės skaučių tuntų vyr. I 
^skautės ir Juodkrantės tunto j 
gintarės.

Svečias Miklovas pamokė vie

Skautas
“ŽIBUČIŲ” DR-VĖS TĖVŲ I 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 8 d., sekmadienis; .■ 

p. Maleckų durys varstomos,

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

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

tobulintino, ugdytino, plėstino zuojamos: kitokios aplinkybės n4 iš naujausių Lietuvoje dai-1 tik šį kartą renkasi ne skau 
darbo srities savo apylinkėje. jag gajgjo skatinti arba, tuome- nuojamų dainų. Ir taip nejučio 'tės, bet tėveliai.
T_, _._n ----------. . ■ į --- . ---- -------1____ 3__ ____ Tėvų komiteto pirmininkė p. 

Gelažienė sukvietė tėvelius pa-
Jei patyrimo laipsniai išeinami laAn nPk1asifiknoti išim- mis prabėgo kelios valandos genormalia tvarka- galima gricb ^^ri^ “SaMie- nuotaikoje. Minėjimas baigi-

dėkoti šeimininkams už teikia.
.. . . , . . . . , , . ----------- gorilai, račiau siaiiuic- - « - , . v,tis specialybių; jei specialybes laikoma kad praeityje tas sustojus ratu sudainuojant ^svečiuoti “Žibučių” būkle, pa

galima dėmesį y > p „ 1 dėkoti šeimininkams už teikia-įsemamos - 
kaupti geresniam lituanistiniam 
paruošimui; jei sueigos aukšta
me lygyje — galima daugiau 
iškilauti; galima rūpintis buklu, 
inventoriaus įsitaisymu hei su
tvarkymu, rėmėjų globa, vadų 
paruošimu, vienetų spauda, ins
trukcine medžiaga, vienetų skai 
•čių ugdymu — tokioms galimy
bėms nėra ribų. Be plečiamo

yv.9.
padarytos išimtys visiškai neį- Ateina naktis .

,pareigoje dabartinio pirmijos sio minėjimo vaisių vyr. orga 
kolektyvo išimtis daryti šiuo nižatortus buvo A. Endrijonas, 
metu. Dar daugiau: šios ka.den-J 0 salė» dekoravimu rūpinosi J. 
cijos pirmija principiniai pasisa

«ILAD1XSKAS

ko prieš išimčių darymo prak 
tiką sąjungoje ir laiko, kad 
toks nusistatymas gali būti są
jungai tik naudingas.

3. Skautiškas ugdymas. Skau j

Svaras ir broliai Nalivaikos. Me 
ninę dalį atliko Labanauskas, J. G. TELEVISION CO.

• .. T, T- 2512 W. 47th St., FR 6-1998Strasev.cius ir su gitara Bųb- tv radijai, hi-fi, vėsintuvai 
nys. Malonu buvo matyti minė, i Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

darbo vienetai netobulės; neveik i tiškėjo auklėjimo principai yra
li vadija—-kuri galėtų pasauky- 
ti, kad vienetuose veikla aukš
tame lygyje, tad mes tik prižiū
rime, koordinuojame arba darbo 
neturime — veiklą žlugdys. Lie i 
tuvių Skautų sąjungos nariai 
savaisiais siekimais yra pasis-i 
tątę idealų sintezę, o idealai, pa; 
gal definiciją, yra nepasiekia
mi. šia nepasiekiamybe ir yra 
apibrėžiama begalinė pasireiš
kimo dirva.

mūsų sąjungos pačiu pagrindi- j 
niu bruožu. Pilnutinio skauto—

:hHh!in9hlHlllllllllil!l9HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

riillilllliiliiiiiliiiilllllliiliiiiiniiiiiiiiliirn

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

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

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

Tel. Ofiso 247-1002 Namu PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligos

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
TJeonlns priima nasrai susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Ehiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii=

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo i— 4 p. p. Ir 6 

« voi fiAit

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

( DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer!

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
! AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marųuette Rd-

j Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitanma. išskyrus trečiadienius.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPED1NĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. va 7-7381
Vai.: įo ryto Iki 8 vak.. trečlad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p. p

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)
Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2.

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

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkštų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Ui, tel. EDison 3-4383; 80 N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. GE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą
' Tel.: REllance 5-1811
: DR. WALTER J. KIRSTUK

(Tdetuvls gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 

■ vak- šešta-d- 1—* vai., trečlad.1 uždaryta.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TU 9-1071.

•' 3l. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. , fi3d. St. 
Ofiso tel. REllance 5-4410 ’

Rez. tel. (iRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p m 
m „ Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai.

antr., ketvir. 6—9 vai.
Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAIbrook fi-309#

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECfALISTfi
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
® v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. IVAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
IR CHIRURGASBENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč? Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
''• V Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARUA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL BUSIT A-RIMĄ

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. lt šeštad.TeL ofiso PR 8-7778, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — 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.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir šatru,, 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Sv?. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

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

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA MOHSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE

Vidaus ligoe
10748 S. Mlchigan, Chicago 28, UI. 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818, 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. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Kada yra naudinga sustiprinta

PREZIDENTO GALIA
MUNTERS PRABILO VERGO pALSU

Buv. Latvijos užsienio reikalų ministerio laiškas yra liudijimas už lešienės dubenėlį

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 18 &

Esama politikų, kurie bai
minasi augančia Jungtinių Vai 
stybių prezidento galia. Kai 
kas net pastebi, kad dabarti
nis prezidentas John Kennedy 
eina buvusio prezidento F. D. 
Roosevelto keliais. Esą, Roose- 
veltas, pasinaudodamas palan
kiais prezidentinėm galiom 
stiprinti laikais, savo tikslo 
bent dalinai pasiekė. Nuo 1933 
m. (depresijos laikais) jis kraš 
tą valdė vadinamais krizės me
tais. Jis iš kongreso išreikalau 
davo prezidentūrai specialių 
teisių, kad, netrukdomas ir ne
varžomas kai kurių įstatymų, 
galėtų vykdyti savo programą, 
kuri buvo reikalinga, kad ga
lėtų lengvinti darbo netekusių, 
savo nuosavybes praradusių ir 
pražudžiusių santaupas uždary 
tuose, subankrutavusiuose ban 
kuose gyvenimą. Prezidentas 
Rooseveltas, gavęs padidintas 
galias, anais sunkiais ekonomi
nio spaudimo laikais daug ge
ro žmonėms padarė. Be to, 
jam pavyko pravesti daug so
cialinių įstatymų, kurie kraš
tui jau seniai buvo reikalingi 
ir kurie dar ir šiandien tebėra 
plečiami, ir milijonai žmonių 
jais pasinaudoja.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu prez. Rooseveltas taip pat 
turėjo specialią galią, kaip vy
riausias karinių jėgų vadas. 
Toji galia jam buvo reikalin
ga, nes, vedant karą daugelyje 
frontų, nebuvo laiko kiekvienu 
atveju kreiptis į kongresą pra
šyti specialių įstatymų ar į 
Aukščiausiąjį teismą jo nuo
monės atsiklausti.

¥
Jei prezidento padidinta ga

lia buvo reikalinga ir depresi
jos, ir karo laikais, tai kiek
vienu atveju ji yra pavojinga 
taikos metu. Ji gali privesti 
prie diktatūrinių tendencijų. 
Pagaliau geriau ir saugiau y- 
ra, jei ir krizių metais prezi
dentas sugeba, kiek tai gali
ma, laikytis valstybės konsti
tucijos dėsnių ir skaitytis su 
kitomis valdžios šakomis, o y- 
pač kongresu. Mat, jei karo ir 
depresijos atvejais prezidentai, 
pasinaudodami jiems padidin
tomis galiomis, daug padaro, 
laimi, tai kitais atvejais gali 
suklysti ir padaryti klaidų. 
Juk taip buvo su prez. Roose- 
veltu: karui vadovavo visai 
gerai, tačiau pralaimėjo taiką. 
Sovietų Rusijai pavedė beveik 
pusę Europos dėl to, kad jis 
nesitarė su kitais, kad per 
daug pasitikėjo savimi. Pasi
naudodamas specialiomis ga
liomis, jis įklampino kraštą į 
tokias tarptautines balas, iš 
kurių ir šiandien dar neišsi- 
klampojama. Vadinas, tada ne
buvo naudojamas lygus mas

Spaudoje ir gyvenime

“NAUJIENOS” NIEKINA SKAITYTOJUS
Tiems, kuriems svetimos bet ko

kios reformos, užsiminus apie Al
to pagerinimo reikalus, puola į is
teriją ir pradeda plūstis tokiais žo
džiais, kokių ne visada užtiksi ir 
komunistinėj spaudoj. “Naujienos” 
didele žodžio kultūra niekada ne
pasižymėjo, tačiau, kas buvo iš
spausdinta jos balandžio 4 ir 5 
dienos numeriuose, pralenkia bet 
kokią vaizduotę. Atrodo, kad skai
tai ne lietuvišką laikraštį, bet Mi- 
chailovo kvietimus namo.

Naujų ateivių charakteristika 
“Naujienos” balandžio 4 d. nr. ši

taip pristato naujuosius ateivius 
lietuvius:

“Naujieji ateiviai yra trijų rū
šių: 1) Politiniai pabėgėliai ir re
patriantai: 2) Tremtiniai, buvęs iš
gabenti į Vokietiją dirbti, ir 3) Lie
tuvos išdavikai, rusų ir vokiečių 
prisiplakėliai, persisunkę diktatū
riniu raugu, vaidinantieji didelius 
“revoliucionierius” charakteriai.”

Toliau kalba apie kliką, kuri 
“yra labai veržli, triukšminga ir 
dideli rėksniai, tad jų keliamas 
triukšmas atrodo didesnis, negu 
iš tikrųjų yra. Jie vartoja visiš
kai tą pačią taktiką kaip komunis
tai ir būdami veržlūs jie įsiskver
bė į įvairias tautinjnkų organizaci
jas ir visus bendruomenės komite
tus bei įvairius jos postus, iš kurių 
jie paskui diriguoja jų organizaci
joms”.

tas: kraštas, visi jo gyvento
jai buvo verčiami stipriai įsi
tempti karo pastangoms rem
ti, milijonai vyrų kovėsi karo 
frontuose ir buvo spiriami grei 
čiau pergalės pasiekti, kada 
pats prezidentas prie taikos 
stalo neparodė tokio griežtu
mo, buvo nuolaidus.

*
Šiuo metu nesame atvirame 

kare, nors yra labai daug opių 
vietų, kur bet kada karas gali 
užsiliepsnoti. Kol kas preziden
tui nebuvo reikalingos ekstra
ordinarinės galios. Tačiau rei
kalinga turėti aiškus nusista
tymas, tarptautinių reikalų su 
vokimas ir griežtumas.

Tenka žavėtis prez. Kennedy 
padarytu žygiu plieno pramo
nės užsimojimo pakelti plienui 
kainas net šešiais doleriais to
nai atveju. Skubus susivoki
mas ir energinga akcija pri
vertė tą pramonę persvarsty
ti savo nutarimą ir jį atšauk
ti. Labai taikli jo kalba ir tuo 
pačiu kartu griežta, gal net 
ir pikta, pasiekė stambaus lai
mėjimo. Be to, jo skubūs žy
giai paveikė ne tik pramonės 
vadovus, bet ir darbininkų or
ganizacijas bei visuomenę. Vi
same krašte iškart susidarė 
opinija prieš plieno pramonės 
vadų užsimojimą pakelti kai
nas. Prezidentas čia pademons 
travo savo orumą ir galią, taip, 
kad reikalas baigėsi savotišku 
Baltųjų rūmų triumfu. Šiame 
reikale prezidentas pasirodė e- 
sąs ne tik griežtas, bet ir ko
vingas, nenuolaidus. Šios jo 
elgsenos netenka laikyti ir bet 
kokiu polinkiu diktatūron.

¥
Mes ir daugelis šio krašto 

gyventojų, net jų labai didelė 
dauguma, norėtų, kad preziden 
tas Kennedy parodytų lygiai 
tiek pat griežtumo ir energijos 
santykiuose su Sovietų Rusijos 
diktatorium Chruščevu ir jo 
pakaliku Kuboje Castro. Gai
la, kad jis vis tik tebėra abe
jingas imtis žygių pradėti ato
minių pabūklų išbandymą, dar 
vis nerodo ryžtumo Berlyno 
problemą svarstant. Vis dar 
kaž ko laukiama, kaž ko bijo
ma, o net ir į nuolaidas pa- 
linkstama. Todėl atsiranda 
žmonių, kurie prisibijo, kad 
prez. Kennedy tik nepalinktų 
eiti prez. Roosevelto keliais, 
rišant tarptautines problemas. 
Dabartiniu laiku griežtumas ir 
nenuolaidumas užsienių politi
koje yra nepaprastai svarbus 
ir aktualus dalykas. Kai prez. 
Kennedy su Chruščiovu, Cast
ro ir kitais diktatoriais pasi
elgs taip, kaip jis pasielgė su 
plieno pramonės bosais, jis bus 
laikomas tikrai dideliu prezi
dentu.

Toliau laikraštis puola Bendruo
menę, vadina voldemarininkais ir 
tautininkais ir pastato eilę įvairių 
klausimų, neužmiršdamas paminėti 
suvalkiečių sukilimo. “Naujienos” 
rašo, kad Bendruomenėj esą susi
metę smetoniniai ir voldemariniai 
tautininkai ir panašiai, užmiršda
mi, kad “kaltininkai” Adamkavi- 
čius, Kėželis, Jasaitis ir kiti nepri
klausomoj Lietuvoj dar be kelnai
čių lakstė. Bet tai, pagaliau, ne mū
sų reikalas, kas nori plūstis, neuž
drausi ir metrikų mes čia nepa- 
teiksim, geriau pacituosime, kaip 
“Naujienos” tremtinius toliau cha
rakterizuoja.

Pašalinti išgamas
“Naujienos” rašo:
“Kažin, jei ne Amerikos Lietuvių 

Taryba ir jos skubios apeliacijos į 
Amerikos vyriausybę, ar tik ne dau 
gumas, o gal ir visi tie “dypukai”, 
kurie šiandien laisvos Amerikos 
demokratinėje šalyje atsiganę pra
deda senus fašistinius dantis rody
ti, būtų buvę atiduoti rusams ir 
grąžinti iš Vakarų okupuotųjų Vo
kietijos kraštų — jei Alto skubio
mis pastangomis nebūtų buvusi 
Amerikos vyriausybė įtikinta, jog 
tie DP stovyklose sukoncentruoti 
lietuviai nėra sovietų Rusijos tau
tiečiai nei jos piliečiai.

Jei ne Amerikos lietuvių ir jų 
įsteigtos Lietuvai ir-lietuviams gel-

Vilhelmas Munteris (vokie
čių kalboje munter reiškia: gy
vas', guvus), Ulmanio preziden
tavimo tarpsnyje buvęs Latvi
jos užsienio reikalų ministeris, 
paskelbė atvirą laišką “įkvies
ti jose’’ balandžio 7 d. Kitą die
ną jis jau buvo paskelbtas vil
niškėje “Tiesoje” ir kitų “res
publikų” spaudoje. Jis keistas ; 
ir prieštaraujantis, kaip ir kom 
partijos politika. Laiško pra
džioje jis pateikia nesuklasto
tus duomenis apie savuosius 
skaudžius pergyvenimus skai
tytoją įtikinti ,kad jo tolimesni 
samprotavimai atitinka tiesą.

Sovietų kompartija panaudo
jo daugelį propagandos būdų 
suniekinti priešą ir savųjų tiks 
lų siekti. Stalino siaubo metais 
kankinami mirtininkai prisipa
žino kaliais ir teismuose prašė- į 
si nužudomi. V. Munteris buvo I
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San Diego. Calif., demonstruo
jamas įtaisas, galįs išgarinti iš 
plieno vandenį šviesos spindulių. 
Demonstruoja moksl. Buddenha- 
gen, dirbąs Hughes tyrimų labo
ratorijoj Malibu, Calif. (UPI)

bėti Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangos, tie didėli šių dienų man- 
dročiai būtų .šiandien laisvoje Ame
rikoje ne kadilakais važinėję, o 
Vorkutoje tačkas savo rankomis 
stumdę.”

Nemažindami kieno nors nuopel
nų, vis dėlto norime priminti, kad 
į. Ameriką atvyko šimtai tūkstančių 
ir nelietuvių, taigi visų jų pirmoji 
padėka priklauso ne kam kitam, 
o Amerikai. Autorius straipsnį bai
gia, kviesdamas nulenkti galvą Al-; 
tui ir iš DP “tarpo šalinti Lietuvos 
ir lietuvių išgamas, lietuvių visuo
menės klaidintojus, bendrakelei
vius, nesąmoningu^) o kai kuriuos 
net sąmoningus mūsų tautos priešo 
raudonojo maskoliaus talkinin 
kus!”

Kadangi visame straipsnyje be 
išimties minima LB Taryba ir Val
dyba, tai į tų išgamų skaičių jie 
labiausiai ir įeina. Nenorime val
kioti tikrai garbingų vardų, juos 
čia minėdami. . Tiktai keista, kad 
“Naujienos” taip drįsta niekinti 
tremtinius, lyg jos nebeturėtų iš 
jų tarpo skaitytojų. Visas labai il
gas straipsnis persunktas tulžimi, 
kad net tenka stebėtis, jog tokios 
neapykantos neparodyta kalbant 
apie komunizmą, kaip dabar prieš 
kitos organizacijos žmones.

P. Janulis

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Svečiavimasis pas farmerius
Kad geriau ir arčiau susipažinus su vakarų gy

venimu, vietoj motelių, verta kelioms dienoms sustoti 
kokioje nors farmoje ar gyvulių auginimo rančiuje. 
Kai kurios iš jų priima turistus ir suteikia jiems pa
togias gyvenimo sąlygas. Tokios farmos ar rančiai 

| reklamuojasi pakelėse ir jų yra vakaruose daugybė. 
'Turistai gali pigesnėmis kainomis ten apsigyventi, o 
farmeriai gauna papildomų pajamų. Tokiose vietose 
maistas geras, o kartais net gaminamas pagal senųjų 
vakarų skonį, be to, yra gera proga pabendrauti su 
vietos gyventojais ir juos arčiau pažinti. Ir pramogų 
užtenka, nes galima jodinėti arkliais, meškerioti, pik- 
nikauti ar iškylauti, o, kur susidaro didesnis turistų 
skaičius, vakarais ruošiami laužai, šokiai ir kt.

Keičiasi šiaurės vakarai
Važiuojant per prerijų kraštą visos dienos buvo 

■ karštos, bet, atvykus į šiaurės vakarus, nedaug yra 
vėsumos. Čia karštis kartais siekia iki 90-100 laips
nių F, bet nevarginantis, sausas ir neverčia prakai- 
'tuoti. Naktys tikrai yra vėsios ir gaivinančios, ypa
tingai aukštumose. Kas dieną augmenija ir gamto
vaizdis keičiasi ir daro kelionę nenuobodžią.

Dar ne per seniausiai rytuose gyveną žmonės

GEDIMINAS GALVA

auka išbandyti naują propagan 
dos būdą, kai buvęs Latvijos už 
sienio politikos vairuotojas atei 
na liudyti, kad tas yra teisus, 
kuris turi pagalį savo rankoje. 
Aišku, Munteris yra palūžęs. 
Apie jo asmenį tešneka latviai.

Jo kilimas ir žlugimas

Jis yra chemikas. Užsienio 
reikalų ministerijoje dirbo duo
nai. Baigęs universitetą jis kilo 
ministerijų biurokratijos. pako
pomis. 1934. 5. 15 įvykus per
versmui ir Karlui Ulmaniui at
sistojus prie valstybės vairo, jis 
buvo minėtos ministerijos gene 
raliniu sekretoriumi, vėliau mi- 
nisteriu. Latvijos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnų tvir 
tinimu, jis buvęs prisitaikėlis, 
siauražiūris, švedų masonų pa
dalinio narys ir kerštingas. Lie 
tuvos tragiškaisiais metais, kai 
kaimynai ultimatumais švaistė
si, Ryga ir Taliinas bandė ran
kas nusiplauti, nežiūrint, jog 
Pabaltijo valstybės priklausė 
vaidinamai santarvei.

Jis buvo Latvijos tautinės vy 
riausybės ramstis, tačiau išdrįs 
ta paminėti: “Kiek vėliau Lat
vija'įstojo į TSRS”. K. Ulma
nio patikėtinis pasilieka krašte. 
Kuriais sumetimais? Politinis 
nepribrendimas ar nepateisintos 
viltys? Netrukus prasideda per 
sekiojimo ir kančių tarpsnis, 
kuris tik prabėgomis laiške pa
minimas.

Tremtis ir 13 m. kalėjimas

V. Munteris nenusikalto So
vietams. Tiesa, jis turėjo kai 
kurių nepagrįstų vilčių Latvijos 
užsienio politikai surasti atspa
rą Lenkijoje ir Vokietijoje. Kai 
jis apleido užsienio reikalų mi
nisteriją, Lenkija jau buvo žlu
gusi, o reichas jau Sovietams 
pardavęs Latviją, lyg jo nuosa

Didysis trečiadienis. Kareiviai, nupynę iš erškėčių vainiką, uždėjo 
Jam ant galvos, apsiautė Jį purpuriniu drabužiu, ėjo prie Jo ir 
sakė: Sveikas, žydų karaliau. Jono 19, 2-3.

vybę. Pastarasis įvykis, jei ir 
nebuvo žinomas, bet turėjo būti 
jaučiamas Rygoje. Jis rašo: 
“Kartu su žmona ir vaikais bu 
vau išsiųstas į Voronežą, čia 
apie metus dirbau užsienio kal
bų mokytojų institute, o 1941 
m. birželio 26 d. buvau suimtas 
ir kalinamas įvairiuose kalėji
muose daugiau kaip 13 metų. 
Kai 1954 metais mes buvome 
pirmą kartą paleisti, neišbuvę 
dar Berijos laikų žmonių mums 
paskirto 25 m. laisvės atėmim- 
mo laiko, likimo valia mes atsi
dūrėme senoviniame Vladimire 
prie Kliazmos” (Tiesa, 4. 8).

Kam ši išpažintis? Pirmasis 
tikslas parodyti: štai, kokios 
pabaisos Stalinas ir sušaudyta
sis Berija ir koks geras tėvelis 
Chruščevas, kuris ne tik iš ka
lėjimo paleido, bet ir į Latviją 
leido grįžti. Jis nutyli, nors iš 
laiško kai kurių vietų matyti, 
kad jo valia palaužta ir jis da
vė kai kuriuos besąlyginius pa
sižadėjimus ištikimai komparti
jai tarnauti.

■ Susižavėjimas Vladimiru
į

Penkerius metus jis buvo ver 
! tėju Vladimire, užmas'kvinėje 
srities būstinėje. Keistas jo dar 
bas tenykštėje traktorių ga
mykloje, kai pvz. mūsieji buvę 
ministeriai ir prasikišę žmonės 
net Lietuvoje negali bet kurio 
darbelio gauti, nors savo inte
lektu ir valia prašoka Munterį. 
Jis keliose laiško vietose šneka 
apie prisitaikymą, kuris išduo
da jį patį. Jo žmona pasižymė
jo dar didesniu prisitaikymu, 
nes jau 1939 m. ji buvo ypatin
guose santykiuose su Maskva.

Ji dėsčiusi vaikams fortepi
jono pamokas “Avtopribor” 
muzikos mokykloje. “Dar dabar 
prisimindami metus praleistus 
Vladimire, mes juos vadiname 
“laimingais Vladimiro laikais”. 
Ir tuojau kyšo propaganda: 
“Vladimiras mums parodė rusų 
tarybinio žmogaus veidą ir pri
vertė mus jį pamilti”.

mažai lankėsi ir mažai turėjo žinių apie šiaurės va
karus, bet visi žinojo, kad tai turtingas, miškingas, 
kalnuotas ir ežeringas kraštas. Paskutiniuoju metu 
čia viskas modernėja, keičiasi, dygsta hidroelektrinės, 
kaip New Yorko dangoraižiai, tiesiami ir gerinami ke
liai. Atsirado ir ekspresinių kelių, kurie bus sujungti 
su rytinėmis valstybėmis. JAV, turinčioms Ramiojo 
vandenyno pakraščius ir Havajus, tai yra ir Azijos 
jėga, nors ne visuomet tai nori pripažinti. O visgi 
joms rūpi saugumas Azijoje. Todėl ir čia auga ra
ketų bazės.

Šiaip pramonė dar šiaurės vakaruose nėra plačiai | 
į išsivysčiusi ir žmonės daugiausiai verčiasi ūkininką-1 
įvimu, gyvulių auginimu, miško medžiagos paruošimu, 
įdirba kasyklose, augina vaisius. Atrodo, kad visi dir-j 
|ba sunkiai, bet gyvena gerai, nors kai kur farmose 
| darbininkų uždabis yra 50 centų į valandą.
i Nežiūrint, kiek žmogus yra įnešęs civilizacijos į 
j šį kraštą, gamtos vaizdas smarkiai nepasikeitė. Ir 
, čia dar stirnos, briedžiai, meškos ir kalnų ožiai svei- 
|kina pravažiuojančius pakelėse, o neatsargesnius civi
lizacijos liudininkai — automobiliai užgauna, tai 
tokių užmuštų gyvulėlių nemažai matyti suva
žinėtų pakelėse. Yra dar daug fazanų, laukinės žąsys, 
antys dar skraido virš ežerų, o buvusi idiliška ra
mybė dar jaučiasi miškuose.

Iš šiaurės vakarų Idaho, Oregono ir Washingtono 
valstybės turi apie 5% mil- energingų gyventojų, tai 
prilygsta Illinois valstybės vien tik Cook apskričiui, 
bet ploto atžvilgiu tai tikras milžinas, kuris galėtų 
sutalpinti keletą kartų rytines Naujosios Anglijos 
valstybes. Čia dėl gausybės miškų keliuose nuolat zu

Kristaus kančia medicinos 
mokslo šviesoje
Dvasiniai ir fiziniai jo skausmai 

DR. J. MIKELIONIS

(Tęsinys)
Kraujas turėjo užplūsti akis, 

veidą, tekėdamas žemyn per 
skruostus į ūsus, į burną, to
liau — lašėti barzda ant krūti
nės ir ant žemės. Aklų Kristus, 
atrodo,, negalėjo vartyti, nė jo
mis gerai matyti: jos buvo krau 
jo užplūstos ir erškėčių dyglių 
lupamos.

Kiek tų dyglių galėjo būti 
iš viso, sunku žinoti. Čia gali 
daugiau ar mažiau padėti kiek
vieno skaitytojo individuali vaiz 
duotė. Reikia manyti, kad tas 
erškėčių vainikas nebuvo iš tik
rųjų mums suprantama prasme 
vainikas, t. y. vien juosiantis 
galvą žiedas, bet greičiausia erš 
ketinė kepurė, su pilnu dugnu, 
tik vaizduojanti vainiką arba 
karaliaus pajuokos karūną. To
kiu atveju dyglių turėjo būti 
daugiau negu prileidžiama. Jų 
galėjo būti kelios dešimtys, grei 
čiausiai apie pusšimtis arba dau 
giau.

Turėdamas tikslu vien anato
miškai medicinišką Kristaus kan 
čios aprašymą, nebandysiu čia 
vaizduotėje kelti buvusio skaus
mo tuo metu. — tas ir savai
me kiekvienam aišku.

Vainikavimą erškėčiais sekė 
veido daužymas, kurio metu 
Kristaus nosis greičiausiai bu
vo sulaužyta, ausys ir žandai 
sužeisti, mėlyni, apmušti, ap- 
spiaudyti, akių vokai sutrūkę, 
lūpos perkirstos. Toks tai Kris
tus buvo išstatytas miniai “pa
sigailėti” lyg Jis iš tikrųjų bū
tų kaltas, kad nešė jai meilę ir 
pasigailėjimą, gydė ir mokė ją 
tiesų.

Minia ūžė ir siuto, matyda
ma bejėgį Kūną ir jo tekantį 
Kraują. Pajuto dabar galią ant 
Galingojo, viskas pavirto jai nie 
kais: buvę Jo stebuklai, mokslas 
ir pati Dievybė.

— Nukryžiuoti Jį!
Užkerėtoj minioj pasigailėji

mo nebuvo. Tyliai verkė bejėgė 
Jo Motina ir kitos šventosios 
moterys. Moters vertė yra di
delė vien dėl to, kad moterys, 
o ne vyrai išdrįso visur Jam 
padėti, būti su Juo sunkiausio
se Kūno kančios valandose, klau 
syti Jo merdėjimo dejonių ir 
aimanų, lydėti Jį iki pat mir
ties ir padėti Jį net palaidoti. 
Jos pirmos pagaliau pasiryžo 
ir Jo kapą aplankyti. Todėl mo
teris turėjo ir tą didelę garbę 
pirmoji matyti Jį prisikėlusį.

ja didžiuliai sunkvežimiai su didžiuliais rąstais. Tai 
miško medžiaga, kuria aprūpinamos visos JAV. O me
džiotojai tuose miškuose per metus nušauna apie 300 
tūkst. stirnų ir briedžių, meškeriotojai ežeruose ir 
upėse pagauna apie 15 mil. įvairių žuvų.

Yra pranašaujama, kad ateityje, susisiekimui dar 
labiau ištobulėjus, didmiesčių gyventojai turės dar 
geresnių galimybių dažniau išsprukti iš miestų ir už
pildyti šiaurės vakarų tuštumas, kur visuomet yra 
geros sąlygos įvairių rūšių sportui, pramogoms ir gai
vinančiam poilsiui.

Mirtiška Idaho valstybė

Išvykus iš Wayomingo, tuoj sveikina Idaho vals
tybės iškaba atvykusius į ,,brangenybių valstybę” —- 
toks Idaho valstybės neoficialus pavadinimas. Pažiū
rėjus į žemėlapį, ji atrodo, kaip paleolito amžiaus 
įrankis, šiaurėje labai siaurai susisiekia su Kanada, 
o į pietus išsiplečia. Dar šiaurinė dalis yra vadinama 
„panhandle”, o Idaho sienos su Motana ir Wayomingu 
pilnos vingių ir vingelių. Tuo atžvilgiu jau ji yra nu
skriausta.

Iki 1860 m. Idaho valstybė buvo tik laukinis, be 
jokių didesnių perspektyvų, kraštas, kurio plotais 
slankiojo indėnai, baltieji laukinių žvėrelių medžio
tojai ir kailių pirkliai bei negausūs misijonieriai. Ka
talikai gali didžiuotis kunigu Desmet, kuris, būdamas 
pirmūnas katalikybės platinime šiaurės vakaruose, 
jau 1848 m. buvo įsteigęs savo misiją indėnų tarpe. 

(Bus daugiau)

vienas Kristaus mylimasis mo- 
nnij/s, įynejęs Jj Visur, yra tik 
maža vyriškoji” išimtis.

±ur eut, neperdėsiu pasakęs 
iŠ savo proiesimo patyrimo, kad 

! movei iš kur kas geriau tinka 
imti ganė stinga seserim negu 
vyras. Net nė pavadinimo “gai- 
leSLviigasis vyras ar brolis”, ku 
lis taip gražiai tinka mūsų kai
noje gauestmgajai seserei, — 
ules negalėtume įsivaizduoti.

Vyrai neturėtų užsigauti — 
musų vertė yra, gal būt, kur ki
tur, bet ne čia, — tokia jau 
yra natūrali moters prigimtis 
turinti daug daugiau jausmo ir 
menės. Paimkime kad ir, saky
sim, žydų persekiojimą ir masi
nes jų žudynes praėjusio karo 
metu: jeigu kas jiems išdrįso 
daugiausiai padėti, tai buvo mo 
teiis katalikė. Ji slėpė juos kur 

1 nors kaimo daržinėj, augino jų 
vaikus, rizikuodama net savo 
gyvybe.

Kryžiaus nešimas

Tokiam iškankintam, sudau
žytam ir tiesiog sudarkytam 
Kristaus Kūnui prisėjo kryžiaus 
meaį vilkti. Galima įsivaizduoti, 

■ kiek jėgų Jam beliko šitam sun 
kiam fiziniam darbui. Rezulta
tas — daugiariopi sugriuvimai 
ir paskutinės dedamos pastan
gos po jų vėl atsikelti. Minia 
Jį vėl supo iš visų pusių ir ty
čiojosi, laukdama gal kokio nors 
pigaus stebuklo.

Vis dėlto yra nuostabu ir net 
labai nuostabu, ■ kad Kristūs, 
nors ir fiziškai besibaigdamas, 
nepasidavė ir nepanaudojo savo 
dieviškų galių sutramdyti šiam 
baisiam vyksmui. Kas iš žmonių 

, turėdamas tokią galią susival- 
i dytų ją nepanaudojęs ?! Arba 
' kas iš tikinčiųjų abejotų, kad 
Kristus turėjo tą galią? Išva
da ir čia aiški, kad Kristaus 

' Dievybė yra taip pat neabejoti- 
: na.

Sugriuvimai po kryžium tu
rėjo dažnėti. Pirmieji nuėjimo 
tarpai galėjo būti ilgesni, bet 

I tarp paskutiniųjų sugriuvimų, 
reikia manyti, Kristus galėjo 
vos kelis žingsnius žengti. Jo 
kūnas turėjo visas virpėti de
dant paskutines pastangas ne 
,tik savo svorį išlaikyti, bet dar 
gi ant kruvinų pečių užkrautą 
naštą tempti, laikant ją grei
čiausiai išnarintom rankom.

(Bus daugiau)



TAIKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington- Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.

Kanados žinios

Kokią apdraudę pasirinkti
Kiekvienam asmeniui svarbu , kesčiai yra aukštesni ir ji pa- 

apsidrausti ir pirm išpildant ap- į ranki tiems nariams, kurie no- 
likaciją svarbu pasvarstyti ir
apsispręsti, kokią gyvybės ap
draudą pasirinkti. Pasitaiko, 
kad asmuo, pasirinkęs planą 
(klasę) ir sumokėjęs už savo 
certifikatą kelių metų mokes
čius, galų gale apsisvarsto, kad 
jam tokia klasė arba apdraudos 
suma nepatinka: vieniems per- 
maža, kitiems perdidelė, o dar 
kitiems nepatinka mokėjimo 
terminas.

•rėtų pagreitinti apmokėjimą 
savo skolų arba mortgečių. Ši 
apdrauda taip pat gali būt la
bai naudinga nario vaikams, 
ypatingai, jei ji pribręsta jiems, 
lankant kolegiją arba kitą aukš
tą mokyklą. Kadangi šiais lai
kais tėvams labai rūpi, kad jų 
vaikai išeitų aukštesnius moks-

St, Catharines, Ont.

! Ruošiamasi iškilmingai paminėti 
Maironį

K.L.B. St. Catharines apylin
kės valdyba kartu su vietos lie- 

nas taipgi jungia gyvybės ap-Jant, pilna apdraudos suma iš- tuvių pranciškonų vienuolynu 
draudą ir taupymą. Narys sa- į mokama pašalpgaviui arba pa- , nutarė suruošti birželio 16 d. 
vo certifikatą pilnai apmoka,! šalpgaviams. j St. Catharines — Merritton
sulaukęs 65 metų amžiaus. Per Aplikantai, turėdami geresnį' Community Centre Maironio 100 
visą mokėjimo laiką jis turi pil- supratimą apie Susivienijimo m. gimimo sukakties minėjimą, 
ną apdraudos protekciją, o ccr- apdraudos planus, lengviau ga-
tifikatui pribrendus, atsiskaito 1 lės apsispręsti ir pasirinkti, ku- 
grynais. Reik priminti, kad as- ris planas jiems yra patogiau-; miais lietuviais menininkais. No 
menys, sulaukę 65 metų am- ! sias ir geriausias. į rimą paminėti kuo iškilmingiau
žiaus, jau daugumoje yra ne-1 Norintys įsirašyti dėl platės-1 ir įspūdingiau. Salė, kuri jau 
darbingi, pasitraukia pensijon,1 nių informacijų ir aplikacijų iš- išnuomuota, talpina netoli tūks 
tuo būdu, atsiskaitęs už savo pildymo kreipkitės į savo kolo- tančio asmenų. Vietų pakaks 
certifikatą, turi gerą atramą nijoje gyvuojančios kuopos sek-! visiems. Todėl labai prašome 
savo gyvenime, ypatingai, jeigu retorių arba į kitus viršininkus, malonius tautiečius ne tik iš kai

Jau užprašyta garsus paskaiti
ninkas ir užmegzti ryšiai su žy-

lūs ir turėtų lengvesnį ir pel- jo ekonominio gyvenimo sąly- ■ o jeigu jūsų kolonijoje Susivie- myninių kolonijų, bet ir iš toli'

ATLYGINIMAS UŽ 
INFORMACIJĄ!

Jieškomi JURGIS IR PETRO
NĖLĖ LIOTEKA bei jų įpėdiniai.

praėjo sėkmingai. Didelė dau
guma tautiečių atliko velykinę.
Lietuvišką kleboniją šįmet išlai
kė J. M. Kriaučeliūnai, V. E. , Anksčiau gyvenę Bridgeporto apy- 
„ , .. įlinkėję. Prašomi atsiliepti arba
Petrovai ir K. E. Šviezikai. Pas apįe juos žinantieji pranešti —
J. M. Kriaučeliūnus buvo ir iš- , Morgan M. Finley, tel. LA 3-3222 
kilmingos užbaigtuvės. Jose da- i 
lyvavo gražus būrys jų šeimos , 
draugų. A. P. Kusinskis, daug j 
medalių ir trofėjų laimėjęs įvai
riose varžybose, per vakarienę 
davė akordeono muzikos koncer 
tą svečių garbei ir taip visus 
svečius puikiai nuteikė. Sudbu- 
rio lietuviai gali tikrai didžiuo- , 
tis turėdami savo tarpe tokį: 
akordeonistą, kurio gali pavy
dėti mums bet kuri lietuvių ko
lonija.

Kun. B. Pacevičius aplankė
gos yra nelengvos. Taipgi reikia nijimo kuopos nėra — apdrau- mesnių atvykti tą dieną į St. ^ar ir A. I. Raškevičius.

Yra žmonių, kurie apie atsi
skaitymą už savo certifikatus 
visai negalvoja ir jiems nerei
kalinga. Jie draudžiasi, kad, 
jiems mirus, žmona, vaikai ar 
kiti artimieji galėtų jį gražiai 
palaidoti ir dar turėtų išteklių 
kitiems svarbiems reikalams. 
Tokiems asmenims geriausia 
pasirinkti 20 metų mokėjimo — 
20 Year Payment Life planą. 
Už 20 metų gyvybės apdraudos

ningesnį gyvenimą, tai šios rū
šies apdrauda turi didelės reikš
mės,

Susivienijimas taipgi turi dar
vieną apdraudos planą — En-' protekciją, nes jeigu narys rica, 71-
dowment At Age 65. šis pla- miršta pirm certifikatui pribręs-1 Wilkes-Barre, Pa.

ŠAKOTA FRATERNALISTŲ VEIKLA

prisiminti, kad per visą mokės-! dimo reikalu kreipkitės tiesiog Catharines. Tikrai neapsivilsi- 
čių mokėjimo laiką jo paskirti i į centro įstaigą šiuo adresu: Li- te. Programa bus reta ir įdo- 
pašalpgaviai turi patikrintą thuanian R. C. Alliance of Ame- mi. Ne tik savo atsilankymu 

■73 S. Washington St., ’ pagerbsite mūsų tautos dainių, 
bet pasiklausysite puikios pas
kaitos, pagyvensite aukšto ly
gio menu ir kartu turėsite pro
gos susitikti jau seniai matytus 
pažįstamus. RengėjaiFraternalis judėjimas, prasi- sų kontinentų frontuose, būtų pačių šalies prezidentų frater-

nalistai susilaukia tokių įverti
nimų ir pagyrimų.

Katalikų Susivienijimas yra

Sudbury, Ont.dėjęs prieš šimtą metų, su kiek- aprūpinti reikalingu krauju,
vienais metais eina didyn, šiais Kad sukeltų didesnį susidomė-
laikais fraternalinės organiza- jimą ir aukojimą kraujo savo
cijos turi virš 11-kos milijonų 1 narių tarpe ir visuomenėje, fra- 1 fratemalinio judėjimo savaran-

certifikatą duokles reikia mo- narių. Tai milžiniška armija, ternalinės organizacijos supla- kus vienetas. Jis taipgi prisi-Į iš Toronto šv. Jono parapijos
keti pilnus 20 metų. Duoklės kurios šalpos, labdaringą, kul- nūodavo taip vadinamas fra- laiko tos pačios programos — į pakviestas kun. B. Pacevičius
palyginamai yra neaukštos ir tūrinę ir patriotinę veiklą stip- temalines savaites, kurių laiku rūpinasi šalpa, labdarybe,* prie-'
po 20 mokėjimo metų certifi- riai jaučia visuomenė ir vals- pravesdavo kraujo rinkimo va- de to savo visuomenės ir tau-.
katas yra pilnai apmokėtas, tybė. ' jus. ' tos reikalais. Dėlto Susivieniji-
Nariui mirus pirm apmokant Fraternalinė sistema parodė, . mas mums lietuviams turėtų
certifikatą, pilna apdraudos su- kad ji jokių sunkenybių neįvei- Tokią fratenalistų veiklą i būt brangus ir mes turėtume,
ma išmokama jo paskirtam pa- kiama. Dar netolima praeitis aiškiai mato ir aukštai įvertina pavartoti kiekvieną progą di-jniS, .

, . . . , . ,. . ,. ., embargui, tai užuolaidai, kuriąvisuomenes vadai ir atsakomai- dmt jo narystę ir stiprinti veik- T.TT ° . v „ , ’ .JAV užleido prieš Kubą. Žmo-gi vyriausybes pareigūnai. Is lą. , ..a J ma, tie plyšiai nėra dideli —
! ne didesni, kaip tie daiktai, ku
rie gali būti įdedami į voką ir

Dos Angeles, Cal. — Vasario metams, tik į atsisakančių vie- pasiunčiami į Kubą Pasirodo,
vena visas krizes ir iš jų išei- j 24-tą LRKSA 42 kuopa laikė tas išrinkti kiti. Valdybos sąs- kad apjg 1Qp 0Q0 kubiečių emi.
na dar pažangesnės ir tvirtės- metinį susirinkimą, kuriame da; tatas yra toks: kun. klebonas grantų giungia iaįgkuose skuti-
nės. Mat, pergyvenant sunkeny-j lyvavo kelios dešimtys narių ir J. Kučingis — dvasios vadas;
bes, tuo pačiu laiku išryškėja, • svečių.
kokių priemonių reikia imtis, Iš kuopos viršininkų raportų 
kad visos obligacijos, padary- i paaiškėjo, kad kuopa šiuo laiku 
tos nariams ir jų pašalpga- turi 120 narių, šia proga neikia 
viarns, būtų apsaugotos ir ište- pastebėti, kad Los Angeles liė- 
gėtos tuvių kolonija ir vietinė Šv. Ka

šalpgaviui arba pašalpgaviams, liudija, kad po nedarbo ir de- 
o nariui sumokėjus duoklę už presijos smūgiais sukrinta mi- 
pilną 20 metų periodą, toliau lijoninės korporacijos ir įvai- 
duoklių jis nemoka, bet jo pa- rios įstaigos, betgi fraternalinės 
skirtas pašalpgavis arba pašalp- organizacijos laimingai pergy- 
gaviai turi užtikrintą protekci
ją pilnoje certifikato vertėje, 
kuri išmokama nariui mirus.
Ta p-ačia proga reikia priminti, 
kad per pilnus 20 metų narys 
sumoka tik tris ketvirtadalius 
pilnos apdraudos vertės, tuo 
būdu ir sutaupo ir turi apdrau
dos protekciją.

Kita palyginamai nebrangi
apdraudos rūšis yra Life Paid liūs labdarybės darbus, sušilau- slai

LRKSA 42 kuopos veikla

Sudburišlds

M O V B N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 P1. WĄ 5-8063

Iškilmingos užbaigtuvės 
Rekolekcijos, kurias pravedė

Kubiečiai remia 
pasilikusius

Kubos pabėgėliai ir ameriki- 
paštas daro plyšius JAV

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

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

** OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5.00

VALLOE CHEKRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

★ ★ CHAMPION, 12 metų senumo vvliiskey. 4 5 $4.50
★ * Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc.

konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49

BALERINA (šokanti) Olandijos aprikosų likeris,
butelis žemiau savikainos .... .................... $7.39

★ ★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lio dėžė ............................ .............................. $5.10

SL1VIOVICE (SLYVINE) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof .. ................... $5.39

** Prancūzijos likieriai, eherry ir blackberry 4/5 $2-89

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

Prie čia pažymėtą kainą taksai priskaitomi atskirak 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 didesni kieki 
pristatome Į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

pirmininkė’. mosi Peiliukus- nailonines ko- 
O. Deveikienė ir S. Raubcrtas- jines’.tinklmkus Pankams; yi- 
vicepirmininkai, Emilija Stirbie- sa tai eina pmmos klasės laiš- . 
nė— finansų sekretorė; J. Jan- k4 v°kuose, kurie neatidaromi, 
kauskas — protokolų sekreto- Visų tų dalykų trūksta Kuboje, i 
rius; A. Vosylius iždininkas; E. Labiausiai pageidaujami ameri- 

zimiero parapija neperseniau- Bartkus, J. Kiškis ir J. Puiku- kiniai skutimosi peiliukai, nes 
iždo globėjai. čechoslovakiniai, kurie dabar

Susirinkimas buvo pajįifln- Kuboje parduodami, yra „eaš- 
taus ir blogai skuta. Lietuvoje,

Bronė Skirienė

Fraternalisti, atlikdami dide-
steigę. Graži Californijos nas

Up At Age 85. Išsiėmęs šios j kia gero įvertinimo iš sušelptų- Jamta Patraukia . lietuvius ten 
_ „„„ ....... . . važiuoti ir įsikurti. i tas kalbų ir menine programa. , -x • • -v , , , ,. .

LRKSA 42 kuopa ten įsteig- Run A. Valiuška. pagyręs kuo- but- eechoslokakiai pei
,ta 194.7 m. Turėdama gabių ir ,, , , , ' . liukai tegaunami pirkti ir to-metus amžiaus, toliau duoklių1 Ypatingi fraternalistų nuopel-i veįkbų narių kuopa išaugo na- P08 va*clyb^ uz saura4 vadovj-s-

nemoka ir turi pilną apdraudos nai yra atlikti pasaulinių karų riais ir pasižymi gyva veikla. Y’ “—----- .7/. . , ~ jami.
protekciją, certifikate atžymė- laikais. Fraternalinės organiza- Kadangi pereitų metų virsi- tl ku°P°s susirinkimus ir dar

rUgies apdraudą, toks narys j jų ir plačiosios visuomenės pu- 
duokles moka iki sulaukia 85 i sės.

nos vaiayoą uz šaunią vauuvys- ........... ...... dėl amerikiniai labai pagcidau-tę, ragino narius gausiai lanky- . . r 0

toje sumoje, kuri išmokama pa- cijos planingai rėmė Raudono- 
šalpgaviui, nariui mirus. j jo Kryžiaus pravedamus krau-

Kiek brangesnė yra 20 Year jo plazmos rinkimo vajus, kad 
Endowment. Pagal šį planą na- mūsų kareiviai, kovojantys vi- 
rys pilnai savo certifikatą ap
moka per 20 metų. Per visą tą 
laiką jis turi pilną apdraudos 
protekciją ir, jeigu jis mirtų, 
pilna suma būtų išmokėta jo 
pašalpgaviui arba pašalpga
viams, o po 20 mokėjimo metų 
jis turi teisę pats apdraudą at
siimti. Šio plano apdraudos mo-

ninkai uoliai darbavosi Jai me- , buotis naujų narių Įrašymui, f. 
tiniam susirinkime buvo pasiū- Puikūnas davė paskaitą apie 
lyta ir vienbalsiai nutarta pa- poeto Maironio kūrybą ir jo 
Ikti tą pačią valdybą ir kitiems nuopelnus Lietuvai (jo šimto

' metų gimimo sukakties proga). '

1 Meninę programą, kurią pra- j 
vedė O. Razutienė, išpildė: K. i 

' Dambrauskaitė skambino pia-
Dar neseni tie laikai, kuomet tokių apsidraudžiusių moterų inu> Bartkutė deklamavo, G. i 

apsidraudžiųsių moterų skaičiai sudaro ištekėjusios moterys, Razutytė ir B. Kazlauskaitė pa ! 
buvo maži, o šiais laikais mo- kurių vyrai irgi turi darbus ir daįna.Vo duetu, R. Skiriutė šo- 
terų apdrauda jau yra pralen- apsirūpinę apdraudomis. į ko visiems akompanavo J. Ski Į
kusi 1925 metų bendrą moterų
ir vaikų apdraudą. Visi skirstėsi seroie nuotai-1

APDRAUDA IR MOTERIS

LRKSA 3 Apskrities 
kuopų dėmesiui

Mūsų Susivienijime nuo pat,rlus-
, . . . , . , jo įsikūrimo draudėsi vyrai ir Visi skirstėsi geroje

Su kiekvienas metms įtrban- !^^.^ nQrg pastamsiog bu„’koje patenkinti kuopos veikla,
c.ų moterų, skaičiai eina iAtebė^ jlažumcžj. Vis dėlto! susirinkimu ir menine proigra-i

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

■ .

ir didyn, šiandien milijonai mo , ~ ........... ...A d _ ,, motervs Susivienijime vaicnno ■ ma.
' , U.°a . U uvese> 1 °s įr tebevaidina svarbų vaidmenį' 42 kuopai linkime

5 apskrities valdyba šaukia «na atsakoimngas pareigas ofi-, h. metaį # metų' 3ękmių ateityje!
bertaininį kuopų atstovų susi-:suose- Reikia pastebėti, kad
rinkimą sekmadienį, balandžio 
29 d. šv. Kazimiero parapijos

šiais laikais dirba ir tos mote
rys, kurių vyrai gauna algas

; stipriau jaučiamas. Daugely 
i kuopų atsakomingas pareigas | 
■ eina moterys ir tas pareigas Į

Oskaro laimėtoja akt. Sophia 
o-criausių ^oren Romoje jaučiasi neperblo- 
0 K giausiai, aukodama Italijos Rau

donajam Kryžiui kraują. (UPI)

VACYS MOTOR SALES
> ©5 S6 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

svetainėje, Lyndwood, Pa. Pra- igane . Pra^'entl ™sai sei- atlieka dideliu pasiaukoji
džia 2:39 vai. P. M. jinai. Betgi moterys eina j dar-jJ .... ... r .

T-i u t, - i • 'bus, kartais sunkius ir atsako-;lakiausius valdybos ir komi- . , , . .. . - t. ! maigus darbus, kad pagreitm-sijų raportų ir pranešimų, bus y ...... ’ 1, . , . .... .... tų įsigalėjimą nuosavų namų,svarstomi aktualieji apskrities! .7. , -J .... ;. „ ............ pagreitintų išmokėjimus mort-!ir Susivienijimo reikalai. Meti- ■ - . . , ,, ... .t v. . , -gecių, įsigytų geresnius rakan-
ms apskrities įvažiavimas bus radįjo -r televizj-jų apara. 
sekmadenį, birželio 3 d„ Saus tug> automobilius ir kitas reik.
Souci parke. Pasisekimas bus m0nig Jog taįpgi dirba,

Štai dėlto kalbant apie Susi
vienijimą ir jo ateitį mūsų dė
mesys krypsta kartu į vyrus ir 
moteris. Kur vyrai mano, kad 

kad jau jie yra savo vaidmenį at

V A L A N i> O S. 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo S 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.

patikrintas, kai valdybai į talką i patikrlntų savo vaikams švie
stos visi apskrities atstovai, Į sesnę ateiti, padėtų išeiti aukš-
kuopų viršininkai ir nariai. tesnius mokslus ir sudarytų di- j Susivienijimas yra nacionalinė

Šiame susirinkime taipgi tu- dėsnius kraičius sukuriant šei- j lietuvių katalikų fraternalinė 
rėsme pasitarti naujų narių pri- , mos židinius. i organizacija ir kiekvieno sąmo-
rašymo ir kitais svarbiais rei- Taigi turėdamos didesnes pa- ningo nario prievolė prisidėti 
kalais. jamas, moterys neapsileidžia ir prie jos gerovės. Tą galima at-

Visų kuopų, priklausančių draudog srityje. Šiais laikais likti uoliai einant kuopų virsi- j 
prie apskrities, atstovų dalyva- komercinės^ ir fraternalinėse ninku pareigas, prirašinėjant 
vimas labai pageidaujamas. organizacijose jų apdrauda šie- naujus narius ir vedant propa-, 

Valdyba 1 kia bilijonus dolerių. Apie puse gandą organizacijos naudai.

likę ir nori pasilsėti, ten ture 
tų akcijos imtis moterys. Mūsų ’

v

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

Current Dividend up to 4^%

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



BOSTONO ŽINIOS
Vienuolė muzikė

Balandžio 6 - 7 d. įvyko Bos
tono arkivyskupijos 5-tasis me
tinis muzikos ir dainų festiva
lis. Dalyvavo iš 71 mokyklos 
apie 1,000 mokinių, 29 vienuolių 
ordinų. Į jų tarpą įeina 8-nios 
Jėzaus Nukryžiuoto seserys So. 
Bostono Šv. Petro parapijos 
Bažnyčios.

Didžiulė Symphony salė buvo 
pilna klausytojų. Gražiai pasi
rodė mūsų parapijos Jėzaus Nu 
kryžiuotojo seselė Marija Berch 
mans, kunigo Petro šakalio se
sutė. Ji dirigavo 250 mokinių 
mišioms chorui. O sesuo M. Do- 
vida akompanavo vargonais.

Seselė Berchmans darbais ir 
gabumais stebina visuomenę. Ji 
ne tik diriguoja, bet ir pati gro
ja seserų simfoniniam orkestre. 
Ji ruošia orkestrui studentų ir 
pati dar lanko muzikos mokyk
lą. P. P.

—o—
Šv. Petro Parapijos bažny

čioje So. Bostone Velykų pamal 
dų tvarka:

6 vai. ryto Prisikėlimas, pro
cesija, šv. mišios ir pamokslas. 
Kitos mišios: 8, 9, 10 ir 11:30 
vai. ryto. Salėje prie 7-tos gat
vės šv. mišios 8 ir 9:30 vai. ry
to. Po pietų jokių pamaldų ne
bus.

— Subatvakaris. Balandžio 
mėn. subatvakario nebus dėl Ve
lykų švenčių. Sekantis ir pasku
tinis šių metų gegužės mėn. 
subatvakaris bus gegužės 19 d. 
Jis bus skiriamas Motinos die
nos minėjimui. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— SLA deimantinė sukaktis. 
SLA Naujosios Anglijos Aps
krities deimantinė sukaktis bus 
minima gegužės 27 d. Lietuvių

. kvinteto atlikimas. Koncertas 
I vyks Jordan Hali. 
i — Bostono “Lapinai” kvie- 
' čia. Bostono skautai “Lapinai” 
dešimtmečio sukakčiai paminėti 
Velykų sekmadienį ,balandžio 
22 d. rengia tradicinį šokių ir 
lietuviško meno vakarą. Pro
gramą atliks: solistė Daiva Mon 
girdaitė ir Bostono Moterų 
Trio: Stasė Daugėlienė, Irena 
Mickunienė ir Vida Mališauskai 
tė. Kompozitorius Julius Gaide
lis.

Vakaras įvyks Liet. Piliečių 
Dr-jos salėje. So. Bostone. Ša
lia meninės programos bus šo
kiai ir bufetas.

— Skautų Kęstučio draugo
vė laimėtojas. Kasmetiniame 
Skautų Aido ruošiamame kon
kurse šiais metais laimėtoju y- 
ra Č. Kiliulio vadovaujama drau 
govė surinkusi 115 prenumera
tų.

— Juliaus Gaidelio mokinių 
koncertas įvyko balandžio 15 d. 
Tautinės S-gos namuose. Pora 
desetkų mokinių išpildė jų pa
čių pasirinktus kūrinius. Dau
guma iš jų skambino pianinu.

— Laimėtojas trečią kartą iš 
eilės. Bostono šachmatininkai 
laimėjo Rytų Apygardos pir
menybes trečią kartą iš eilės. 
N. Y. inžinierių skirta dovana, 
Bostonui laimėjusiam šias pir
menybes tris kartus iš eilės, 
perėjo Bostono komandos nuo
savybėn.

MŪS KOLONIJOSE

Athol, Mass.

Šv. Pranciškaus parapijoj

Vytautas Kerbelis 
jūrų skautu.

bučiuoja vėliavą, prisiekdamas būti ištikimu 
(Nuotr. B. Kerbelienės)-

suorganizuojamos milžiniškos 
savo puošnumu ir didingumu 
procesijos, kur tyloje ir maldo
je išsiryškina jautrus ir karš
tas pietinės Ispanijos gyventojo 
būdas, šio religinio ir savotiškai 
jautraus Ispanijos kampo tikin 
tieji stengiasi Didžiosios savai
tės iškilmes sudvasinti, kad jos 
giliau paveiktų sielą, o ne iš
orę.

Reikia pastebėti, kad bedie
viškojo ir žiauraus komunizmo 
siautėjimo Ispanijoje laikais, 
ypač Madride, Barcelonoje ir 
kitur, Didžiosios Savaitės iškil
mės buvo griežtai raudonųjų 
draudžiamos, o jų organizato
riai ir net dalyviai būdavo ne
gailestingai persekiojami ir ka
linami. Dėlto suprantama, ko
dėl dar ir šiandien ispanai ka
talikai su skausmu širdyje ir su 
ašaromis akyse prisimena tuos 
žiaurius Bažnyčios persekioji
mo laikus ir kartu meldžia Ken 
čiančio Kristaus, kad panaikin
tų priespaudą, vergiją ir tikė
jimo persekiojimą bei kitas bol
ševikų atneštas nelaimes Lietu
vai ir kitiems komunistų terio- 
jamiems kraštams.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 18 5

Žydai domisi suvažiavimu
Izraelio rabinai mato dides

nį suartėjimą, ypač kai popie- 
.. ~ a ,_'žius Jonas XXIII išbraukdino

DIDŽIOJI SAVAITĖ ISPANIJOJE iš liturginių maldų aštresnius
išsireiškimus. Dr. Nahum Gold

Giliai tikinti, nepaprastai įdo
mi ir turtinga savo senais krikš 
čioniškais papročiais ir tradici
jomis katalikiškoj Ispanja vi
suomet patraukia į save užsie
niečio akį, religingai ir švelniai 
jį nuteikdama. Tačiau, norint 
pilniau pažinti ispano būdą ir 
jo šalies dvasią, reikia čia ap-

KUN. KAZYS PATALAVIČIUS

tradicines ispanui katalikui D.

mann, vienas žydų vadų, buvo 
priimtas popiežiaus audiencijoj, 
ir čia gavo patirti, jog ir žydai

Savaitės religines eisenas — Sales turėti santaryboj savo ste 
—-procesijas. Ispanija — platus 'belojus. Popiežius Pijus XI vie- 
kraštas, užtat religiniai šios Sa \ n°j audiencijoj 1938 m. parei- 
vaitės papročiai yra irgi gana škė: “Neįmanoma katalikams
skirtingi, prisitaiką prie vietos 
gyventojų palinkimų, papročių, 
būdo ir jausmų. O tas didis 
skirtumas kaip tik ir pastebi
mas miestų ir kaimų procesijo
se.

Šiame atokiame šiaurės. Mas- silankyti Didžiosos Savaitės 
sachusetts 12,000 gyventojų proga. Nuo Ispanijos šiaurės 

Piliečių Dr-jos salėj So. Bosto- Į mįestelyje yra tik dvi katalikų iki pat juodojo Afrikos žemy- j
ne. Kviečia • savo narius ir sve- parapįjos; teritorinė, buvusi! n°, Didžioji Savaitė čia švenčia | savo senumu, pamaldumu ir Į 
čius jų deimantinės sukakties

būti antisemitais”. Dabartinis 
popiežius praeitą rudenį kalbė
damas žydams pasakė: “Aš 
esu jūsų brolis Juozapas. Būtų 
pirmas istorinis įvykis, jei žy
dai dalyvautų šioje Bažnyčios

Šiaurės ir vakarų Ispanijoje santaryboje.”

RADIACIJA VIRŠ ŽEMĖSjų deimantinės sukakties prancūzų, ir dabar visus kitus jma su nepaprastomis iškilmė- 1 puošnumu yra garsios Vallado- j
bankete dalyvauti. Bilietai 2:50 
dolerio.

— Balio koncertas. Balfo Bos

apimanti bei tautinė lietuvių -!mis ir ^a vidinio ir išorinio 
Pranciškaus parapija, ku- į 3ausmo re1gine nuotaika. Nuo

stabiai įdomiai švenčiamos pa
skutinės trys D. Savaitės die-

Sv. Pranciškaus parapija 
rioje dar priskaitoma apie 800 

tono skyrius ruošia didelį kon- senųjų jr čia gimusių, tačiau dar
certą gegužės 6 d. 3 vai. p.p. gerai iietuviškai kalbančiųjų lie- nos- P™usia Didysis ketvir 
So. Bostono High School salėje. i tuvių parapįečių. Virš 30 metų itadiems “ penktadienis 
Tai bus didžiausias šio pavasa- gjaj parapįjaį vadovavo ku
rio parengimas.

Jeronimo Kačinsko vadovau
jamas Melrose simfoninis or-

nigas Juraitis, kuriam pernai 
metais į pensiją išėjus jos kle
bonu buvo paskirtas čia gimęs,

kestras ir Naujosios Anglijos 1 lietuviškose organizacijose savo 
baletas atliks C. Goldmarck sim veiklumu pasižymėjęs, Worces- Į 
foniją “Kaimo vestuvės”, chore- ter vyskup0 kūrijoj daug metų į 
ografiją V. Williams. Orkest-! (jįrt)ęS) puikiai lietuviškai kai- i 

J bąs, vienas iš trijų brolių kuras atskirai atliks Tschaikows-
kio Siutą Nr. 3 ir Dūkas sim
foninį Scherzo “Burtininko mo
kinys”.

nigų vyriausias — kun. Jutt- 
Jutkevičius. Nors dar tik nuo 
pernai metų pradėjęs čia dar- 

— šv. Petro parapijos choro buotis> tačiau jo energingos vei 
pobūvis ruošiamas gegužės 12; klos pasėkos aiškiai matyti ir 
d., šeštadienį. Bus turininga mu , su pasigerėjimu sekamos ne 
zikinė programa. Po programos vicn šios parapijOs tikinčiųjų,
bus šokiai ir užkandžiai.

— Giedos šv. Ignaco bažny
čioje. Sekmadienį, gegužės 13 d. 
šv. Petro parapijos choras pa
kviestas į Bostono Kolegijos šv. 
Ignaco bažnyčią giedoti mišias. 
Bus giedamos C. van Hulse 
“Exsultet Orbis” mišios.

— Muz. Jeronimo Kačinsko 
kūrinys Jordan Hali salėje. Ge-

bet ir plačioje apylinkėje, toli 
viena nuo kitos esančiose bent 
penkiose lietuvių kolonijose, ku
rias jis visas po keletą kartų į 
metus aplanko ir savo aiškiu 
lietuvišku žodžiu dvasiškai su
stiprina.

Kun. Jutt - Jutkevičiaus ar
timieji užsimojimai yra atnau
jinti iš lauko pusės šv. Pran-

ne-
darbo dienos, bet darbininkai at 
lyginimą gauna. Bendrą šven
tinę judrią ir linksmą ispano 
nuotaiką šia proga pagyvina ir 
padomina atgimstantis pavasa
ris ir jau šilta Ispanijos pava
sario saulutė.

Velykų brolijos

Kiekviename mieste, mieste
lyje ar net bažnytkaimyje yra 
susiorganizavusios specialios re
liginės brolijos — draugijos pa
ruošti visa, kas reikalinga Di
džiosios Savaitės iškilmėms. Į 
šias brolijas priimami nariais 
visi tie, kurie malda, darbu ar 
išmalda nori prisidėti prie šių 
didžiųjų Velykų švenčių iškil
mių paruošimo. Pats svarbiau
sias jų uždavinys yra paruošti

lietuvių parapiečių, nes per šios 
gavėnios misijas, kurias visą 
savaitę pravedė kun. Antanas 
Sabaliauskas, salezietis misio
nierius, rytais ir vakarais baž
nyčia dar vis buvo veik pilna 
lietuvių klausytojų ne tik se
nesnių, bet ir čia gimusių, pul

gūžės 18 d., penktadienį, įvyks: ciškaus bažnyčią, įgyti gretimai 
Bostono Fine Arts kvinteto kon esantį namą su sklypu ir pas- 
certas. Tarpe kitų kompozito- j tatyti ten seselėms namą bei 
rių koncerte bus atliekamas ir! pastatyti naują kleboniją. Tiems 
J. Kačinsko kvintetas penkiems darbams įvykdyti atrodo yra i kiai lietuviškai suprantančių lie
instrumentams. Tai bus antras čia dar pakankamas skaičius I tuvių.

Bostono vienuolių simfoniniam orkestre groja seselė 
lio sesutė

(pirma iš kairės), M. Berchman, kun. P. Šaka- 
Nuotr. P. Plikšnio

lid, Zamoros, Salamankos ir į Vanguard ir Explorer raketos 
Madrido Didžiosios Savaitės re|įrodė kad mūsų žemė yra ap_ 
Ilginės eisenos — procesijos. !gupta ne dviemis radiacijos žie- 
Dešimtys, o kartais net ir šim- ' kaip anksčiau manyta, o
tai tūkstančių susikaupusių ir 
daug kur atgailos rūbais apsi- ' 
rengusių maldininkų, vyrų ir 
moterų, atvykusių iš artimų ir 
tolimų Ispanijos kampų. Proce
sijose pastebimas ypač ispanų 
pamaldumas, susikaupimas ir 
gili tyla, retkarčiais sugrojant 
dūdų orkestrui ir suskambant 
kokiai jaudinančiai Kristaus ar 
Marijos skausmams prisiminti 
ir išreikšti giesmei.

Šiose procesijose iškilmingai 
nešamos geriausių Ispanijos 
skulptorių išdirbtos Skausmin
gojo Kristaus, Marijos ar ko
kios nors D. Savaitės paslapties 
statulos. Bendras šiaurės Ispa
nijos D. Savaitės bruožas yra 
iškilmingumas, tyla, malda ir 
prie bažnytinės liturgijos prisi
taikymas. Pačioje Ispanijos 
sostinėje Madride ir jo apylin
kėse kasmet D. Savaitės proga 
pasistengiama suorganizuoti 
septyniems mirštančio Kristaus 
ant kryžiaus žodžiams prisimin 
ti.

Atvyksta užsieniečių
Pietinėje Ispanijoje, ypač jos 

sostinės Sevillijos, Malagos, 
Granados, Kordovos ir kitų 
miestų Didžiosios Savaitės iškil 
mes sutraukia dešimtis, o gal 
net šimtus tūkstančių maldinin
kų ir turistų iš visos Ispanijos 
ir nemažą skaičių iš užsienio, 
daugiausia iš Prancūzijos, Ang
lijos, JAV-ių, Italijos, Vokieti
jos ir Portugalijos. Čia kasmet

vienu, nusitęsiančiu net 40,000 
mylių virš žemės.

lAiOflinn ELECTR0niC5
[tV-RAOIUAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS- BATERIOOS - LEMPUTES 

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

13321 S. Halsted St.-CLiffside 4-5665

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

Velykoms

LENKIŠKAS KUMPIS
ant Jūsų Velykų stalo padaro 

šventes sėkmingomis
TIKRAI LENKIŠKAS IMPORTUOTAS KUMPIS 

užsitarnavo šį ženklą

Pažymintį aukščiausios rūšies produktą 
Visur prašykite lenkiško kumpio

ATALANTA — KRAKUS — T,ALA
nuo 2 iki 10 svarų skardinėse —

PUIKAUS SKONIO 

KIAULIENOS NUGARINĖ

nebrangiose 3—1% svaro

skardinėse

Tikrai iš Lenkijos importuoti mėsos produktai

ATALANTA — KRAKUS _ TALA

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąed&ud Savings
l -A

insured
ana nišGan čj lssocialion

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik 
Viską

turi gerą 
perka pas

skonį,

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 ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E..
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas s 
AN 8-0489. Ten gaunamas 5” * 
‘Draugas”.

L i e p o n į!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlcfory 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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIAI/SRB.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UJLJS, sav.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

( RAM SAVINGS

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16tb STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
‘OK’ GENERAL SALES MANAGER “OK” 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL

P E T E R P. RINKUS
6940 S. ARTESIAN AVĖ.

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

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

AHD 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 AMnnC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
IHLHUUUOi ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

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



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 18 ras P. Benko, ir Filip iš Čekos
lovakijos.

Mar dėl Plata tarpt, turnyrą 
Argentinoj laimėjo L. Poluga- 

'jevskis (Sov.), antruoju veng
ras Szabo. D. Byrne iš JAV da
linosi penktą vietą.

i Sovietu—Švedijos korespond. 
šachmatų rungtynės (jas laimė 

, jo Sovietai) 20 lentoj žaidė I. 
|Vistaneckis (Vilnius); jis pir- 
imąją partiją laimėjo, o antroji 
buvo priteista lygiomis. Edvar
das Staknys iš N. Y. įeina į 
ŠALFASS Šachmatų komitetą, 

i kaip Rytų apygardos atstovas.
K. M.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
i1

Byron R. White, 44 metų, Rhodes mokslininkas ir futbolo žvaigž
dė, pozuoja fotografams prieš prisiekdamas ištikimai atlikti JAV 
Vyriausiojo teismo nario pareigas. Tai yra jauniausias aukščiau
sio teismo narys. (UPI)

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Bostonas laimėjo N. Yorke. 'taškiu daugiau. Paminėta buvo 

Balandžio 7 d. Brooklyno Lie-iSo. Bostono Lietuvių Pil. d-jos

Vienuole generolas
Sesuo Marija Winifred iš Dėt, 

roito jau seniai darbuojasi Či
lėje. Ūž nuopelnus Čilės val
džia nusprendė vienuolei suteik
ti Bernardo O’Higgins (Čilės 
didvyrio) medalį. Toks medalis 
suteikia armijos generolo gar
bę.

iš tikrųjų geras namas. 2 butai—■ 
7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $1S,4OO.

0 metu mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 ku.mb. Karpetai. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

0 butų mūras. $7,200 nuomos, 
šviesūs dideli butai. $63,000.

0 kamb. motiem. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. o ’Ą kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba, $19,800.

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $ 1S, 9 0 0.

3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
$23,500.

3-jų aukštų mūras. 5 būtai po 4 
: kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų, 
i Įmokėti $4.000.

°-ių Putu mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo
kymų. $2s,000..

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas. Žemai didele 
taverna, ii 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. —- alyva šildy
mas. Garažas. $13,900.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,200.

6 metu, 2-jų butų niūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus Skly
pas. Daug priedų. $37,000...

Keli blokai i rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000' nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška 6 kamb. (i metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

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

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

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
i p. loto, M. arba G. parke, 
i $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., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

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

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

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

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

$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, imokSti tik $1,500.

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

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

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

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

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

$20,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

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

• i s.šou mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

*m.t)00 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 
».o sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2591 West 69fh Street, Tel. 436-5151

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

tuvių Atletų klubo patalpose į- 
vyko Rytų apygardos šachma
tų pirmenybės, kuriose susitiko 
aršieji Rytų apygardos varžo-

skirta, Bostono miesto p-bėm, 
didžioji pereinamoji dovana. 
Ateinančio Bostono p-bės įvyks 
L. P. Dr-jos namuose. Kitas

vai: Brooklyno LAK su So. Bos j Bostono laikraštis “Sunday 
tono Lietuvių Pil. D-jos šach- jHerald” įdėjo nuotrauką Kazio 
matininkais. Laimėjo bostoniš- ' Merkio, tarpt, rungtynių laimė- 
kiai santykiu 3-2. Gediminas tojo, prie šachmatų lentos, 
Šveikauskas įveikė E. iStaknį, j draug su L. Pil. D-jos pirm. E. 
Merkis suklupo prieš A. Šukį, Ketvirčiu ir dr. A. Kapočium

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas DOMONICK PIWA- 

RONAS, gyv. Chicagoje. Turin
tieji žinių apie jį prašomi tuojau 
pranešti — Dennis Dine, 9137 S. 
Ashland Avė., arba skambinti — 
PRescott 9-7400. Skubus reikalas 
dėl nejudomo turto — real estate.

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 Parke. 
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 sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

Algis Makaitis sudorojo Ado- 
aitį, Leopoldas Šveikauskas pra 
laimėjo V. Kulpavičiui ir Al
girdas Leonavičius įveikė A. Sa
kalą. Dar rungėsi jaunuolis Ra
mūnas Girnius su J. Vilpišaus- 
ku, laimėjo pastarasis. Laimėji
mas atiteko Bostonui nelengva 
kaina. Teko gerokai pasitempti 
iki buvo iškovota pergalė. Rung 
tynės drauge vyko dėl N. Y. in
žinierių pereinamos dovanos, ku 
ri buvo Bostono jau dukart lai 
mėta: 1958 m. santykiu
l>/2, 1961 m. 4-1. Bostonas' *» su 4« ts, 3 K. toliau Vokieti

Jieškau savo vyro PETRO 
VAITKEVIČIAUS, sūn. Viktoro, 
gim. 1906 m. VI 26 d. Taujėnų 
vals., Juodgirio km. 1944 ;m. X 
mėn. 9 d. prie Tilžės, Vokietijoj, 
buvo paimtas prie apkasų. Jei kas 
nors turite apie jo likimą kokių 

. nors žinių, malonėkite pranešti 
vardintos, dalyvavusių komandų ; šiuo adresu: A Vaitkevičienė, 56 
sudėtis ir pavienių žaidikų pa- j Pacific Avenue, Toronto 9, Ont., 
sėkmės kiekvienoj lentoj. JAV Canada.

FERNSCHACH, Vokietijoj 
leidžiamas, kovo nr. paskelbė 
oficialias lenteles iš IV pasau
lio korespond. pirmenybių. Į-

komanda (I. Gottes-Kandel, • Jieškau savo tetos ONOS PAŽE.
man / Heap, Kazys. Merkis, C. - RECKAITES—ANISINIENeS, d.
E. Braun, Gladney / Ware ir J. 
Donato) atsistojo 6 v. su ii tš., 
seka Kanada su 9% tš. Trečios 
lentos lentelėj pirmuoju K. Mer

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

HELP VVANTED MOTERYS

1960 m. laimėjo prieš Brookly
no LAK, besirungdamas Lietu
vių žodynėse; tuokart Bosto
nui atiteko B-vės Neris taurė.

Boston S. Globė, balandžio 8 
d. mini Algį Makaitį, pasidalinu 
sį antrą vietą Massaehusetts 
mėgėjų p-bėse su 4-1 tš. Lai
mėjo C. Wagner sukoręs pus-

jos, Ispanijos ir kt. valstybių 
žaidikai.

Ten pat paskelbtos naujai 
prasidėjusių V pasaulio p-bių 
sudėtis. JAV komanda šiuokart 
geros sudėties: H. Berliner, S. 
Bemstein, C. Tears, J. West- 
brock, R. Potter, N. Preo.

Argentinos komandoj randa
me lietuvį Y. Nastopką (trečioj 
lentoj); jis komandos kapito
nas.

Jono. Į Ameriką išvyko 1910 m. 
iš Eržvilko vals., Pavidaujo III 
km., Tauragės apskr. Jieško Ona 
Majauskienė-Giedraitytė, duktė Si
mo ir Liudovikos Pažereckaitės. 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
adresu: Ona Majauskiene, LTSR 
Jurbarkas, Mickevičiaus gt; 13, 
Lithuania.

Reikalinga moteris pasaugoti 2 
vaikus nuo 2:45 vai. p. p. iki 5 vai. 
p. p. 7349 South Campbell Avė. 
HE 4-8636.

DĖMESIO!

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

Draugovės draugininke 
pasakojo apie draugovės veik- Vak. Indijoj. Dalyvauja 5 So

Pasaulio kandidatų p-bės pra 
pa-Jsidės gegužės 1 d. Curacao,

lą ir artėjančią stovyklą. Buvo 
aptarti ir pavasario iškilų rei
kalai. Ponai Gerstikai skautes 
užkvietė pas save, o ponai Ile- 
kiai ir tėvelius pakvietė vienos 
dienos iškilai į savo vilą Be- 
verly Sh., Indiana. Tėveliai su 
džiaugsmu sutarė p. Ilekius ap
lankyti birželio mėn.

Pasivaišinę, nusifotografavę,! 
giedria nuotaika skirstėmės, j 
sakydami iki pasimatymo iš-: 
kiloję. D.

IŠ SESERIJOS VADUOS

Lietuvių Skaučių seserijos va ' 
dija kovo 31 dieną Jaunimo cen i 
tre Chicagoje turėjo posėdį, ku 
riame dalyvavo visos narės, iš
skyrus rajonų vadei ves. Posė
dyje dalyvauti negalėdamos, va 
deivės atsiuntė savo pageidavi
mus raštu. Darbingos ir gražios 
nuotaikos įnešė į posėdį iš Cle- | 
velando atvykusios vadijos na- 1 
rėš v. s. Jonaitienė, v. s. Barniš 
kaitė ir sktn. Augustinavičienė. 
Posėdyje dalyvavo ir seserijos 
dvasios vadovai kun. Garšva ir 
kun. Dilys. Kun. Dilys iškėlė į- 
domių minčių jaunimo proble
momis, kurios bus pateiktos dis 
kusijoms šį pavasarį numato
mam skaučių vadovių sąskry
džiui. Vyriausios skautininkės j 
pavaduotoja v. s. K. Kodatie- 
nė padarė pranešimą apie skau 
čių veiklą Omahoje ir Los An
geles, kurias ji neseniai aplan- į 
kė. Nors posėdis užtruko iki vė į 
lumos, jis buvo darbingas ir i 
praėjo gera nuotaika. V, K.;

vietų didmeisteriai Tai, Keres, 
Petrosian, Geller ir Korčnoj. Iš 
JAV — Bobby Fiseher, veng-

0<X>O<><><K>O<><K><XXXXXHXKXKXXX>

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patrauktas 
pasiskaitymai. Apie šių knygų kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikrų pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų ia 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šių 
knygų labai patrauklių. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mųstyti. save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Si knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’’

Knygos autorius — KUN. DR. J. 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.
0<><><>0-CH>CK>0-0<>-OC)<><>-0<>-CH>0-0-CX>C>0

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Ti GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekivenų sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL D. p.

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

Pennsylvania.

SILPNAME KŪNE

KULTŪRINGAS LIETUVIS PERKA RINKTINES KNYGAS
Dar galima gauti Jono K. Kairio abu istorinius, gausiai iliustruotus 
ir dailiai išleistus veikalus: SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI IR 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Pirmasis (premijuotas 
Aidų mokslo premija 1961) gaunamas už $10, antrasis — už $5. 
Užsisakykite DRAUGE arba pas autorių (J. K. Kairys, 60 Sims St., 
Bridgeport 4, Conn.)

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

JONATHAN ................. .......................... $2,35
RED OELICIOUS, svaras......... ......... .........  KH

APPLE GIDER, galionas.................................  69
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai................. $1.25
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.15

Taip, turime ir ančių šviežių kiaušinių
Natūralus medus iš bytinų, 5 sv....................$1.29
Medus koriuose ........................................... 390

ta a CTnnr 1924 West 59th St-LUU o I UKl Teia PRosPect 6 5347
Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Yra vieta automobiliui pasistatyti.

-o-

Per 4 in. galite išmokėti šių nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $1 2,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$1 5,000.

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. S 2 7,5 0 0.

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

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

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

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

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

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

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $1 6,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Ineome Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

'IM(QTfITE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

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

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas jr nebrangiai.

Prie 07-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 6 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA REALTY
6540 S. IVESTERN AVĖ. 

REpablic 7-9515 arba RE 7-4639
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mur. bungalovv prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

ARTI Į VISURI
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAT PIGUS

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

5 METU MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$30,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirtmi. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-8384

MARQUETTE PARKE
iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 0 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Westem.

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

8 metų. 0 kamb. mūrinis. Z mas.
garažas. $21,500.

0 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 atraži krau- 
ituvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
l'cw. Aiti Marąuette Parko mokyk- 
lų. Viskas moderniškų. Gražiai li- 
dekoruota. Nebrangus.

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

i Perskaitę "Draugą", duoki* 
i te ii kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

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

I kios nelaimės atveju.
1 Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusk, kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS,! 
CONSTRUCTION C0. 8

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST )»9th St. 
Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos lr Remonto Darbai 
2018 VVEST 7lst STREET

Tel.: PR 8-4208 lr TE 9-5531 
%_______________________

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metas 

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

LA 1-0047, RO 2-8778

MAS?
MĮ O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

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 W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlocb 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

iiiiniiiiimiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

mitiiiiiiiiiiiiiiiimimiiinimuiiiimiHni!

PROGOS-OPPORTUNITIES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos 
taverna arba visa auditorija. Gerai 
įrengta, naujas baras su šaldytu
vais. 3133 So. Haisted St. Teirau
tis tel. CA 5-3016 arba DA 6-1345.

• : :

j ŠILDYMAS
i A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 

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

7304 So. Rockweii Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VTC. SKADE, ST 8-92Z2 
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 0-0412

CONSTRUCTION C0.

DĖMESIO 1

uiimiiigiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiuiimiiiiii i
Gražiu vizitinių kortelių į
iHznieriui-profesionalui

reikia i
DRAUGAS |

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdiow 5-9500 

IIIilIlIHIIIIIif llliiiliiIslilliliillšilliiiIIIiIiiI

Heating Contractor
Greit, sąžiningai lr garantuotai 
Įrengia naujus, perątato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva lr ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters)- ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė,, 
Chicago 9, Ui.
Tel. VI 7-3447

J LAPKUS BUILDERS, INC. |
Statome įvairius pastatus. Dar- ft 

Į pbas atliekamas labai sąžiningai, Įf 
'^vartojant geriausias medžiagas. 
“Turime dar keletu sklypų Chicagoj. M 

1440 SOUTH PULASKI RD. i 
RE 7-6630 arba LU 1-0400

Remkit dien. “Draugę”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIl

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, IU.

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



Brent Spence, 
89, D-Ky.

Clare HoSrnan, 
87, K-Mich.

John Taber, 
82, K-N.Y.

Noah Mason, 
80, R-IIL

VValter Judd, 
63, K-Minn.

Iš JAV kongreso pasitraukia šios sesijos gale apie 30 kongreso' narių, penkiolika demokratų ir pen
kiolika respublikonų. Vieni jų dėl senatvės, o kiti bando laimę patekti į senatą. Čia matyti penketas 
pasitraukiančiųjų. (UPI)

PRIE TŪKSTANTINES ĮDOMUS 
PASIŪLYMAI

Dr. Valentinas ir Aldona dieniniuose smulkmenose, bet 
Plopliai paaukojo Lietuvių Fon visi suprantame mūsų svarbų 
dui 1,000 dol. Ši gydytojų šei- lietuvišką reikalą. Tada L. Fon 
ma gyvena Rockford, III., au- j das efektyviai ir didelėmis su
gina 3 sūnus, Saulių — 14 m., I momis, pastoviai ir kasmet ga- 
Giedrių—12 m., Liną — 5 m. lės remti visas lituanistines mo 
Aldona Ploplienė (Ankudaity- kyklas, parengti atitinkamą 
tė) yra suvalkietė, baigusi Au- tam reikalui spausdintą medžią 
šros mergaičių gimnaziją, o ’gą, remti mūsų jaunimą, stu- 
Vyt. Didž. universitete lituani- dantiją ir jų stovyklas ir spau- 
stiką. Veikė skautuose ir eilėj dą, remti mūsų literatūrą, me- 
kitų organizacijų. Dr. Valenti- ną, muziką ir kt. Tada mes pra 
nas, kilęs iš Suvalkijos, gim- dėtumėm visiškai naujai atgim 
naziją baigė Marijampolėje. Po stantį liet. gyvenimą čia išeivi- 
to įstojo. į Vyt. Didž. universi- joj. Tad visi į darbą šiai svar- 
tetą medicinos fakultetą ir bai- ibiai L. Fondo misijai.
gė 1940 m. Kurį laiką dirbo .6 ,. . , - • Tą siūlymą duoda ne iš fan-mediemos praktikoje Vilniuje, J ...+r , ...... . ., . tazijos, bet iš praktikos. Rock-o vėliau Vokietijoj. Amerikoj J . . ... .fordo vyskupas gimnazijai ir 

su-dirba Šv. Antano ligoninėje, , ._ . , , ' n kitoms mokykloms statytiRockforde, III., kur nuo 1952 . . ./ ___.L_
m. turi labai didelę savo prak
tiką. Jis priklausė ar dabar yra

PA AIŠKINIMAS
Zarasiškių klubo ir Kuchel 

rezoliucijos reikalu
Naujienų redaktoriui atsisa

kius, prašau Draugo redakciją 
išspausdinti.

Naujienose kovo 29 d. Juo
zas Baličas neteisingai rašo, 
kad siūliau paimti iš klubo iž-

komitetui Califomijoje.
Zarasiškių klubo susirinkime 

kovo 25 d. aiškiai nusakiau Los 
Angeles ALTo skyriaus suorga 
nizuotą komitetą T. H. Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijas remti ir 
aukos tikslą bei reikalingumą; 
parodžiau savo padėkos laiškų

įsijungęs į sias organizacijas: 
“Suduva” korp., Liet. Gyd. dr- 
ją, A.M.A., SLA, Liet. Kult. 
klubą, Knights of Columbus, i 
Liet. Med- draugiją.

rinko 3 mil. per savaitę. Kiek
vienam parapiečui buvo nusta
tyta vieno mėnesio uždarbio Į H. Douglas, III., ir daugelio ki-
auka, ir ją pažadėjo beveik tų laiškus su Kongreso rekor- 
kiekvienas, kai pas jį atėjo pi- Jais, viso 91 lapą man atsių

stus.
Asmeniškai komiteto narių 

nepažįstu, bet jų didelius dar
bus, žinau iš spaudos. Susirin
kimas nutarė remti komitetą, 
klubo vardu ir pavieniui rašyti 
atstovams padėkos laiškus; iš 
iždo aukojo $25, Al. Paplaus
kas $20, kiti po mažiau —- viso 
50 dol.

219-kai nariams išsiunčiau 
kvietimus, susirinkime dalyva
vo kaip visuomet, ne mažiau. 
Daugiau trijų penktadalių bal
sais priimtas siūlymas, tai ne- 

,pagrobimas klubo pinigų.
Valdyba žino kada kokius or 

derius pasirašyti, kartotini nu-

I nigų rinkikai. Praeitais metais 
pinigai buvo surinkti ir gimna-

I zija su kitom mokyklom pasta- 
Dr. Valentinas ir Aldona at- j tyta. “Mes lietuviai turime dar

šiais metais milijoninį L. Fondą 
padaryti realybe”, taip baigia 
ši puiki liet. gydytojų šeima.

siųsdami LF tūkstantinę pasiū
lė tokį praktišką planą surink
ti vieną milijoną LF dar šiais 
metais. Visuotinis LF piniginis 
vajus turi būti pravestas per 
Liet. Bendruomenės skyrius , 
šiais metais. LF valdyba turi; 
išspausdinti atitinkamus pasi- : 
žadėjimus, kur būtų pažymėta 
aukojamoji suma ir laikas, per-
kurį ta suma bus išmokėta. Ta- denburge, Ind., mirė pranciškie-

VIENUOLĖ IŠGYVENO 
102 METU

Pasiekusi 102 m. amžiaus, 01-

da užangažuoti visus Liet. B- 
nės skyrius, kad parinktų pa
kankamai žmonių būsimam va
jui įvykdyti. LF valdyba pa
skiria atitinkamą savaitę ir vi
si Liet. B-nės skyriai, liet. spau 
da ir kiekvienas lietuvis tą sa
vaitę išeina į LF piniginį vajų 
ir užeina pas kiekvieną lietuvį 
prašyti pažado aukoti L. Fon
dui. Kiekvienas lietuvis tuoj pat 
apsisprendžia už tam tikrą au
kos dalį ir tuoj įmoka fyį paža
dėtos aukos LF, o likusį išmo
ka iki metų galo. Kiekvienas 
lietuvis turi aukoti vieno mė
nesio uždarbį. Jeigu mes dar 
skaitome save lietuviais ir už
jaučiame, mūsų kenčiančią tau
tą, vieno mėnesio uždarbis dar 
šiais metais L. Fondui nėra di
delė auka ir kiekvienam lietu
viui įmanoma. Bus tik mažas 
skaičius," kuris negalės šios i 
šventos pareigos įgyvendinti. ;
Ir štai šių metų gale mes tu- 1 
rime milijoną L. Fonde. Tada 
mes didžiuosimės savimi, kad 
nesame visiškai paskendę kas-
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

Iš -Italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta j 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 Wesi 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
llllllliuillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tė vienuolė Hermina Gamstet- 
ter. Vienuolyne ji buvo išbuvusi 
net 80 metų.

Kremliaus gėlynas, pavasariui atėjus

miiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiMimiiiimiiiiiiiiiiii
for-Lletuvių tautos tauriausios asmeny- 

h§3 Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 
Matulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, past 
ryžlmai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
.Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, • Bažnyčiai ir Bielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai JvairiemB asmenims 
ašytij laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų.

ŠEIMOS PAGARBA
JONAS MIŠKINIS

Šeimoje vienas kitą turi gerb-. Sukaktuvės
ti: vyras žmoną, žmona vyrą,; , . „ . , .
vaikai tėvus. Tada yra gražus ir' . Kiekviena seimą, be k-asdiem- 
darnus gyvenimas. Jeigu vyras mų ™Pesc™, kuriuos sudaro l 
gerbs žmonos įsitikinimus, jos i Nesikartoją darbai, turi dar ir 
darbą, ja pačią, kaip vaikų mo Prošvaisčių. Tas prošvaistes, 
tina, o žmona gerbs vyro įsiti- paįvairinančias gyvenimą, suda-w v J X W £.0J. LA ,
kinimus ir darbus, tai tikrai ro metinės šventės, vardadie- 
nebus tų dažnai pasitaikančiųi nja?’ gimtadieniai ir šiaip tradi- 
vaizdų, nesugyvenimo, kurio momentai, ypatingesni

įvykiai. Be šių pastarųjų yra 
ir kitokių įvykių, kurie šeimos 
gyvenime turi nepaprastos reikš 
mės.

Prie visų švenčių šeimos na-' 
riai daugiau ar mažiau rengia-

do $25 ir pasiųsti kažkokiam *žd. J. Petrauskui, 3442 Made-
ra Avė., Los Angeles 39, Cal.

Kovo 23 d. pasitarime su pir
mininku ir vicepirmininku pra
nešiau sumanymą. Pirmininkas 
pageidavo $25 dalinti lygiomis 
aukai ir tos dienos narių pavai
šinimui, rinkti aukų iš narių 
nesutiko. Kai susirinkimų pro-

išdava persiskyrimai.
Visada turi būti pakankamai

pagarbos šeimoje. Juk kiekvie
nas individas apie viską turi 
savo nusistatymus, savišką su
pratimą, taigi, norint taikiai ir
gražiai gyventi, reikia vienas ’s^- Ju° kultūringesnė seimą, 
kitą suprasti. O kuris turi šir- Į Juo j°-ie darnesnis sugyveni- 
dyje pakankamai pagarbos, tas mas> 3U0 tos šventės darosi 
norės ir mokės suprasti kiekvie! reikšmingesnės, daugiau prie jų 
ną savo šeimos nario įsitikini-1 rengiamasi, ryškiau išgyvena
mą. I mos-

i Viršūnę pasiekia tie momen- 
1tai, kurie atžymi nepaprastus 

tarimai, išmokėjimams nereika- šeimos įvykius, pvz. šeimos su- 
lingi; klubo ir narių aukos iš- kaktis. Prie jų šeima rengiasi 
siųstos kovo 27 d. komiteto dvejopai: nuolat apie būsimą į- 

vyki galvoja, juo savo dvasioj 
gyvena ir tam rengiasi, žinoda- 

’ ma, kad turės atžymėti momen- , 
. to iškilumą, šeimos dvasią bei 
• kultūrą ?

Visa tai ne tik gražu, bet ir! 
naudinga, — šeimos nariai su
aktyvėja, jų dvasia auklėjasi. 

Pavyzdžiai patraukia
nuorašus, senatorių T. H. Ku- gomis iš iždo vaišėms išmoka 
chel, W. F. Knowland, kongsm. , ma $25, ši auka rezoliucijai 
G. Lipscomb, Calif., senat. P. remti deficito nesudarys.

Pavyzdinga šeima, vykdyda
ma savo uždavinius, visada dir
ba nuoširdžiai ir tyliai. Atrodo, 

Jei nebūtų paliestos organi- kad Dievas ją paskyrė dirbti
zacijos, kiti klubai bei netiesio
giai asmenys, dėl savęs nepra

mažame savo šeimos ratelyje. 
Tačiau nepaprasta jos įtaka j

sidėčiau. Tuščios pastangos mo yra ne įįk jų vaikams, bet ir 
visai tautai.bilizuoti kautynėms neparuoš

tus, taikingai nusiteikusius 
draugiškus Zarasiškių klubo na 
rius.

Reiškiu pagarbą,
Jonas Juodvalkis

1962. 4. 14.

Tai tokį mes turėtume vaiz
duotis šeimos pagarbos gyveni
mą ir tokį norėtume matyti jau 
nosios kartos sukurtose šeimo
se.

A A
- JOHN STOKUS

Gyveno 5508 Lomond Avė., Downers Grove, Iii. 
Anksčiau gyveno Chicagoje

Mirė bal. 17 d., 1962, sulaukęs senatvės. Gimė Lietuvoje
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julia (Palukaitė), 3 duk

terys: Bernice Schuda, žentas Bernard, Julia Maag ir Jessie 
Vaglica, žentas Thomas, 6 anūaki: Robert, Raymond. Diane, 
Juliann, Thomas ir Marion, sesuo Veronica Petrulis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč. 6 v. v. Ridiko koplyčioje, 3354 S. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks penktad., bal. 20 d., iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direkt. Povilas Ridikas. Tel. YA 7-1911.

Mielam Bičiuliui

CEZARIUI SURDOKUI ir šeimai,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, gilię 
užuojautą reiškia

Baltimores Ateitininkai Sendraugiai

paraginimų ir paaiškinimų 
moję.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng 
damasiB būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentSjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks 
luotą, ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite- 
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St. Chicago 29, Di

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienrastia DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9509

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. balandžio mėn. 18

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELIHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR S-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-8335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUDEIKIS
aiDomiy direktorius

jggBįBSMMtN TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSt W, 46C5-ST Scuth Hermiiage Avenue -mJJĮK Tel. YA 7-174U
Sr 4838-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
č^ULaNCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

TĖVAS IR SŪNUS W
MflRQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Sst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvmhail 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Į EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS
air-condiTioned koplyčios

MAŠINOMS VIRTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 L1TUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222į

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Pasinaudokite “Draugo” Gassified skyriumi
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X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai, dalyvavę gydytojų kon 
vencijoj Las Vegas mieste, pra 
eitą savaitgalį išvyko į Grand 
Canyon, paskiau vyks į Los 
Angeles ir grįš į Chicagą. Po 
Velykų vėl pradės darbą savo 
kabinetuose.

Chicagoj ir apylinkėse
BRIGHTON PARKO MOTE

RŲ KLUBAS

X Sofija Endzelienė gavo iš 
pavergtos Lietuvos liūdną ži
nią, kad Gudeliuose, Marijam
polės apskrityje, kovo 30 
d. mirė jos tėvelis Vladas Bru- 
sokas, eidamas 79 metus. Lie
tuvoje jis ilgus metus dirbo 
kaip mokytojas. Be dukters su 
šeima, šiame krašte dar gyve
na jo sūnus Jurgis Brusokas 
su šeima, o Lietuvoje liko vie
na duktė su šeima.

X šv. Kryžiaus parapijos Šv. 
Vardo dr-jos ruošiami pavasa
rio šokiai įvyks gegužės 5 d. pa 
rapijos naujoj salėj.

X Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos dvimetinė 
konferencija šiemet įvyks Cle- 
velande birželio 16 ir 17 d.

X LB Marąuette Parko apyl. 
valdyba savo posėdy nutarė įsi
jungti į aukų rinkimo vajų 
knygai “Palik ašaras Maskvoj” 
pirkti. Pagal gautus iš šios kny 
gos komisijos aukų lapus val
dybos nariai rinks aukas, o 
įvertindami antisovietinės akci
jos praplėtimo reikalingumą, ir 
iš savo kasos paskyrė 10 dol.

X Mortos ir Alekso Mitchel 
sūnus Verbų sekmadienį šv. 
Jurgio par. bažnyčioje buvo pa 
krikštytas Alekso Pranciškaus 
vardu. Krikšto tėvai buvo Ona 
ir Jonas Mikšis. Apeigas atliko 
kun. B. Būdvytis. Krikštynų 
vaišės įvyko Mikšių šeimos na
muose, dalyvaujant Bernice Ber 
tash, Jonui Rupeikai ir kt.

X Marijona šrupša, Moterų 
są-gos Illinois valstybės direk
torė, kovo 30 d. iš Chicagos iš
skrido į San Antonio, Texas. 
Dabar su dukrele Mary - Ann 
atostogauja Meksikoje ir iš ten 
atsiuntė sveikinimus.

X Velykų 1 dieną atvykstąs 
iš Clevelando Neo Lituanų or
kestras, gros Lietuvių Audito
rijoj šokiams, kuriuos rengia 
LSK Lituanica.

X šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybės bus pra
vestos balandžio 28-29 d. Chi
cagoje, Bogan High School, 
7900 So, Pulaski. Organizacijos 
ir pavieniai asmenys, galintieji 
paremti rengėjų pastangas; ma 
loniai prašomi aukas siųsti šiuo 
adresu: J. Ilčiūkas, 7121 So. 
Talman Avė., Chicago 29, III.

X Valteris Sluzas, 12237 So. 
Yale avė., išrinktas naujai įs
teigto Pullmane jaunamečių 
klubo pirmininku. Klubo susi
rinkimai vyks kiekvieno mėne
sio pirmą antradienį. Klubo dva 
sios vadas yra kun. B. Grinis. 
Kiti valdybos nariai yra Pat 
Link, P. Krauleidis, J. Rusin.

,X Pradžiuginkit motiną pui-

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 5 d. Vengeliausko sa 
sėje. Pirmininkė Adela Burba 
pranešė, kad klubo narės Lucil-

X Emilija ir Benediktas Na- He Mikalauskienės vyras Jonas
mirė kovo 9 d. ir 
Šv. Kazimiero kapinėse. Susi
rinkimas pagerbė velionį atsi
stojimu. Velionio šeimai pa
reikšta užuojauta.

Rengimo komisija pranešė, 
kad klubo parengimas pavyko 
ir šv. Kryžiaus ligoninės staty
bos Fondui liko pelno $140.54. 
Komisija dėkinga darbinin
kėms, aukotojoms ir visiems at 
silankiusiems. Kitas parengi
mas įvyks sekmadienį, balan-

Po susirinkimo gimtadienio 
proga buvo pasveikintos Berni
ce Žemgulis, Connie Budrik, Es 
telle McNamee ir Bernice Wil-
liams. Narės sudainavo Ilgiau- į 
šių metų, o celebrantės parūpi
no gėrimų ir skanių užkandžių. 
Prie vaišių prisidėjo Sally Ja- 
nulienė. Klubo susirinkimas į- 

Pa^a^°^as' vyks gegužės 3 d. 8 v. v. Ven- 
geliausko salėje. Adela Burba

viekai, klišių mašinos skoloms 
sumažinti paaukojo 40 dol. Na
vickai nuo seno žinomi veikėjai 
bei gerų darbų rėmėjai. Jų dūk 
ros Sofija bei Juzė daug pade
da savo tėveliams ir mielai tal
kina organizacijose.

Chicagoje
NAUJA TV STOTIS

Chicagos mokslo ir auklėji
mo televizijos stotis WTTW, - - - _. . , .
11-tas kanalas, šiomis dienomis džio 29 d- 4 v- v- Hollywood bonus, turėjo pasisekimo 
prašė leidimo įsteigti antrąją salėje. Bus skanių užkandžių,
TV stotį UHF (ultra-aukštų) gėrimų ir dovanų. Kviečiami 
bangų ruože.

NARAI IEŠKO VOGTŲ 
DALYKŲ

Keturi narai šiomis dienomis 
šiaurinėj Chicagos upės šakoje 
ieško vagilių paskandintų vog
tų dalykų. Jie yra radę vieną 
dėžę »u brangakmeniais. Pa
mestų dalykų vertė siekia $25,- 
000. Narai gelbsti policijai.

PAKARUOKLIS MIESTO 
ROTUŠĖJE

Chicagos miesto rotušės rū-

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

BRIGHTON PARK NUOSA- 
VYVIŲ SUSIVIENIJIMO 

VEIKLA
Liet. Nuosavybių Savininkų 

Susivienijimo valdybos posėdy, 
įvykusiame balandžio 13 d. pa
sidžiaugta, kad mūsų paragini
mai nebalsuoti per pirminius 
rinkimus už 66 mil. dol. miestui 

nes
'to paties ragino ir kitos 
nizaeijos. Iš to daroma išvada, 
kad ir ateityje laikantis vienin-1 
go nusistatymo, nekilnojamam

visi atsilankyti.
Rengimo komisija, susidedan

jti iš Bernice Žemgulis, Connie turtui (namams) nebus didina- 
Budrik ir Etelle McNamee pra-!m^ mokesčiai. Kad Susivieniji-
neša, kad klubo kortų pobūvis 
pavyko gerai ir davė klubui 

j gražaus pelno.
Išrinkta komisija iš Bernice 

Žemgulis, Antanina Grigonis ir 
Vera Bobbins surengti geguži
nę gegužės 6 d. Liepos darže 
8236 Kean Avė. Išrinkta ko
misija — Julia Sačauskas, Con

mas būrų stipresnis, raginami 
visi lietuviai nuosavybių savi
ninkai įstoti į Susivienijimą, 
kurio tikslas — apginti lietuvių 
nuosavybių savininkų teises. 
Tam reikalui Susivienijimas tu
ri teisių patarėją ir specialų 
skyrių, kur nariai gali gauti pa
tarimų ir teisinę pagalbą sa
vo skoloms išieškoti ir savo' tei-

Pavasaris
Pavasario saulė prašvito meiliai 
ir juokiasi širdį vilioja...

Maironis

Gėlė Piešė Vasytė

nie Budrik ir Adele Šankus—
syje džianitorių naudojamame surengti motinų pagerbimą ge- s®ras ginti, 
skyriuje, rastas pakaruoklis. gūžės 3 d. į Kai kurie savininkai nežino,

jog Susivienijimo tikslas rūpin
tis, kad nuosavybių vertė padi
dėtų ir sklypų vertė pakiltų, iš
reikalaujant iš miesto vadovy
bės daryti pagerinimus apylin
kei — kanalizaciją tvarkant, 
susisiekimą gerinant. Susivieni-

Harold Breen, gyvenęs Florido- Į šv. Kazimiero seserims ir tė
ję. Nustatyta, kad buvo miręs jvams marijonams paaukota po 
prieš 16-ka valandų. 10 dol.

Dr. M. ir S. Budriai neapsiriko atsilankę j Lituanicos tunto vadi- 
jos kavutę. (Nuotrauka J. Cijimelienės).

atskleidė vad. tremties proble
mų gilesniąsias priežastis ir 
jom spręsti paieškojo bendri
nių formulių.

Paskaitininke teigė, kad mū
sų pačių dvasinis menkėjimas 
yra tas podirvis, iš kurio mū
sojo gyvenimo blogybės čiulpia 
sau syvus. Esmingiausi to dva
sinio menkėjimo simptomai — 

kiu vokišku radijo Blaupunkt. gumaterialėjimas ir beatodairi- 
Keliolika skirtingų modelių. nė Ritu kritika Iš čia kyla trem 
Gradinsko televizijų, radijų, ste- Ljes gyvenimo mę nuodijan 
reo patefonų ir vėsintuvų krau- '
tuvė, 2512 W. 47th St., FR 6- 
1998.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE priemonė. Politinė kova už Lie

tuvos laisvę ir tautinės kultū-
Rašyt. Alė Rūta Los An-1 rog kūryba turime atsakyti į 

gėlės ateitininkų suorganizuoto Į pagriu^njug tremties statomus 
seminaro antroje paskaitoje! uždavinius.

Diskusijose dalyvavo R. Dab
šys (nusiskundė žiauriu vyres
niųjų nusipolitikavimu), dr. V.

(sk.)
X Už a. a. Juozo- Rumučio 

sielą, minint jo 10 m. mirties 
(Lietuvoje) sukaktį, jo dukra i ”"T 
Emilija ir žentas Vincas Mika- 
loniai užprašė šv. Mišias švč.

ti visų kova su visais.
Tremtį turime priimti, kaip 

žūtbūtinę kovą už Lietuvos 
laisvę ir lietuvybės išlaikymą. 
Šitokia kova iš jos dalyvių rei- 

ir didvyriškumo, 
šventumo. Tad prieš dvasinį

Gal niekas nėra taip gražiai 
apdainavęs pavasario gražu
mą, kaip mūsų garsus poetas 
Maironis. Jis daug rašo apie 
Lietuvos pavasarį, paukštelius 
ir gamtos grožį.

Kovo mėnesį saulutės spin
duliai darosi šiltesni. Tirpsta

sniegas. Pučia šiltas ir švelnus 
vėjelis. Visa gamta bunda po 
ilgo žiemos miego. Taip, pava
saris yra .pats gražiausias me
tų laikas. Jis visų mėgiamas ir 
laukiamas. Saulutė visus viliote 
vilioja į kiemą. Atsidaro namų 
langai. Kaimynai sustoja pasi
kalbėti, pasidžiaugti gražiu oru. 
Girdisi vaikų garsai kiemuose 
ir gatvėse. Daro pirmuosius mė 
ginimus paleisti aitvarus į pa
danges. Daro paukščiams na
melius suteikdami ir jiems pa
vasariško džiaugsmo.

Pavasaris sutampa su Vely
kų šventėm. Gamtos prisikėli
mas ir Kristaus prisikėlimas. 
Gamta atgyja iš žiemos vergi
jos, o Kristus, su savo prisikė
limu, išvadavo žmones iš nuo
dėmių vergijos.

Vytautas Spačkauskas
Chicagos Šv. Jurgio parap. 

lit. m-los mokinys.

Mergaitė iš Punsko, Amerikos 
lietuvių dovanom pasipuošusi. Do
vanos ją pasiekė per Balfą. Jos 
vardas — Česė, devynių metukų, 
ruošiasi pirmai komunijai.

Velykos

TRUPUTĮ PAGALVOK

Du tėvai 
medžioklėje.

ir du sūnūs buvo 
Jie visi nušovė 
Juos taip pasida-jimas rūpinsis, kad Brighton tris kiškius.

Parko apylinkė pasižymėtų pa-! lino, kad kiekvienam teko po 
vyzdinga tvarka bei švara, kad vieną kiškį. Kaip tai atsitiko?

(4 taškai)
Medyje tupi penkios varnos. 

Medžiotojas vieną nušovė. Kiek 
varnų liko medyje?

(2 taškai)
Kokių akmenų galima rasti 

vandenyje? (1 taškas)
Galvosūkių atsakymai

1. Linas.
2. Prieš kirpėją.
3. Nes mokykla negali pas 

vaikus ateiti.

čia būtų saugu ir ramu gyven
ti, tuo būdu kiltų šios apylin
kės gyventojų gerovė. Reika
lausime, kad miesto administ
racija įdėtų didesnius vamz- 

i džius pietinėje miesto daly. kad 
mūsų rūsių neapsemtų. Reika- 

j laušime, kad mokesčiai teisin- 
' gai būtų paskirstyti, bet ne 
vien namų savininkams krautų 
vis sunkesnę naštą. Tuo reika
lu mes suėjome į kontraktą su 
kitų apylinkių panašiomis or
ganizacijomis ir bendrai veiksi
me, kad apgintume savo inte
resus. Kiekvienas lietuvis na
mų ar sklypo savininkas, įmo
kėdamas 1 dol metinio mokes-

KIEK KAULŲ TURI GY
VATĖ

Gyvatės ir jų kilmės šliužai 
yra nepaprastai lankstus. Dau
geliui atrodytų, kad tie šliužai

REDAKCIJOS KAMPELIS

Praeitame numery buvo ke
lios spaustuvės klaidos. Trečios 
mįslės atsakymas turi būti “srai 
gė”, nes ant savo nugaros neša 
savo namą. Trečios mįslės apie 
laikrodį, nė vienam neužskai- 
tau, nes klaidingai išspausdin
ta. Turėjo būti 13 kartų, o ne 
12.

Ačiū p. Tarulienei ir jos mo
kiniams už gausiai prisiųstą 
medžiagą. Talpinsime. Danguo
lės Stončiūtės “Sniegų karalie
nę” spausdinsime sekančią žie
mą.

Mįslės ir galvosūkiai su taš
kais eis iki birželio mėn. pra
džios.

—o—
Sutaria, kaip višta su vanagu.

Prieš Velykas kiškis dažo 
kiaušinėlį gražų, gražų!
Jis išpiešia gražų vytį,
Kad lietuviui pasakytų:

I
— Tau tėvynę reik mylėti,
Ir mokytis, netingėti,
Savo tėvelių klausyti,
Jiems ką gero padaryti.

Birutė Paliulytė, 
Waterburio lit. m-Ia

Pavasaris
Jau pradeda tirpt sniegas. 
Gyviai bunda iš miego.
Medžiai jau skleidžia lapus. 
Štai — pavasaris gražus!

Dienos jau eina ilgyn,
Naktys kaskartą truihpyn, 
Vėjelis pučia švelnus,
O, pavasari, gražus!

Alvyda Guobytė

Taškų laimėjimai 
E Pocius — 45; A. Arštiky- 

tė — 42; D. Siliūnaitė — 40; 
Z. Girginaitė — 38; A. Palytė 
— 37; B. Paliulytė — 34; A. 
Pračkailaitė — 28; Ž. Brakaus- 
kaitė — 27; A. Pakalniškis — 
24; A. Mikailaitė — 19; kiti 
mažiau.

čio gali būti nariu. Įsirašyti ga- j yra foekauliai sutvėrimai. Ta-
lite pas: J. Simanavičių, 4531 
S. California Avė., Pr. Šulą, 
4432 S. Washtenaw, Chicago 
32, III., ir pas kitus valdybos 
narius, arba atvykus į mėnesinį

Raulinaitis (gan optimistiniu Susivienijimo susirinkimą, ku-
žvilgsniu pažiūrėjo į tremties 
problemas), arch. Ed. Arbas 
(iškėlė drausmės reikšmę auk
lėjime) ir kt. Diskusijas mode- 
ravo F. Palubinskas.

ris įvyks bal. 
Vengeliausko 
Talman avė.

27 d. 7:30 v. v. 
salėje, 4500 So. 
Helen širvinskas

čiau jie turi kaulus iš mažų 
slankstelių sudarytus. Ilgesnis 
šliužas turi jų daugiau, trum
pesnis — mažiau. Gamtininkai 
tokių lanksčių kauliukų priskai 
čiuoja net 300.

apgaulė. Girdi, Amerikoje esąs 
“labai žemas medicinos aptar-

stangomis stiprina ir veda muz. ! navimo lygis, ligoninių mažai ir 
— Clevelando LFB sambūris J- Ąžuolaitis ir jaunių globėjas 'j°s perpildytos, esąs didelis vai

_ .. . _ m. » m « * (Tll 1 V) 4“ *1 V*", f—1*11 n 11 1 I O (—** ri Ir Ir \ W"1 rčio
Vasario 16 proga savo narių Palubinskas. Vėliavos pro- 
tarpe pravedė aukų vajų Lietu jektą padarė arch. Ed. Arbas, 

laisvinimo akcijai remti, pasiuvo — Jura Jodelienė.vos
Lietuvos reikalu JAV Kongre
se įneštų rėzoliueijų pravedimą 
laikydami šiuo metu prasmin-

kų mirtingumas”. Pasak komen 
tatoriaus, jis pats buvęs Ame
rikoje ir patyręs, kad JAV gy
dytojai tai tikri plėšikai, nes už 
“mažiausią patarnavimą” iš joVOKIETIJOJE

Lietuvos vokiečių suvožia nulupę 10 dol., o iš kitų jie bū-
giausiu laisvinimo darbu, Cle-:v*mas penktosios kultūrinės tų reikalavę... 35 dol. (tikro
vejančio LP Bičiuliai 108 dol., “P P™<^ “H*-* VeJC “7 ?ydyt“?1 "Z V*?“

!r auką. Įteikė Kuchel - Lipscomb 1 stimme”, organizuojamos gegu- lma m"kes™> 3’5- daugiausia 
žės mėn. 25-27 d. d. Neheim- 7 dol. E.). Komentaru, pavadin. , • i u .. rezoliucijai remti komitetui., , ...„ „............................. menkeumą turime pastatyti .. .... . _ . . , ! Hnesten Bus dr Erik Boatcher,Stendai ir tikrove” siektaP. Marijos Gimimo bažnyčioje, . .J, . u- * u Siam veikliam sambūriui vado- -tiuesten. bus ar. jlhk noeicner ■ , -rn

, , žmogiškosios asmenybes tobu- . . ■ • • , iš 'štutfo-artn ;r dr Man fred JAV-bes pavaizduoti atsiliku-bal. 18 d„ 6 v r. Giminės,’,. . , ... . . . vauja energingas pirmininkas ls »tutt&arco ir ar. ivianrreu, r .
, . . ihnimą, o kritini žvilgsni pir- _ A ffpllmsnn Iš (Mnenstprin -naskai S1U kraštu ypatingai medicinosdraugai ir pažįstami prašomi | Juozas Žilionis. 110 dol. tam -tieiimano iš Muensterio pasaai , jr &

miausia nukreipti į save: ar ašpasimelsti už jo sielą. (Pr.) i?™?; ‘ ~ ~~ i pačiam, tikslui kiek anksčiau į- tos’V, o- , i“ atllkau SaV°. PaT.?V’ teikė ir Los Augeles LPB sam. kaitys
X F. Lickiene ir B. SigĮnorel- | kokiu asmeniniu įnašu galėčiau 1 . . .

Ii vadovauja Gim. P. Š. parapi-; vieną ar kitą blogybę pataisy- 
jos mokyklos Motinų klubo ren ti?, ir t.t.
giamai jubiliejinei vakarienei - Sprendžiant jaunimo proble- 
šokiams gegužės 6 d. 5:30 v. v. mą, išeities tašku paimti jo są- 
Bilietus galima įsigyti ir rezer- monėje susiformavusią lietuvy- 
vuoti pas S. Bistrienę PR 6- bės sampratą ir dideliu tėvų pa 
3924 ir H. Razminienę WA 5- siaukojimu siekti laimėti jį lie- 
9137 bei kitas komiteto nares, tuvybės idealui. Prievarta jau- 

(Pr.) |nimui yra mažiausia patikima

ištraukas iš savo knygų 
Nuenrberge gyvenąs

būris.

— Inž. Julius
Rūta pakviesti

Jodelė ir Alė 
Los Angeles

prof. dr. V. Jungferis. (E.)

OKUP. LIETUVOJE

patarnavimo srityje.

— Lėšų grobstytųjų byla. Ko 
vo mėn. pabaigoje Kaune buvo 
nagrinėjama stambių valstybi-

— Puola medicinos aptama- nių lėšų grobstytojų byla. Teis-

Velykų kiškis Piešė G. Piačas

yo kišenę pasiglemžęs apie pu
santro milijono rublių senąja 
valiuta. (E.)

JAV NEGALI IŠMESTI 
PILIEČIO

Susekta, kad Paul Ricca, bu
vęs Chicagos “gengsteriu”. at
vyko Amerikon su suklastotu 
pasu ir vėliau priėmė Amerikos 
pilietybę, užslėpdamas dvi Ita
lijoje papildytas žmogžudystes. 
Federalinio teismo jam įsakyta 
išvykti iš Amerikos, bet vei
kiausiai jis čia pasiliks, nes ne 
atsiranda kitos valstybės norin 
čios jį priimti.

DARBINGUMAS ARŠESNE
LIGA UŽ ALKOHOLIZMĄ
Darbingumas, prisirišimas prie

gu, kąsa sau ankstyvą kapą. 
Laimė, kad ši liga yra nelimpa
ma ir neužkrečiama...

SAMDYTI KATEKISTŲ 
ŽUDIKAI

Rytinėje Burmoje prieškrikš
čioniškieji fanatikai pasamdė žu 
dikus, kurie nužudė vyriausią 
katekistą, beapaštalaujantį pus 
laukinėje Wa gentyje. Taipgi 
nužudyti kiti du katekistai kal
nų rajone. Kiti katekistai buvo 
sužeisti ar priversti pabėgti. 
Prieš metus laiko pasislėpusio 
žudiko buvo nušautas kunigas 
Vong.

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

Velykų dieną pasiklausykite iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki

darbo, Chicagoje virto didesnė! 2:30 vai. p. p. Bus gražių dainų,
problema už alkoholizmą. To
kią nuomonę pareiškė dr. Nel- 
son Bradley, vyriausias Luthe-

muzikos ir mįslių. Pranešėjas

moksleivių ateitininkų vėliavos vimą JAV. Ryšium su Maskvoj jmui pirmininkavo Aukšč. Teis- 
kūmais. Vėliava pašventinta ba įvykusia medicinos paroda, per’mo narys Miežėnas. Kaltinamie 
landžio 15 d. sumos metu Šv. Vilniaus radiją kovo 30 d. pa- ji buvo: Kauno mėsos kombi- ran General ligoninės psichiat- 
Kazimiero parapijos bažnyčioj, skelbtame komentare nurodyta,1 nato bazės prekių žinovas ir kt. ras. Jaučiąsis verčiamas dirbti

TERRA

Jaunučių ir jaunųjų ateiti- kad parodoje parodyti JAV įs- 
ninkų veiklą energingomis pa- taigų modernūs įrengimai esą...

bendrai, 
mis vien

Vilniaus radijo žinio-, darbininkas negali susilaikyti 
Tamošauskas į sa- į nuo darbo ir, tapęs darbo ver-

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
8237 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




