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Naujas Amerikos nusiginklavimo planas
Paliesti dalykai prezidento 

Kennedy spaudos konferencijoje
WASHINGTONAS. — Prezi- menė turėtų vis stiprėti, vals-

dentas Kennedy vakar pareiškė, 
jog administracija neturi blo
gos valios link plieno pramo
nės kovoje prieš kainų kėlimą 
ir neketina griebtis baudžiamų
jų priemonių prieš plieno šei
mininkus.

Toliau prezidentas Kennedy, 
kalbėdamas vakar spaudos kon
ferencijoje, pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės atnau 
jins atominius bandymus atmos 
feroje šio mėnesio gale, jei So
vietų Sąjunga nepasirašys ato
minių ginklų bandymų uždrau
dimo sutarties. Atrodo, kad 
Chruščiovas nelinkęs pasirašy
ti šios sutarties; jau daugiau 
kaip 3 metai vedamos derybos 
dėl atominio nusiginklavimo, 
bet nieko nepasiekta.

Amerika ir toliau tęs pasiruo 
šiamuosius pasikalbėjimus su 
Sovietų Sąjunga dėl Berlyno. 
Kaip bus pasiekta šiokių tokių 
rezultatų, j konferenciją bus 
pakviesta Prancūzija, Britani
ja ir Vakarų Vokietija.

Kalbėdamas apie nusiginkla
vimą, prezidentas pranešė, kad 
Arthur Dean įteikė 17 valstybių 
atstovų nusiginklavimo konfe
rencijai Genevoje naują JAV 
nusiginklavimo planą, kuris yar 
pilniausias ir smulkiausias; dar 
tokio plano niekas nėra pasiū
lęs. Štai šio plano punktai:

1. Kiekviena valstybė per pir 
muosius trejus metus sumažins 
30 procentų ginklų ir kareivių, 
per antruosius trejus metus — 
35 proc. Tarptautinio tikrinimo 
vienetai turėtų teisę padaryti

— JAV plieno, gamyba kovo 
mėnesį. Plieno gamyba kovo mė 
nesį pasiekė 10,580,000 tonų, o 
1960 metais buvo pagaminta 11, 
564,683 tonos. Tai pranešė Ame-

netikėtus vizitus į bet kokį kraš ; rican Iron and Steel institutas, 
tą patikrinti, ar tikrai vykdo- ; 1962 metų vasario mėnesį buvo 
mas nusiginklavimas. i pagaminta 9,698,316 tonų plie-

2. Tarptautinė taikos kariuo-' no.

RUOŠIAMI PARTIZANAI KOVOMS PRIEŠ 

KUBOS DIKTATORIŲ FIDEL CASTRO
Kada turėtų būti invazija?

WASHINGTONAS. — Grupė 
Kubos tremtinių netrukus pra
neš savo planus apie sudarymą 
partizaninių dalinių prieš Cast
ro ir šauksis kubiečių, esančių 
JAV-se, o taipgi ir šios šalies 
gyventojų padėti toje laisvės ko 
voje. Apie tai pranešė vakar 
“Chicago Sun-Times” korespon
dentas Ch. Bartlett. Bus sten
giamasi išlaipinti Kuboje sukilę 
lių jėgą, panašią į tą, kokią 
Castro išlaipino 1956 m. gruo
džio 2 d. Orie(nte provincijoje. 
Jie tada sėkmingai vedė kovas 
iš Sierra Maestrą kalnų ,kol nu 
vertė prezidentą Batistą. Jau

KALENDORIUS

Balandžio 19 d.: D. Ketvirta
dienis, šv. Simonas, Nomgaila.

Balandžio 20 d.: D. Penkta
dienis, šv. Teodoras, Seibutis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — gied
ra, šilčiau.

Saulė teka 5:05, leidžias 6:34.

tybėms mažinant savo karinį 
pajėgumą. Artėjant prie plano 
galo, Amerika ir Rusija turė
siančios po 1,500,000 kareivių.

3. Pačios valstybės turi spręs 
ti, kaip ilgai užtruktų visiškas 
nusiginklavimas bazėmis, karei
viais ir ginklais.

Sumokėjo $100,000 
diktatoriui Castro dėl

sūnaus išlaisvinimo
Miami. — Guillermo Alfonso 

Pujol, buvęs Kubos viceprezi
dentas, nupirko savo sūnui, in
vazijos belaisviui, laisvę už 
$100,000 iš Fidel Castro Hava
noje, Kubos sostinėje. Tai bu
vo paskelbta Miami mieste už
vakar.

Pirmą kartą sužinota, kiek 
pirklys diktatorius Fidel Castro 
reikalauja pinigų už invazijos 
belaisvio “dūšią”.

Pujol sūnus, Jorge Alfonso 
Bermudez, buvo eilinis invazi
jos dalinyje. Jį diktatorius Cast 
ro įjungė į $100,000 belaisvių 
kategoriją dėl tėvo politinio iš
kilumo.

• Praėjusią savaitę Fidel Cast
ro išlaisvino 60 invazijos belais
vių už truputį daugiau kaip $2, 
500,000, vidurkis kiekvienam bu 
vo po $40,000.

apie 40 - 50 karininkų ir apie 
300 karių eina apmokymą. Tai 
vykdoma ne formaliai, nesuda
rant didelių stovyklų.

Naujoms karinėms jėgoms va
dovaus pulk. Ramon Barąuin, i kad JAV žvalgyba leido Kubos
buvęs Kubos karinis attache 
Washingtone. Jis buvo sąmoks
lo prieš Batistą vadas ir dėl to 
buvo dvejus metus kalintas. Jo 
vyriausias padėjėjas bus pulk. 
Martin Helena, buvęs Matanzas 
provincijos pulko vadas, iš ka
riuomenės atsisakęs 1952 m., 
protestuodamas prieš Batistą.

Kubos tremtiniai neprašysią 
JAV pagalbos. Jie tik norį, kad 
jų veikimas būtų toleruojamas, 
kaip buvo toleruojamos pro 
Castro pastangos jo sukilimo 
metu. Patys kubiečiai nori vi
siškos savo veiksmų kontrolės 
ir jie patys nori pasilikti sau 
teisę spręsti, kada ir kur jie 
turėtų sukilėlių jėgas išlaipinti 
Kuboje.

Pagrindinį šį naujų sukilėlių 
karininkų branduolį sudaro Gu- 
atemaloje parengtieji invazijai 
praėjusių metų balandžio mė
nesį, bet kurie paskutinę minu-

JAV Atstovų Rūmų pirmininkas John McCormack įteikia Wa- 
shingtone Iždo depart. “Oscar” aktoriui Kirk Dauglas už “ne
paprastą tarnybą” platinant JAV bonus. (UPI)

KOMUNISTŲ VADO SKUNDAS - NEVYKSTA 

SUNAIKINTI TIKĖJIMĄ PAVERGT. LIETUVOJE
Barkausko skundas: platūs Sovietų Sąjungos inteligentijos 

sluoksniai, ypač gydytojai, agronomai ir inžinieriai,
nepakankamai įsijungia į ateistinę propagandą

MASKVA. — Lietuvos komu 
nistų partijos sekretorius A. 
S. Barkauskas ideologinėje kon
ferencijoje Kaune praėjusį penk, perdėtas entuziazmas modemiš- 
tadienį nusiskundė, kad katali- į kai muzikai, menui ir šokiams, 
kų Bažnyčia “dar laiko dalį Bal-' Savo kalboje Barkauskas y- 
tijo& respublikų gyventojų savo, patingai puolė katalikybę, kuri 
įtakoje”. Jis taipgi pažymėjo, j esanįį kosmopolitinė ir ypatin- 
kad nepaisant komunistų parti-; gaį priešinga komunistų ideolo- 
jos pastangų pravesti pricšti-! gjjaį įr politikai. Komunistų pro 
kybinę indoktrinaciją, “sentikių | pagandistams įsakyta Vatikaną
, ....... „„ vaizduoti pasaulio reakcijos cen

tru ir parodyti, kaip “uoliai ka
talikų Bažnyčia gina kapitalis-

bažnyčia ir įvairios kitos rcligi 
nės sektos ir bendruomenės taip 
gi parodo tam tikrą įtaką į kai- 
kurias gyventojų grupes”. Jis 
ragino dar uoliau vesti priešre- 
liginę propagandą.

Barkausko kalbos tekstas bu 
vo išspausdintas okupantų rusiš 
kame Lietuvoj leidžiamame laik 
raštyje “Litva”. Kalboje dar

tę buvo sulaikyti nuo įsijungi-, 
mo į atakuojančių sukilėlių da.- 
linius. Dauguma tų karininkų 
yra nariai MRP partijos, kuri 
savu laiku aštriai kritikavo,

invazijoje dalyvauti buvusiems 
Batistos armijos karininkams. 
Nauja sukilėlių armija nepri
ims buvusių Batistos šalininkų. 
Sukilėliai rinks aukas JAV-se ir 
kituose kraštuose. Kubiečiai 
tremtiniai, vyresni kaip 21 m. 
amžiaus, turės mokėti mokes
čius, ir už tai turės teisę daly
vauti išlaisvinimo tarybos rin
kimuose.

Kubą išvadavus, ta laisvinimo 
taryba taps valstybės taryba 
ir paskirs laikinąjį prezidentą. 
Kiekvienas sukilėlių savanoris 
prisieks klusnumą. Kubos pa
bėgėliai, organizuodami naują 
sukilėlių jėgą, yra įsitikinę, kad 
Kubos išlaisvinti nežada nei JA 
Valstybės, nei Amerikos Valsty 
bių organizacija, gi sukilimas 
krašto viduje, be paramos iš už 
sienio, neįmanomas. Norima in
vaziją pravesti taip, kad būtų 
sukliudytas cukrinių nendrių so

buvo pažymėta, kad be religijos, 
dar kitos “buržuazinio gyveni
mo liekanos Lietuvoje” esančios

tinę vergiją” (suprantama, kad 
nei žodžiu neprasitariama apie 
milijonus Sibire ir darbo sto
vyklose pavergtus žmones So
vietų Sąjungoje).

Barkauskas nusiskundė, kad 
platūs Sovietų inteligentijos 
sluoksniai, ypač gydytojai, ag
ronomai ir inžinieriai — nepa
kankamai įsijungiu į ateistinę
propagandą. Panašioj ideologai- JAKARTA, Indonezija. — Gy 
nėj konferencijoj gruodžio mė- jyy^og ministeris Abdul Haris 
nesį L. F. Ujičev, komunistų Nasution laikraštininkams pa- 

, reiškė vakar, jog partizanų veik 
la prieš olandus sustiprėjusi va
karų Naujoje Gvinėjoje ir “vis 
daugiau ir daugiau papuasų sto
ja už mus”.

Papuasai yra vietiniai gyven
tojai vakarų Naujoje Gvinėjo-

LAIMĖJO 
STIPENDIJAS 
Į KOLEGIJAS

CHICAGO. — Septynios Ma- 
rijos Aukštesniosios mokyklos 
moksleivės laimėjo 1962 — 1963 
metų Illinois Valstybinių stipen 
dijų konkurse. Laimingųjų var
dai: Kathleen M. Bell, 3619 W.
67 pi.; Mary Lynn Budvaitis, ,J. 
4543 So. Fairfield, Carolyn J. 
Setko, 8306 Manistee Avė., Ber
nadeta M. Hess, 2110 W. 21 
Place, Joąn K. Ivan, 2625 W.
65 St., Marčia J. Uebbing, 6049 
So. Troy ir Robertą M. Viršila, 
3436 So. Union Avė.

Visoje Illinois valstybėje bu
vo paskirta 5158 stipendijos; 
laimėtojos gali pasirinkti studi
joms bet kurią kolegiją Illinois 
valstybėje. Konkursiniai egza
minai buvo iš anglų kalbos, ma
tematikos, socialinių ir gamtos 
mokslų.

dinimas; jei ateinančią žiemą ties.
cukraus derlius bus menkas, 
lengviau bus sužlugdyti Castro; 
taigi invazija turėtų vykti vasa
rą.

Komunistai nušovė vokietį,

bėgantį į Vakarus
Sunkvežimiu bego į laisvę

BERLYNAS. — Pasienio ko
munistai sargybiniai vakar nu
šovė 24 metų Rytų vokietį, ku
ris bėgo kartu su savo dviem 
draugais, paleisdami visu grei
čiu sunkvežimį, prikrautą smė
lio, per užtvarą į Vakarų Ber
lyną.

Antras įvykis pasienyje. Ry
tų Vokietijos kareivis krito ne
gyvas nuo komunistų kulkų, 
kai jis bandė pasprukti į Vaka
rus. Gi kitam komunistų kariui

partijos sekretorius, pasakė, 
būk didžioji Sovietų žmonių da
lis esą sąmoningi ateistai, ta
čiau “religinės liekanos yra at- - 
kaklios ir milijonus žmonių lai
ko savo replėse”. Labai ryškus 
prisipažinimas, kad net per 45.

Sulaikė prezidentų Tshombe
LEOPOLDVILLE, Kongas. Adoula vienybės reikalu, ir jo 

metus brutaliausiomis prieinu- _ Kongiečių pareigūnai vakar j išvykimas kurį laiką sutrukdys
nėmis vestos antireliginės kovos 
Sovietų Sąjungoje milijonuose 
žmonių religinė idėja pasilieka 
gyva.

Ši informacija paimta iš 
“New York Times” balandžio 
16 d.

Indonezija stiprinanti savo karines 

jėgas Naujojoje Gvinėjoje
Nors bandoma diplomatiniu būdu išspręsti ginčą, bet 

pasiruošimai tebevyksta

je, kurią Indonezija savinasi. 
Olandų vadai pranešė praėjusią 
savaitę apie pastangas iššluoti 
indonėzus įsibrovėlius iš dviejų 
pakrantės salų, į kurias jie iš-

NUTEIS® KALĖJIMAN 
20-čiai METŲ

WIESBADEN, Vokietija. —
JAV kapitonas Joseph P.. Kauff 
man, 43 metų, nuteistas užva
kar sunkiųjų darbų kalėjiman
20 metų. Šį sprendimą paskelbė PARYŽIUS. — šešių Euro- jos ir Prancūzijos užsienio rei- 
aštuonių vyrų karinis teismas, | p0S Bendrosios Rinkos (ekono-. kalų ministerių konferenciją 
kadangi Kauffman davė Jung-|mįnės bendruomenės) valstybių i Belgijos Paul-Henri Spaak ir 

užsienio reikalų ministeriai su-į Olandijos Joseph Luns įvedė į 
sitikę užvakar Paryžiuje bandė i akligatvį, atsisakydami priimti 
padėti politinei vienybei pagrin- ■ bet kokią politinę vienybę, jei

tinių Amerikos Valstybių gyny
bos paslapčių Rytų Vokietijai.

Kauffman, II Pasaulinio ir 
Korėjos karų veteranas, išbalęs 
kariškai pasveikino teismą, iš
klausęs sprendimą dėl savo atei-

— Rusų lėktuvas vakar pa
šovė Vakarų Vokietijos privatų 
lėktuvą ir privertė nusileisti Ry 
tų Vokietijoje.

pavyko saugiai peržengti pasie
nį.

Trečias atsitikimas. Vakarų 
Berlyno laikraštis “B. Z.” pra
nešė, jog Rytų Vokietijos ar
mijos karininkas nusišovė kovo 
28 dieną, kai jis buvo pagau
tas bebėgant į Vakarus.

Turint galvoje šias tris mir
tis, Rytų Vokietijos komunis
tai jau užmušė 28 asmenis, ban
džiusius pabėgti į Vakarus nuo 
komunistų pastatymo Berlyno 
sienos praėjusių metų rugpiū- 
čio mėn.

Miręs Stalino sūnus
MASKVA. — Buvęs lt. gene

rolas Vassily Stalin, mirusio so
vietų diktatoriaus sūnus, mirė 
neseniai. Tai vakar pranešė pa
tikimi šaltiniai. Bet dar nesą 
oficialaus patvirtinimo.

Gen. Stalin mirė širdies liga.

į aerodromą nusiuntę ugniage-, pastangas baigti Katangos at- 
sių motorus ir užblokavo Ka- j siskyrimą. 
tangos prezidento Tshombės iš
vykimą į savo sostinę Elizabeth 
villę.

Tshombe daugiau kaip mėne
sį tarėsi su Kongo premjeru

Indonezijk ir toliau stiprina 
savo karines jėgas vakarų Nau 
joje Gvinėjoje, nors ir bando
ma ginčą išspręsti diplomatiniu 
būdu.

Atominės slėptuvės
KANADA. — Susidomėjimas 

atominėm slėptuvėm Kanadoje 
gerokai sumažėjo, aprimus šal
tajam karui. Ankstyvesnis val
džios paruoštų planų slėptuvėm 
pareikalavimus iš 300 - 200 per 
dieną nukrito iki 30 - 40. Susi
kūrusios slėptuvėm statyti bend 
rovės metasi į kitas statybos 
sritis arba bankrutuoja.

Europos vienybės klausimu

dus.
Bandymas nepavykęs, nes Bei 

gija ir Olandija pastatė sąlygą, 
kad Britanija turi įsijungti į 
Bendrąją Rinką, jei nori politi
nės integracijos.

Belgijos, Olandijos, Italijos, 
Liuksemburgo, Vakarų Vokieti-

Naujausios
žinios

— Britanijos išdavikai diplo
matai Guy Burgess ir Donald 
MacLean, pabėgę į Rusiją be
veik prieš vienuolika metų, pa
liko Sovietų Sąjungą ir išvyko 
į Vakarus. Vakar jie turėję iš 
Amsterdamo atvykti į Londoną. 
Londono policija pasirengusi 
juos sutikti areštu.

— Laikinasis Jungtinių Tau
tų generalinis sekretoreus U 
Thant priėmęs Sovietų Sąjungos 
kvietimą vizituoti Maskvą rug
sėjo mėnesį.

— Sovietų Sąjungos moksli
ninkas Alexi Golub, 36 metų, 
pabėgęs praėjusių metų spalio 
mėnesį į laisvę Olandijoje, 
grįžo į Maskvą praėjusį mėnesį, 
nes to reikalavo sovietų teis
mas žmonos lūpomis. Dabar jis, 
žinoma įsakytas Kremliaus, tei
gia, jog grįžęs į Maskvą, ka
dangi JAV žvalgybos pareigū
nai bandė jį paversti šnipu prieš 
savo tėvynę. Golub lūpomis da
bar kalba sovietų agentai.

—Sovietą Sąjungos kariuo
menės laikraštis „Raudonoji 
žvaigždė” vakar pasigyrė, kad 
rusai turį tokių raketų, kurios 
gali pasiekti bet kurią Jungti
nių Amerikos Valstybių vietą. 
Tai vėl gąsdinimas ir grasini
mas!

Trumpai iš
visur

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle vakar susitiko su savo 
nauju ministerių kabinetu, ir 
tarėsi kaip greičiau sutriuškin
ti slaptąją kariuomenę Alžiri- 
joje.

— Nepalyje sukilėlių jėgos 
stiprėjančios. Uždaryta kongre
so partija užėmusi Thori mies
tą, vidurio Nepalyje. Du loja
lūs vyriausybės kareiviai žu
vę susirėmime su sukilėliais.

— Mrs. Joseph P. Kennedy,
JAV prezidento motina, atvyko 
į Paryžių iš New Yorko, pra
leisti Europoje dvi savaites a- 
tostogų.

— Prezidentas Kennedy, jo 
žmona Jacąueline ir jų du vai
kai vakar išvyko į Palm Beach, 
Fla., devyniom dienom.

— Laikinoji Alžirijos vyriau
sybė nori, kad kuo greičiau 40, 
000 saugumo karių pradėtų veik 
ti prieš slaptosios armijos orga
nizaciją (OAS).

į ją neįsijungs Britanija.
Susirinkimą pradedant buvo 

iškeltas klausimas, ar “šešių 
Europa” turėtų būti “Europa 
septynių”.

Konferencija nutrūko nepas
kelbus komunikatą ir neprane
šus sekančio susirinkimo datos.
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TREMTIS — NELAIMĖ AR PALAIMA 
JAUNIMUI

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės gavėnios semina
ro paskutinėje (IV. 14) paskai 
toje dr. A. Liulevičius nagrinė
jo tremtį, norėdamas rasti at
sakymą, ar tremtis jaunimui 
yra nelaimė, ar palaima. Pra
džioje konstatavo, kad tremtis 
tėvams pavogė ateitį. Jaunimui 
pavogė vaikystę. O mažiesiems 
— jų tėviškę. Tad pirmu pa
žvelgimu tremtis yra didelė ne
laimė. Tačiau Dievas, karo me
tu mus išvedęs per ugnimi nai
kintą ir plienu drebintą žemę, 
mūsų tremtimi nori ką nors pa 
sakyti.

Prelegentas, panagrinėjęs esą 
mą padėtį, siūlė tremtį pavers
ti palaima. Jis mano, kad trem
tinys negali žiūrėti į turtą to
mis pačiomis akimis po tiek 
daugelio išgyvenimų, kada buvo 
likęs vieninteliu turtu — marš-

ĮDOMIOS PASKAITOS
Š. m. balandžio 14 d. Jaunimo 

centre at-kų Vytauto klubas su
rengė viešas paskaitas su dis
kusijomis aktualiais klausimais.

Klubo seniūnas K, Mickevi
čius pirmininku šiam susirinki
mui pakvietė J. Guobužį, o sek
retorium A. P. Bagdoną. Pa
skaitas davė kun. K. Baras, 
Draugo politinio skyriaus re
daktorius, ir P. Maldeikis, žy
mus pedagogas.

Kun. K. Baro paskaitos tema 
buvo “Lietuva dabartinių įvykių 
šviesoje”. Peržvelgė šaltojo ka
ro areną — tai Afrikos ir Azi
jos kontinentai, kur pasaulinis 
komunizmas veržiasi be jokios 
atodairos. Jo veržlumui sulai
kyti nevieningi ir išglebę vaka
rai neranda reikiamų priemo
nių.

Bet Pabaltijo pavergtųjų val
stybių reikalai dar labiau ap
leisti, negu afrikiečių. Lietuvoj 
dabar pasiryžta sunaikinti tau
tinius savitumus ir peršama vy
resniojo “brolio” — ruso sovie
tinė kultūra. Ekonominis gyve
nimas pajungtas Sovietų užma
čioms.

Išvada — mums reikia viską 
darytį, kad vakarai nepamirštų 
pavergto Pabaltijo laisvės by
los.

L. Maldeikio paskaita “Lietu
vos išeivijos dvasinio veido ki
timas” buvo akademinio lygio ir 
didžiai kruopščiai paruošta.

Žmogus su savo principais nė 
ra pastovus ,bet kinta aplinkos 
ar amžiaus skirtumo veikia
mas. Išeivijoj tas klausimas i- 
tin svarbus, nes nuo to priklau
so išlikimas ar išnykimas. Pa
skirstė išeiviją į 3 kartas, ku
rios lietuvybės atžvilgiu gero
kai skiriasi. Jos yra senoji, vi-

Akt. Cliff Robertson vaidina prez. Kennedy filme PT109. Filmas 
yra iš Antrojo Pasaulinio karo kovų, kur kaip laivyno karinin
kas gražiai pasižymėjo dabartinis JAV prezidentas. (UPI)

: kiniai ant nugaros. Tad pirmiau 
Isia reiktų išmokti būti turtin
gais žmonėmis, auginant savy
je duosnumą. Antras siūlymas: 
tremtiniams ir jų ainiams ais
tringai domėtis mokslu, kuriam 
siekti turime labai geras sąly
gas. Kadangi tremtinys yra me
lo auka ir keliaudamas per pa
saulį sužinojo, ko žmogui nega
lima daryti, tad patariama pa
sirinkti mokytojo (dėstytojo) 
profesiją ir būti asmenybių for 
muotoju bei žmonių santykių 
derintoju. Kadangi esame atsa- 
kingi vienas už kitą ,tad siūlė 
mokslus baigusiems neužsidary
ti savo profesijos rateliuose, o 
bendrauti su plačiąja visuome
ne.

Pabaigoje buvo susumuota: 
ar tremtis bus nelaimė, ar pa
laima, priklauso nuo mūsų pa
čių. M. V.

durinė ir jauniausioji karta, nie 
kad jau Lietuvos nebemačiusi. 
Šių trijų kartų lietuvybė yra vi
sai skirtingai išgyvenama ir 
pajaučiama. Vyresnioji ir jau
niausioji karta dažnai savitarpy 
viena kitos nebesupranta. Čia 
dar prisideda tėvų ir vaikų am
žiaus ir interesų skirtumai, mo
kyklos ir auklėjimo skirtingas 
pobūdis — visa tai kenkia lie
tuvybės išlaikymui jaunojoj kar 
toj.

Po paskaitų vyko gyvos dis
kusijos, į kurias įsijungė beveik 

i visi dalyviai. Susirinkime buvo 
[apie 30 žmonių; pageidauta su
drengti tokių pobūvių daugiau.

A. P. B.

j URBANOS DRAUGOVĖJE
i

i Trečiasis antrojo semestro su 
. sirinkimas Urbanoje paskirtas 
! dar vienam metinės temos as
pektui : kovo 28 d. kol. S. Ru- 

i dys skaitė referatą tema “Ka- į 
; talikų Bažnyčios doktrina apie • 
tautų apsisprendimo laisvę”. Į

Įvadinėje dalyje kol. Rudys 
aiškino kaip valstybė supranta
ma Katalikų Bažnyčios moksle,

, kodėl ji randa pradžią žmonių 
prigimtyje ir atitinka Dievo na j 

į tūraliai tvarkai; teigė bendruo-. 
I menės reikalingumą žmogui. Jei 
bendruomenės formos keičiasi, 
Katalikų Bažnyčia, tačiau, neiš- I 
skiria nei jokios valdymo for
mos kaip vienintelės tinkamos, 
bet reikalauja, kad kiekviena 
užtikrintų narių gerovę ir neri
botų Bažnyčios veikimo. Kol. 
Rudys išryškino dvi kompeten
cijos sritis: Bažnyčios kompe
tenciją dvasiniuose dalykuose 
ir valstybės medžiaginiuose. 
Remdamasis dalinai J. Maritai- 
nu, referentas peržvelgė tai, kas 
priklauso valstybei, kas Bažny

Šv Tėvas Jonas XXIII palaimi
na tikinčiuosius šv. Petro bazili
koj Romoje.

Teigdamas, kad tautinis apsi
sprendimas yra teisė ir istori
joj, ir. Bažnyčios moksle, kol. 
Rudys pastebėjo, kad yra sąly
gų, kurios šį principą riboja ir

čiai ir ką apima valstybei pri
klausančiųjų gerovė. Toliau aiš 
kinta, kodėl valstybės teisėtu- ninku globėjai bei vaikučių tė- i 
mui būtinas valdomųjų pritari- vėliai ilgą laiką dirbo su nema- 1 
mas ir kokios sąlygos yra rei
kalingos, jei grupė žmonių apsi
sprendžia sudaryti valstybę, egzaminų komisijai tikrinant

kad Katalikų Bažnyčia priima F. Palubinsko, rado, kad visi
ribojančių sąlygų buvimą. kandidatai buvo labai gerai pa-

T7, . . . x siruošę “religinėje, organizaci-Klausjmų ir nuomonių teore-
tiniais klausimais nebuvo daug, 
ir diskusijos pasuko konkretu
mo, dabarties situacijų linkme. 
Pirmiausia tiksliau aiškintasi, 
kodėl, kokia prasme Lietuvos 
pavergimas pažeidžia Bažnyčios 
skelbiamą ir tvirtinamą tautų, .šventino moksleivių ateitininkų ansisprendimo laisvę; bandyta.7.-5,. , - - . . x vėliava ir tarė progai pntaiky-isiureti, kada mažesnes valsty- • „ ,f . .. . • ' tą žodeli. Vėliavos kūmais buvonoc mincrrmoo i Hinoono rrolo'n lbės įjungimas į didesnę galėtų 
būti pateisinamas ar pageidau
tinas. Toliau ginčus sukėlė Kon 
go ir Katanga: bandėme vertin
ti Katangos atsiskyrimą, atsi
žvelgdami į Katalikų Bažnyčios 
moralės dėsnius. Diskusijas bai 
gema mintimis ir klausimais 
apie pasaulinę, universalią vals 
tybę ir tautą: Ar ji įmanoma? 
Ar ji prieštarautų Bažnyčios 
mokslui? Ar ji galima tik tobu
lai krikščioniškame pasaulyje?

“ATEITIS” JAU 
SPAUSDINAMA

Greitai skaitytoją pasieks 
nauja “Ateitis” — ji jau spaus 
tuvėj baigiama spausdinti. Nu
meris kiek pavėluotas (egzami
nų kaltė ...) Verta tačiau buvo 
ir palaukti. Verskime numerį 
puslapis po puslapio, štai Atei
tininkų federacijos vado prof. 
S. Sužiedėlio žodis New Yorko 
ateitininkų. šventėje, pasižymįs 
minties gilumu ir nuoširdumu. 
Friedrich Schiller mintis apie 
žmogaus estetišką išauklėjimą 
atpasakoja R. Š. (iš gyvo 
straipsnio tono ; galima, spėti, 
kad rašo Rimvydas šliažas). M. 
Slavėnienė savo pasakojime 
“Margučiai” nukelia skaitytoją 
į Lietuvos kaimą. Leonidos 
Paulytės novelė “Greitasis trau 
kinys” sugrąžina mus į didmies 
tį. O A. Audronė pasirodo su 
trumpučiu eilėraščiu “Mano Lie 
tuva”.

Kun. J. Kidykas, SJ rašo Pet 
rui apie tikėjimo branduolį. Nu 
merio jauniausias rašytojas yra 
Vytenis Babrauskas, kuris pa
tiekia stiprų straipsnį “Mairo
nio poezija ir jos reikšmė”. Or
ganizaciniais klausimais disku
sinį straipsnį rašo Jonas Meš
kauskas. Su susidomėjimu bus 
sutikta Vytenio tradicinė “Per 
Prizmę”. Korespondencijų sky
rius gausus fotografijomis ir 
gyvas; duodamos žinios nuo 
Italijos iki Australijos. Nume
ris akiai mielas: viršelyje pava 
saris dar su žiema kovoja — 
pirmajam viršelyje jaunuolis 
uosto gėlę, gi nugariniam ma
tosi sniegu užklotas parko ta
kas. Šį numerį redagavo pirma-

sis redakcijos kolektyvas, ku
riam vadovauja Rimas Rudys.

YRA “ATEITIES” 
KOMPLEKTŲ

“Ateities” administratorius 
V. Šoliūnas praneša, kad dar 
.yra likusių kelių praėjusių me- 
tų “Ateities” komplektų, kurie 
galima įsigyti normalia metinės 
prenumeratos kaina — už pen
kis dolerius. “Ateities” žurnalo 
komplektai yra vertingas me
džiagos šaltinis moksleiviams, 
rašantiems referatus. Kuopos 
turėtų pasistengti turėti “Atei
tį” savo knygynėliuose.

PUTNAMAS
Putnamo studenčių ir mokslei 

■ vių ateitininkių metinė šventė į- 
vyks gegužės 6 d. Putnam, 
Conn. 8 vai. šv. Mišios. Po pie
tų seks minėjimas, meninė pro 
grama, vaišės ir šokiai. Visus 
kviečiame dalyvauti.

JAUNIŲ ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ

Los Angeles jaunučių ateiti-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

1351 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAŠ
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
ža grupe jaunučių. Kad jų dar- vai.- kasdien įo—12 vai. ir 7—9 v. 
, . . . vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-bas buvo vaisingas, pasirodei 1)en uždaryta. Kitu‘laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3228

kandidatus prieš leidžiant duot 
jaunio ateitininko pasižadėjimą. 
Egzaminų komisija, susidedanti 
iš kun. A. Valiuškos, S. Palu- 
binskienės, J. Gliaudžio, jr., ir

nėję, lietuvių istorijos ir geogra 
f i jos srityse”.

Balandžio 15 dieną Šv. Kazi
miero parapijoj įvyko ir pati iš 
jaunučių į jaunius ateitininkus 
perkėlimo šventė. Prieš sumą 
kun. kapelionas Valiuška pa-

Alė Rūta-Arbienė ir Julius Jo- i Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti.; 
dėlė. ši vėliava buvo įsigyta dė 
ka didelių p. Ąžuolaičio, p. Ar- 
bo, ir p. Jodelienės pastangų.

Kun. Kučingis atnašavo šv.

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

- ; : ' J Gamina ir par- .
jW: duoda lietuviš-

kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū-
Vvtn ir Šviežia I Val- pirm-. ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 Rytą ir šviežią Antr l g> t,.<e, pa|?al 8utartį
mėsą. Liet. SU- sekm. uždaryta.
rial, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

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

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

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBilllllllirn

G RADI N SR A S
J. G. TELEVISION CO. I 

2512 W. 47th St., ĖR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI , 
Pardavinial-taisymai Sek. uždaryta

EKSKURSIJA EUROPON
Ekskursija tęsis tris savaites 

— nuo šių metų liepos 29 d. iki 
rugpiūčio 19 d. Jos dalyviai iš
skrenda ir grįžta lėktuvu į Chi
cagą.

Ekskursija sustoja šiose vie
tose: Madridas, Roma, Geneva, 
Koelnas, Paryžius, Londonas. 
Romoje ekskursantai dalyvau
ja kongrese “Exulae Familiae”, 
audiencijoj pas Šventą Tėvą.

Informacijas teikia, rezerva
ciją priima Rack (Raščiauskas), 
lietuvis, prezidentas Wide World 
Travel agentūros, jo adresas 
Evergreen Plaza Arcade—9535 

j S. VVestern Avė., Chicago 42, 
{telefonas BE 3-1104 arba GA 
2-0640. Vietų skaičius ribotas. 
Skubėkite.

Kun. dr. Antanas Juška

mišias ateitininkų intencija. Ji
sai trumpu žodeliu skatino atei1 
tininkus visuomet sekti naujai 
pašventintąja vėliava — ateiti
ninkų siekiamų idealų simboliu. 
Nariai bendrai priėmė šv. Ko
muniją.

Tuo po mišių įvyko viešojo 
pasižadėjimo iškilmė. Kun. Va- 
liuška paaiškino pasižadėjimo

(Nukelta į 6 psl.)

p; ŠILEIKIS, o, P.45|Hry Orthopedas. Protezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban

% dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDJJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Hl. 

Tel. PRospect 6-5084

Rez. telef. IVAlbrook 5-5078

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Puiaski Rd. ' (Craivford Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš- 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia.. skambinti MI 3-0001,.

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS !
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 \V. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. ien nuo b—b vai v«,k.
3ešt. 2—4 vai.

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

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo taką chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin t Kasdien i—3 vai. ir e—8 vai. vak.

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

Valandos pagal susitarimą
m. ofiso HE 4-5849, rez. illi 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

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

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

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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 

6132 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. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motoru ligos

2454 West 7.1st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
• leonius nriima nagai ausitarima

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2650 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt, nuo 1 iki 4 vai.
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~ 0 Redakcija straipsnius tai-
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
3 rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
g kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.
.............. iiimuiiimiii...... ..................................................

Tel. ofiso i’O 7-6000, rez. GA 3-7278 Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo J— 4 p. p. Ir 6
'lr4 « w»i /diAlfct

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd, 

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

įkišo ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So, 49th Court, Cicero
tad. tik 1.0-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)

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

Dr.W. Ross Dr.LSeibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
-rT--, j „ ' Ofisai: 79 58 S. W este r n Avė tel
Valandos vakarais 7-9 šeštad. 10-2. GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey^ 
n- t Trečiad. susitarus. III., tel. EDison 3-4383- 30 N Mi-
v,sad» ^tsilieps telefonas 427-0871. gan Avė., Suite 808, tel’. CE 617764.

Bl 7-0400.______ _____ Valandos pagal susitarimąTel. Ofiso

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80
vai. vak. šeštad. 1—4 vai trečiad „ J* , „ • pagal susitarimą. JeiĮ uždaryta. ’ treclaa’ neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

si. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St„ Cicero

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

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

0R. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCD1KJŲ ik VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo .tl vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — l vai. p šeštad. 11 

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

Res. tek VVAlhrool 5-3766

DR. MARIJA ŪNAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas IIRmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

SR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sl. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA M0NSTAVIČ1US
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3646 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 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.

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archerl

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTIIOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7-2280.

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

keičia stiklus ir renius 
4455 8. California Avė. VA 7-7S81
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St, 
Ofiso tel. RElianee 5-4410 ’ 

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

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal erutartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2866 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3096

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendrą praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 u* 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 
g'al susitarimą,. šeštadieniais »uq 
2 vai. iki 5 va.1. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ" 
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 S

Sešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku -— pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6165

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street
^hma ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpedalybS: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*»*
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

IVAAKAR)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. ndb 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel, ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. D.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Gyvęnti

DIDŽIĄJA MINTIMI
“Sentire cum Ecclesia” — 

tai šūkis, skatinąs jausti ir 
gyventi su Bažnyčia. Šis šūkis 
ypač prisimintinas dvasiniam 
atsinaujinimui skirtųjų gavė
nios dienų viršūnėje — Didžio 
joje savaitėje. Bažnyčia — tai 
seniausioji draugija, bendruo
menė, j kurią yra susibūrusi 
mūsų tauta. Ji atneša idealis
tinę pasaulėžūirą ir kilnų krik 
ščioniškos moralės kodeksą. 
Bažnyčia tai vienintelė orga
nizuota — kitos ideologijos 
bendruomenė, kuri įstengė iš
silaikyti ir marksistų okupuo
toje Lietuvoje. Bažnyčia teikia 
didžio ryžto, kurio nepalaužė 
nei Muravjovas korikas, nei 
naujieji satrapai. Kuo giliau 
mes įsijausime į Bažnyčios 
mintį, tuo būsime stipresni dva 
šioje.

*
Įdomu, kad net nekrikščio

niška tauri asmenybė, kaip 
Mahatma Gandhi .dažnai yra 
reiškęs pagarbą katalikų Baž
nyčiai, pripažindamas, kad 
Kristaus mokslas būtų didelė 
pagalba pakelti Indiją. Vienu 
metu jisai paskelbė šias su
gestijas krikščionims:

Jūs visi — misijonieriai ir 
kiti — turite pradėti daugiau 
gyventi kaip Kristus.

Religiją jūs turite sekti, prak 
tikuoti be pakeitimų ir atmie- 
šimų.

Meilę turite padaryti savo 
gyvenimo centru, nes meilė y- 
ra krikščionybės centras.

*

Jaučiant su Bažnyčia, kaip 
tik šiandieną tektų daugiau 
susikoncentruoti į tą krikščio
niškąją meilę, kurią būtų gali
ma pavadinti dieviškumo pra
du gyvuliškoje žmogaus pri
gimtyje. Didysis Ketvirtadie
nis kaip tik ir yra didžiojo Mei 
lės Sakramento — Eucharisti
jos — įsteigimo priminimas ir 
pagerbimas. Bažnyčios liturgi
joje tiksliai ši diena sugretin
ta su Velykų švente, nes Eu
charistija — šv. Komunijos 
prasme — yra dvasinio prisi
kėlimo atbaigimas. Didžiojo 
Ketvirtadienio liturgijoje, kojų 
plovimo apeigose, kaip tik ir 
išryškinamas tasai didysis 
Kristaus meilės palikimas, kar 
tojant Evangelijos žodžius: “Iš 
to visi pažins, kad jūs mano 
mokiniai, jei turėsite meilę vie 
nas kito... Tepalieka jumyse 
šie trys dalykai: tikėjimas, vii

Spaudoje ir gyvenime

IR VERKSMAS, IR JUOKAS

Pavergtoje Lietuvoje kompartija 
taip prievartauja rašytojus, kad 
tokios dvasinės baudžiavos lietu
vių tautos istorijoje dar nėra bu
vę, įskaitant net ir spaudos drau
dimo metus. Tada koks nors au
torius išleisdavo Prūsuose slapy
vardžiu knygą, gi dabar apie tai 
tegalima tik svajoti, nes ir men
kiausias pogrindžio laikraštėlio lei
dėjas rizikuoja savo galva. Paga
liau spaudos draudimo laikais bent 
rusiškai galėjai rašyti daug lais
viau, gi dabar kompartija tokią 
įvedė baudžiavą, tokį dvasinį te
rorą, kad, stebint lietuvių kūrėjų 
pastangas, verksmas ima. Gali 
įvairūs asmenys važinėti į Vilnių 
ir jį filmuoti, o paskui grįžę kal
bėti, kad ten žmones tebegyvena 
kaip ir kitur, bet, kai paskaitai iš 
kolonizuotos Lietuvos politruko te
rorizuojamų autorių kūrinius, pa
matai kokia baisi Lietuvoj dvasi
nė vergija, kad ir kaip ružavai 
kas nors bandytų okupantą pai
šyti.

Bandymai išsiveržti
Lietuviai kūrėjai įvairiausiais 

būdais stengiasi išsiveržti iš tų 
komunistinių pančių ir kaip nors 
originaliau pasisakyti, kad nors 
truputį galėtų savojo aš parodyti 
ne nusižengdami kompartijos lini
jai ir neužsitraukdami politruko 
bizūno. Tų bandymų yra įvairiau
sių ir iš daugelio jų ima juokas 
pro ašaras. Toks poetas Mieže
laitis stengiasi pasirodyti origina
lus. tačiau, kaip pasirodysi, kad 
užpakaly stovi enkavedistas ir 
moko, kaip rašyti. Tada iš poezi
jos išeina kažkoks siaubingas mai
šalas, kažkoks keistas agitacinis

tis ir meilė, tačiau didžiausia 
iš jų yra meilė”.

Nusikaltimas tam meilės į- 
statymui atstumti ką nors 
vien todėl, kad jis kitos tau
tybės, rasės, tikybos, neparo
dant jam broliškos meilės. Ku
rie to nejaučia kartu su Baž
nyčia, jie savo dvasioje jau 
atkrinta nuo šios bendruome
nės, ir nereikia stebėtis, jei 
aštresniais atvejais susilaukia 
oficialaus to paskelbimo. Nese 
niai New Orleans trys gyven
tojai susilaukė ekskomunikos 
dėl savo atkaklios, užsispyru- 
sios kovos neprileisti prie ben 
drų švietimosi židinių vien dėl 
veido spalvos. Ekskomunika 
jiems visų pirma yra nušalini
mas nuo to Meilės Sakramen
to, kurio įsteigimą šiandien, 
Didįjį Ketvirtadienį, mes ir mi 
nime.

*
“Sentire cum Ecclesia” — 

jausti su Bažnyčia — tai lai
kytis amžinųjų tiesų inkaro. 
Vargiai, ar kas taip talentin
gai yra išreiškęs tą tiesą, kaip 
mintytojas ir gilus literatas
G. K. Chestertonas, kuris, iš
keldamas katalikybės minties 
ir praktikos vertę, rašė: “Tu
rėtų jau būti aišku, kad kiek
vienas dalykas, kurį katalikų 
Bažnyčioje pasmerkė moder
nusis pasaulis, buvo vėl to pa
ties moderniojo pasaulio grą
žintas, tik žemesnėje formoje. 
Puritonai atmetė meną ir sim
bolizmą, bet dekadentai jį grą 
žino su senu potraukiu jaus
mams, net ir sensualumui. Ra
cionalistai atmetė antgamtinį 
pagijimą, bet modernieji šar
latanai ne tik skelbia antgam
tinį gydymą, bet ir uždraudžia 
natūralųjį gydymą. Protestan
tų moralistai atmetė klausyk
lą, bet psichoanalistai ją vėl 
grąžino, su visais tariamais iš 
to plaukusiais pavojais, bet ne- 
beįnešant Bažnyčios numatytų 
apsaugos priemonių, fikūsda- 
miesi, kad šeimą ardo vienuo- 
liškumas, prigyveno laikus, ka
da mato biurokratijos į šukes 
sudaužytas šeimas; priekaiš
taudami, kad kam nors ku
riais nors išimtinais laikotar
piais uždedamas pasninkas, jie 
sulaukė meto, kada vegetarai 
nori visiems uždėti pasninką 
visiems laikams”.

Ne, modernieji blūdijimai — 
tai klystkeliai; tikrasis kelias 
— sentire cum Ecclesia.

J. Pr.

Sumaningai manevruodamas, 
Chruščiovas yra pavertęs Ber
lyno krizę nuolatiniu skaudu
liu Vakarų santykiuose su So
vietų Sąjunga. Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle nelaiko to 
skaudulio dideliu pavojum tai
kai. Jis mano, kad visą Berlyno 
košę Sovietų premjeras užviręs 
tik tam, kad turėtų jautrią vie
tą, kurią paspausdamas galėtų 
išgauti iš Vakarų sąjungininkų 
nuolaidų. Dėlto de Gaulle nela
bai ir veržiasi į derybas dėl Ber 
lyno.

Kitaip žiūri į Berlyno krizę 
šis kraštas ir Anglija. Tiek 
Washingtonas, tiek Londonas 
yra įsitikinę, kad už Berlyno 
krizės slepiasi toli siekiantieji 
raudonojo imperializmo užsimo
jimai, kurie gali vesti prie ato
minio karo. Dėlto Washingtonas 
ir Londonas norėtų pavojingą 
Berlyno skaudulį galimai grei
čiau užgydyti. Antra vertus, 
Amerika ir Anglija siekia tą 
užgydymą taip pravesti, kad 
nenukentėtų dabartinė politinė 
pusiausvyra Europoje. Čia, jų' 
manymu, turi būti žiūrima trijų 
pagrindinių dalykų. Viena, kad, 
Vakarų Berlynas išliktų lais
vas, antra, kad jame galėtų bū
ti laikomos karinės Vakarų įgu 
los, ir trečia, kad būtų patik-1 
rintas laisvas Vakarų Berlyno 
su išoriniu pasauliu susisieki
mas. Visa kita Londone ir Wash 
ingtone atrodo antraeiliais da
lykais.

Tokiais pagrindais yra sudary
tas Vakarų planas deryboms dėl 

Berlyno

Tame plane plačiai atsižvelg
ta į Sovietų keliamus saugumo 
sumetimus' ir, kas Chruščiovui 
yra dar svarbiau, daromas žing 
snis bent į faktišką Rytų Vo
kietijos pripažinimą.

Kad Sovietai nesibaimintų dėl 
Vakarų Vokietijos apsiginkla
vimo, Vakarai siūlo pasikeisti 
nepuolimo pareiškimais tarp 
NATO ir Varšuvos pakto vals
tybių ir garantuoti dabartines 
“šaltojo karo” sienas. Be to, 
siūloma atsisakyti nuo suteiki
mo atominių ginklų kraštams, 
kurie šiuo metu tų ginklų netu
ri.

Susisiekimą gi su Vakarų Ber 
lynu per Rytų Vokietiją, Vaka
rų pasiūlymu, turėtų prižiūrėti 
tarptautinė komisija iš šio kraš 
to, Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos atstovų, bet sugabalas. Štai Pergalės 2 nr. Mie

želaitis taip eiliuoja:
Yra dvejos rankos.

Ir yra dvejos rankos- 
Ir todėl gali būti jų ketvertas. 
Bet jeigu vienos galingos,

o kitos menkos — 
kelias .tarp jų būna pertvertas. 
Yra viena burna.

Ir yra viena burna. 
(Ir lūpos). Ir gali būti juk bučinys. 
Bet jeigu viena soti,

o kita dar ne — 
burna bus švinui taikinys.

Iš šių posmų atrodo, kad K. 
Korsakas greičiau taps arabų ka
ralium, negu Mieželaitis poetu. 

Duona ar poezija 
Be abejo, ne vienas iš lietuvių 

kūrėjų norėtų laisvės, bet juk 
reikia gyventi ir, kai reikia pasi
rinkti duoną ar poeziją, duonai 
atitenka pirmenybė. Ir čia, žino
ma, niekas nekaltas, tik kruvina
sis komunizmas, kuris vieną dieną 
liepia rašyti odes Stalinui, o kitą 

: dieną — jam prakeikimus. Lietu- 
įvis kūrėjas stengiasi kaip nors ir 
ką nors surasti naujo, kad, valgy
damas komunistinę duoną, galėtų 
patenkinti ir savo kūrybinį aš, 
tačiau, kaip matyti, tai nėra leng
va. Galimas daiktas, kad vienas 
kitas autorius kuria ir ne agitaci- 

! nius eilėraščius ir deda juos į 
stalčius, bet tai labai reliatyvi 
prielaida. Ir, į visa tai žvelgiant, 
darosi graudu, nepaisant kai kie
no džiaugsmo, kad Vilniuje yra 
graži Neringos kavinė, kurioj ra
šytojai gali gražiai išgerti ž 
kompartijos ir kiaulių šėrėjų ei
liuotą pagarbinimą.

P. Janulis

Derybas dėl Berlyno atnaujinus
Vakarų planas su naujais nusileidimais 

PRANAS DAILIDĖ

tam tikru dalyvavimu tiek iš 
Vakarų, tiek iš Rytų Vokietijos 
pusės. O Vokietijos apjungimo 
klausimams studijuoti, lygiai, 
kaip įvairiems tarpusaviu san
tykių reikalams svarstyti Va
karai siūlo mišrius Rytų ir Va
karų Vokietijos komitetus.

Kaip nesunku atspėti, toks 
planas Vakaruose yra kilęs po 
tų pasikalbėjimų, kuriuos yra 
turėjęs paskutiniu laiku valsty
bės sekretorius Rusk ir Ameri
kos ambasadorius Maskvoje 
Thompson su Sovietų užsienio 
reikalų ministeriu Gromyko. Kai 
tame plane atsispindi kai ku
rie anksčiau Sovietų kelti rei
kalavimai, yra pagrindo laukti, 
kad balandžio 16 d. atnaujinto
se derybose Washingtone tas 
planas nebus, kaip įprasta, iš 
karto Sovietų atmestas. To pla
no pagrindais gali būti prieita 
ir prie šiokio tokio susitarimo. 
Tik, žinoma, naujas Sovietų am
basadorius iškels ir naujus So
vietų reikalavimus.

Vakarų Vokietija turi pagrindo 
su planu nesutikti

Juk to plano pagrindais il
gesniam laikui būtų užantspau
duotas status quo Europoje. Vo 
kiečių tautos svajonės apie grei 
tą apjungimą būtų išblaškytos. 
C Rytų Vokietijos įsileidimas į 
susisiekimo su Vakarų Berlynu 
kontrolę Vakarų Vokietijoje y- 
ra laikomas žingsniu į Rytų Vo 
kietijos pripažinimą, taigi ir į 
formalinį Vokietijos padalinimą 
numatomais Vakarų pasiūly
mais Sovietams. O kai Vakarų

. .....

Vesdami Jį, jie sugavo vieną kirenietį, Simoną, pareinantį iš lau
ko, ir uždėjo jam kryžių, kad neštų paskui Jėzų. Luko 22, 26.

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Visą ateitį Idaho valstybei nulėmė aukso ir si
dabro suradimas. 1860 m. suradus aukso, tuoj įsikūrė 
Orofino miestelis ir kitais metais pradėjo dygti na
mai kaip grybai po lietaus, o jau 1862 m. Lewiston 
miestelyje pasirodė pirmas laikraštis „Auksinis am
žius”. Vėliau, suradus aukso ir kitose vietose, atsi
rado daug aukso ieškotojų, kurie, gyvendami nuoty
kingu gyvenimu, ginklo jėga pradėjo atiminėti iš in
dėnų derlingus slėnius. 1877 m. prasidėjo karas tarp 
baltųjų ir indėnų. Sunkias kovas nulėmė įsikišusi JAV 
kariuomenė, ir indėnai buvo nugalėti. Idaho 1890 m. 
buvo priimta į JAV šeimą kaip 43 valstybė. Idaho 
atsiradusi JAV globoje turėjo ir sunkių dienų, nes 
buvo žiaurių kasyklų streikų ir sukilimų. 1905 m. 
buvo nužudytas buv. gubernatorius Steunenbergas. 
Vėl 1921 m. buvo sąjūdis sudaryti naują valstybę 
Lincolno vardu iš dalių Idaho, Montanos ir Wash- 
ingtono valstybių.

1848 m. JAV kongresas išleido įstatymą, pagal 
kurį Oregono valstybėje buvo duodama veltui žemė, 
jei pirmūnas joje išgyvens 4 metus. Tokių norinčių 
veltui žemės gauti 1852 m. per Idaho valstybę perva
žiavo apie 15 tūkst. žmonių. Visi keliavo labai var
gingai tik apie 10 mylių į dieną su arkliais ar jau
čiais traukiamais vežimais. Per Idaho vedė keliai 
aukso ieškoti į Kaliforniją, o pietuose jau anksčiau 
minėti mormonų keliai. Geležinkelį žmonės pamatė 
tik 1873 m.

Vokietija šiuo metu yra pajė
giausias NATO narys Europo
je, taigi ir stipriausias šio kraš 
to sąjungininkas, su jos nusis- 

I tatymu teks skaitytis. Tuo la
ižau, kad ir Prancūzija tą nu
sistatymą greičiausiai parems. 
Be to, šis kraštas turi skaity
tis su dar dabar einančiais Eu
ropoje pasitarimais dėl jos po
litinio apjungimo. Europos fe- 

I deracija gali kitaip tvarkyti sa
vo santykius su Sovietais.

Tačiau dėl Vakarų plano Ber 
lyno krizei likviduoti turi pa
grindo susirūpinti ne vieni vo
kiečiai. Tame plane numatomos 
“šaltojo karo” sienų garantijos 
liečia visas bolševikų pavergtas 
tautas Europoje, tame skaičiu
je ir Lietuvą bei kitas dvi Bal
tijos valstybes. Nors niekas šia
me pasaulyje nėra amžina, bet 
savaime yra aišku, kad nepuoli
mo pareiškimai ir geležine už
danga einančių sienų garantijos 
ne didina, o mažina pavergtų 
tautų išsilaisvinimo viltis. Tos 
garantijos reiškia toli siekiantį 

o vietų grobio pripažinimą, ku
rį Maskva visą laiką rūpinosi
š Vakarų išgauti.

DARBININKAI KALBA 
ROŽANČIŲ

Chryslerio fabrike Detroite 
45 darbininkai, vadovaujami šo 
ferio-mechaniko Alberto Ber- 
nier, kas antradienį savo pietų 
pertraukoje susirenka kalbėti 
rožančiaus, melsdami taikos. Tai 
jie daro per paskutinius 15 mė
nesių.

Rusų ekspedicija buvo čia iškėlusi vėliavą
Dėl šios valstybės pretenzijų' yra reiškusi Ispa

nija, Didžioji Britanija ir net caristinė Rusija. Yra 
istorinių faktų, kurie tvirtina, kad danų kapitonas 
Vitus Beringas (1728 -1741) 18 amž. pradžioje, tar
navęs Rusijos laivyne, Petrui Didžiajam mirštant, 
buvo paskirtas Rusijos ekspedicijos vadu ištirti Si-“ 
birą ir kitus tolimus kraštus. Jis su ekspedicija per 
Alaską buvo pasiekęs dabartinius Amerikos vakarus. 
Kaip tvirtinama, tai buvo pirmas europie.tis, kuris 
sugebėjo tais laikais prasiveržti per sunkias kliūtis, 
bet visgi, grįždamas iš ekspedicijos, mirė. Tik tas 
žygis po jo mirties buvo tinkamai įvertintas. Savo 
ekspedicijoje prie Alaskos ir Yukono Kanados terito
rijoje bei Ramiojo vandenyno yra pavadinęs 18 tūkst. 
pėdų aukščio kalno viršūnę Mt. Saint Elias vardu.

Maskvos miestas Idaho valstybėje
Kažkokiu nesusipratimu 1876 m. vienas kaimelis, 

kuris dabar yra išaugęs į 12 tūkst. gyventojų miestą, 
buvo pavadintas rojumi. Bet tuo laiku buvęs rusas 
pašto viršininkas įtikino, kad geriau pavadinti tą kai
melį “broliškos meilės” — Maskvos vardu. Jis mokėjo 
gyventojus įtikinti, kad rojus nuo broliškos meilės 

Į mažai kuo skiriasi, tai kaimelio gyventojai ir sutiko 
I vardą pakeisti į Maskvą. Šiuo metu vykstant “šalta
jam karui” miesto gyventojai nelabai didžiuojasi savo 
miesto vardu ir spaudoje keliami balsai tą vardą pa
keisti į kitą. Šiame mieste yra gražūs univei’siteto 

( pastatai.
Kontrastų kraštas

Per visą Idaho valstybę tęsiasi kalnynas, kuris 
užima apie pusę valstybės ploto, tamsūs miškai, gau
sūs ežerai ir upės su giliais tarpekliais, krūmokšniais 
apaugusios lygumos bei farmos. Kančiai su didžiulė

mis ganyklomis. Idaho didumo atžvilgiu prilygsta 
Anglijai su Škotija, bet gyventojų turi tik apie 700 
tūkst. Yra dar vietų valstybės viduryje Selway-Bit- 
teroot prie Salmon upės, kur dar retai žmogaus koja 
yra įžengusi. Viskas čia yra tokioje būklėje, kaip 
buvo prieš 150 metų. Ir tos vietos dar pasiekiamos 
arkliais ar laiveliais. Ateityje bus puiki vieta medžio
jimui ir žuvavimui. Netoli tų vietų kiekvienų metų 
spalio mėn. pabaigoje prasideda stirnų ir briedžių 
medžioklė. Tūkstančiai medžiotojų atidaro ugnį į 
tuos simpatiškus žvėrelius. O čia tų žvėrelių yra dau
gybė. Bet kartais gamta iškrečia šposų medžiotojams. 
Kartais netikėtai užsninga ir priverčia tiek sniego, 
kad vargšai medžiotojai lieka atkirsti kuriam laikui 
nuo stovyklų ir kelių. Žinoma, Idaho turėdama dau
giau stirnų ir briedžių, nei kuri kita valstybė Š. Ame
rikoje, dėl jų išnaikinimo nebūkštauja, bet gauna 
daug pajamų už gana brangius medžioklės leidimus.

Žuvauto jai turi čia geras sąlygas, čia kartais di
džiausia gėlo vandens žuvis eršketas pagaunama virš 
360 svarų. O vieną kartą buvo pasiektas pasaulinis, 
rekordas, pagavus 51 svaro Mackinaw upėtakį.

Iš viso valstybės kalnyno gražiausi kalnai yra 
Sawtooth, kurie, kaip teigiama, yra „jauniausi” savo 
amžiumi, bet vieni iš gražiausių. Jų aštrios viršūnės 
yra iškilusios tūkstančius pėdų nuo slėnių ir savo ge
ologine kilme primena Šveicarijos alpes. Aukščiausias 
valstybės kalnas yra Mt. Borak, kuris yra iškilęs 
12,662 pėdas nuo jūros lygio ir peržengia augmenijos 
juostą. Be šių įdomybių dar yra įdomus Shoshone 
krioklys, kuris yra 43 pėdomis aukštesnis už Niagaros 
krioklį. Seven Devils tarpeklis yra gilesnis už Grand 
Canyon tarpeklius Arizonoje, o Salmon upė teka per 
ilgiausius tarpeklius pasaulyje.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 19 d.

Kristaus kančia medicinos 
mokslo šviesoje
Dvasiniai ir fiziniai jo skausmai 

DR. J. MIKELIONIS

(Tęsinys)

1 Išsekęs, išprakaitavęs ir nu
kraujavęs kūnas krisdamas kiek 

: vieną kartą turėjo vėl atnaujin- 
! ti visas žaizdas, o ypač pada- 
! rytas erškėčių, kurie naujai 
Į draskė ir lindo, gal būt, vis dau 
giau Jam į akis. Bejėgis kūnas 

į turėjo susmukti taip, kaip pa
sitaikydavo, vadinasi, naujų su
žeidimų nuo pasipainiojusių ak
menų, žvyriaus, uolų ir slegia
mojo Kryžiaus medžio reikėjo 
laukti ant Kristaus kelių, al
kūnių, pečių ir ypač veido. Vi
sur, kur buvo kraujas ir pra
kaitas, turėjo prilipti žemė — 
smėlis, žvyras, — ypač burna, 
plaukai, barzda, apsiaustas ir 
akys, taip, kad vargu ar jos ga
lėjo tuo metu tarnauti regėji
mui. «

Kristaus išsekimas turėjo pa- 
i siekti aukščiausią laipsnį, nes 
jau ir Jo budeliams buvo aiš
ku, kad be pagalbos Jis savo 
kryžiaus neužneš į paskirtą žu
dynėms kalną. Tokiu išsisėmimo 
ir desperacijos metu pribaigimo 
ir mirties, kaip greičiausio sa
vo išsivadavimo iš skausmų, 
šauktųsi, tur būt, ne vienas.

Kryžiavimas

Kruvinas, apskretęs žemėmis, 
sutaršytais plaukais ir pusnuo
gis stovėjo dabar Kristus lauk
damas savo nužudymo ant Kry
žiaus. štai, ir pats kalimo mo
mentas. Aplinkui tyla. Pašaipa 
tuo metu jau ir priešų turėjo 
nutilti, nes visi įtemptai laukė 
to laukinio momento, kai didžiu 

I lės, dar tuo metu pusiau bukos, 
romėnų vinys smigs Jam per 
odą, sąnarius, sausgysles; traiš 
kys Jo kaulus ir sutraiškytas 
jų skeveldras su dalimi odos,

' raumenų ir sausgyslių nusi
temps paskui save į medį. Koks 
^ aukščiausias pasitenkinimo laips 
' nis, sadistams matant aimanuo
jantį, automatiškose konvulsijo
se atsidūrusį Kūną, besiraitan
tį ant siauro medžio gabalo...

i Nuostabu, kad, turėdamas kaž 
j ką laukinio savyje, žmogus jau 
: nuo senų senovės yra mėgėjas 
! stebėti kruvinas arenas ir kan- 
i čias kito žmogaus. Tik gyvulys 
kažkodėl to negali pakęsti — 

; suuodęs savo rasės kraują, jis 
i mauroja ir siunta be galo...

Kristaus Motina

Kuri iš motinų pajėgtų lydėti 
savo sūnų tokiu Kančios keliu, 
matyti jo skausmų iškreiptą vęi 
dą, kalant jį prie kryžiaus ir 
pagaLau stovėti po tokiu kry
žmai, ant kurio kabėtų jos įs- 
čiuj išnešiotas, dabar kenčiąs, 
susmukęs kūnas?... Neveltui to- 

1 kia motina yra vadinama visos 
i žmonijos Motina. Du pagrindi
niai žmonės, du kūnai ir dvi 
s.elos kentėjo tuo metu, būtent, 

pats Kristus ir Jo Motina.
Dar iki šiol neturima tikrų 

žinių, ar vinys buvo kalamos 
pei’ delnus, ar per riešus.

Kai kas bando įrodinėti, kad 
per delnus perkaltos vinys bū
tų išsiplėšusios pro silpnas pirš 
tų sausgysles. Ne tiesa. Pagrin
diniai pirštų sąnariai yra api
pinti sausgyslėmis, susikryžia
vusiais stipriais raiščiais ir kap 
šulėmis, kurie, drauge paėmus, 
duoda tvirtumą tiems sąna
riams. Taigi, nežiūrint, kokioj 
delno vietoj tos vinys buvo ka
lamos, jos turėjo pilnai atlai
kyti kūno svorį iš delnų “ne- 
išsprūsdamos”. Be to, romėnai 

! turėjo tuo metu pakankamai pa 
| tyrimo kryžiavime...
I'

Ant Kryžiaus

Dabar tačiau vienas faktas 
yra tikras, būtent: jeigu Kris
taus rankos iki šiol dar nebuvo 
.šnirusios iš peties, tai jos tu
rėjo išnirti šiuo metu ir išnirti 
greit, — kaip tik po to, kai kry
žius buvo pakeltas, vadinasi iš
eiti iš sąnario vietos. Jos, tur 
būt, neišniro abi iš karto, bet 
tuoj pat viena po kitos.

Dėlto yra visai klaidinga vaiz 
duoti Kristų paveiksluose arba 
ant Kryžių su ištiestu kūnu ir 
pakelta galva. Taip nebuvo. Ran 
koms išsinarinus, jeigu ir ne
išsinarinus tikra prasme arba ne 
išėjus iš vietos, bet esant per
temptiems, — visas kūnas tu
rėjo gerokai pasmukti žemyn 
ir susilenkti į priekį. Tas pas- 
mukimas galėjo siekti 15 - 20 
centimetrų ir daugiau. Rankos 
lyg pailgėjo, kūnas lyg pritūpė, 
keliai sulinko, daugiau prasis
kyrė ir atsikišo, pečiai atsilošė 
nuo medžio. Krūtinė palinko į 
priekį ir galva nusviro žemyn.

Nuo ištekėjusio kraujo ir 

(Nukelta J 4 psl.)
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Buvęs nacionalistinės vyriausybės narys talkininkauja 
kompartijai niekinti prieškarinę Latviją

GEDIMINĄ S GALVA

Jei rašytų buvęs kompartijos į -— ten, kur namus sugriovė bom 
narys, vykdąs savo darbdavių i bos ar sviediniai kai o metu ... 
nurodymus, griovęs prieškarinę I Nepakitusioje, t. y- per poka- 
Latviją, nereiktų nustebti, skai , rio tarpsnį kiek patriušusioje, 
tant šiuos žodžius; “Dabar, kai sostinėje autorius įsijungia “į 
prisimenu iki tarybinėje Latvi- naujo gyvenimo ritmą, tokį skii 
joje kultyvuotą pažiūrą į Ta- tmgą nuo tos Rygos, kurią aš 
rybų Sąjungą, nepasitikėjimą prisiminiau prieš 20 metų . 
suplaktą su įsivaizduojamo pra i Ką gi jis daro į naująjį kom- 
našumo ir baimės jausmu, tai, partijos ritmą bešokdamas? Ii 
man darosi gėda dėl mūsų siau vėl jis — vertėjas. Ar kartą 
ro miesčioniško senųjų laikų jau galime patikėti, kad jis iš 
akiračio” (Tiesa, 4.8) Latviams tiesų, gali būti Latvijos valsty- 
turėtų būti dviguba gėda, kad j biilės leidyklos vertėju ? Jis ypa- 
jie turėjo tokio lygio valstybės ' tingas vertėjas, nes komunistų 
vairuotojus tautinėje vyriausy- ; šnektas, vyliones bando įdiegti 
bėję. I net buržuaziniams nacionalis-

! tams, kom. partijos priešams.
Nuogąstavimai dėl įsikūrimo

Lietuviai kunigai laisvame 
pasaulyje

Amerikos Lietuvių Kunigų 
.Vienybė šių metų pradžioje iš
leido JAV pilną sąrašą lietuvių 
kunigų, dirbančių pastoracijos 
darbą laisvame pasaulyje. Iš to 
sąrašo paaiškėja, kad visame 

. laisvajame pasaulyje, ibe paver
gtos Lietuvos, šiuo laiku gyve
na ir dirba iš viso 1,070 lietu-

gretimoje Kanadoje dirba 26 
kunigai, iš kurių 8 yra vienuo
liai.

Europos kraštuose yra viso 
80 lietuvių kunigų, iš kurių 35 
gyvena Italijoje, 25 Vokietijoj, 
9 Anglijoje, 3 Australijoje, 2 
Belgijoje^ 1 Prancūzijoje, 2 Is
panijoje ir 3 Šveicarijoje. Toli
moje Australijoje dirba lietu
vių pastoracijoje viso 7 lietu
viai kunigai ir net plačiuose Azi

vių kunigų, kartu įskaitant ir ,jos kraštuose sutinkame 10 lie-
kunigus vienuolius. Pietinės A- 
merikos kraštuose viso dir
ba 53 kunigai, kurių tarpe 31 i 
vienuolis, būtent; Argentinoje 
15 — Brazilijoje 16, Čilėje 1,

1 Kolumbijoje 7, Ekvadore 1, 
Meksikoje 2, Peru valstybėje 3,

Demonstruojamas naujas aparatas vadinamas Elect.rocular, kurio i Urugvajuje ( ir Venezueloje 1. 
pagalba galima matyti vaizdus, neatitraukiant akių nuo stebimo JAV yra 894 lietuviai kuni-/ 
darbo, pavyzdžiui, skrendant lėktuvu galima matyti vaizdas per gai, iš kurių 167 vienuoliai, oj 
specialius prie akinių pritaisytus diskus, neatitraukiant akių nuo
vairavimo mechanizmo. Aparatus gamina Hughes Aircraft ben
drovė Fullerton, Calif.

I

tuvių kunigų, iš kurių 5 dirba 
Japonijoje, 2 Indijoje ir po 
vieną Burmoje, Korėjoje ir For 
mozoje.L

ATLYGINIMAS UŽ 
INFORMACIJA!

Jieškomi JURGIS IR PETRO
NĖLE LIOTEKA bei jų įpėdiniai. 
Anksčiau gyvenę Bridgeporto apy
linkėje. Prašomi atsiliepti arba 

j apie juos žinantieji pranešti — 
Morgam M. Finley, tel. LA 3-3222

Latvijoje
Keliose vietose juodinęs ir že

minęs savo tėvynę, vėliau ją va
dina stipriu magnetu. “Kai 1959

Jo tikslas padaryti lūžį 
tautinėje emigracijoje ! 

Munteriui pritinka basliu ] 
prieš Staliną užsimoti, kad jo

Pasakos apie didelę laimę ir 

„nedemokratinius1" Vakarus

Kai teisinami nedemokratiniai rinkimai Sovietijojebendradarbiai Pabaltijy “ėmėsi 
m. mums buvo panaikinti apri- nepaprastai žiaurių priemonių”.
bojimai gyventi Latvijoje, pir- pabaltiečiai apleido kraštą tri- Lietuvos žmonės nuolat liūliuo- vauja ir sąrašus sudaro ir daug
inai galimybei pasitaikius, gi į- mįs sumetimais: bijodami baus janlį pasakomis apie laimę, giau partijų, kandidatus gali 

Štai, kovo mėn. įvkyus rinki- i pasiūlyti ir vadinamieji “pažan-

siunčiant kuo daugiausia jau
nimo. Lietuvoje vykdomi kom
jaunimo susirinkimai, jaunimo, 
net mokslus einančio, atrinki
mas, įnors ir vykdomas po lais
vanoriškumo skraiste, įrodė tik- Į 
rąjį Kremliaus veidą. (E.)

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

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

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
a

20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto-į? 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 VVest 95th Street 
'Jhicago 42, Illinois

GA. 4-8054 ir CUt. 6-4339.1

10%,

žome į Rygą. J aučiau, kad čia mgS dėl bendradarbiavimo su 
mes negalėsime taip neskaudžiai i vokįečląis, nacių paveikti ir tur.
tapti savais’ žmonėmis, kaip tuoliai. Jis pamiršo patį svar-j nėje spaudoje pasirodė sampro- j nistų partijos šalininkai. Ame-j 
Vladimire, kad į mus bus žiu- biausią moty Vą bėgimą nuo j tavimai apie laimingą gyveni- j rikiečiai rinkėjai turi pasirin-i 

pasirinkimas į

mams į A. S. S. Tarybą' parti- atseit, nelegalios komu-

'PW

does

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

■«®a- -«*>- O-, '
Alyva, anglys. kūre,nlmo 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

rima, kaip į buvusius , kai kas vergijos. Keista, kad žmogus, nią Sovietijoje ir apie... dėmok- kūną, bet koks 
žiūrės su nepasitikėjimu, kai kas kaigjęS 13 metų įr nūnai tapęs ratijos stoką vakarų kraštuose., ■Sovietijoje, kai gyventojai te- 
piktai, o dauguma .. abeji svetimos jėgos pastumdėliu, ra-, Ryšium su rinkimais, sovieti-' gali balsuoti tik už vienintelį 
gai”. Prasitaria, kad jis buvo go; “Emigrantų, arba teisiu- niai vadai dėjo pastangas įro-
Latvijoje, nežiūrint apribojimų, gįau, pabėgėlių tarpe buvo žy-! dyti, kad Amerikoje vykstą 
jau 1956 — 1958 metų vasaros mug skaįčius ir paprastai įbau- \ rinkimai ne demokratiški, nes 
atostogas praleisti, nors Vladi- g-nįų žmonių, kurie išvyko, nes j anot Chruščevo teigimo Kalini- 
miras gana toli nuo Latvijos, bijojo “bolševikų”. Ši baimė no apygardos rinkėjams, “gali- 
Turint galvoje atsargumą ir pri (dabar absoliučiai aišku) buvo te įsivaizduoti, koks nedidelis 
sitaikėlio būdą, žinia, jis vyko nepagrįsta, ji kilo dėl neapsi-
į Rygą atostogauti, ne tik ga- galvojimo, panikos, psichozės”, 
vęs kompartijos įstaigų prita- Jis sutikęs daugelį asmenų, ku

rie nerimavo dėl savo likimo.
“Nė vienas jų nenukentėjo, iš- soje” (66 nr.) teisingai pašte' 
skyrus kai kuriuos trumpus su- bėjo, kad JAV-se rinkiminė ko- 

būsiąs nereikalingas, o atvykus ėmimus...” Tik emigrantų vado- va iš esmės vyksta tarp dviejų 
i Rygą “aitrino širdį prisimini- vap egfp tebekelia triukšmą dėl partijų — respublikonų ir de
niai”. Jis dėsto: “Tuomet sva- išvežimų, nors visi ištremtieji mokratų. Tačiau jis, lygiai ir 
jojau apie poilsį, apie ramų, nuo jau grįžo. Ne tiesą skelbi drau- kiti sovietiniai propagandininkai 
salų gyvenimą. Bet realus gy'
venimas įsakmiai reikalauja at'
sisakyti atsiskyrėlio gyvenimo, _ ~
o juo labiau veržli, srauni tary- KRISTAUS KANČIA
binė srovė”. Grįžęs į Rygą, jis
panoro įsikurti, lyg taupus pen- (Atkelta iš 3 psl.)
sininkas, bet iš sustingimo ji skySgįų praradimo prakaitu kū- Unėjome, ir kūno svoriui trau- 
išjudino “veržli tarybinė sro- nag turėjQ jugti gaio didelį kiallt vis palaipsniui žemyn, tu- 
vė”. Jis įsijungė į darbą agit- troškul j, ši.rais _ dažnai, bet; perplyšti daug krūtinės 
propo agento pareigose. Žino- ; g51pnai plakti, tiesiog virpėti (vė į muskulinių sluoksnių, o su jais 
ma, jam reikalinga vertėjo prie j Uau retėti sdpnėti ir sustoti vi- į greičiausiai trūko keliose vie- 
danga. |gai). vigag dar beiikęs kūne; tose net pati oda (kur nors že-
Pasididžiavimas pavergtosios kraujas buvo sutirštėjęs; jis I rmau pažasčių ir ypač daugiau

rimą, bet greičiausia jos pave
dimą. Ir, kai ruošėsi apleisti 
Vladimirą, jis vis nuogąstavo

gas Muntcri!

“komunistų ir nepartinių bloko” 
sąrašą ?

Tas pats Stankevičius toliau 
įsijungė į Amerikos niekinimo 
kampaniją ir su pasigardžiavi
mu kalba apie tariamą “demok
ratijos stoką” JAV-se, apie ne
išspręstą bedarbių problemą, 
apie didžiulius asignavimus ka
riniams reikalams, rasinę disk
riminaciją. '

Jei puolama Amerika, jos de- 
uųokratija, tai neišvengiamai 
tenka užkabinti ir laisvosios 
Lietuvos laikmetį, jos “fašisti- 

pamiršta, kad rinkimuose daly- ni režimą”. Anot Stankevičiaus,
;__________________ _______ _ ' tai buvęs koncentracijos sto

vyklų ir dujų kamerų kraštas... 
Užtat komunizmo sąlygose at
sidūrusi Lietuva, nors ii' atsi- 

rintom rankom, ką jau mes nag 1 likusi nuo kapitalistinių kraš-

pasirinkimas atsiveria Ameri
kos rinkėjams”. Lygindamas 
sovietinius ir amerikiečių rin
kimus, Alg. Stankevičius “Tie-

W8SE FOLKS CALL IT

LEO’S TEKACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S, California Avė. Ckamp. 59 St.) Chicago 32, III.

Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO 
GAMINIAI

Teodoros ir Igno Serapinų krautuvė jums 
ateina į pagalbą, kad galėtumėt pavalgyti gar
džiai ir sveikai pagamintų specialistės A. 
Duoblienės įvairiausių rūšių mėsos, žuvų, silkių 
patiekalų, lietuviško skonio tortų, pyragų, py
ragaičių ir daug kitų gaminių. Užsisakykite 
iš anksto Velykų šventėms kas tik jums rei
kalinga.

Latvijos pažanga
Jis vaizdžiai aprašo Latvijos 

kultūrinę pažangą. Studentų e- 
są pusantro karto daugiau, kaip 
prieškariniais laikais. Padidėji
mas yra nežymus. Pamini geo
grafijos, etnografijos leidinius, 
tačiau nutyli apie propagandi
nio šlamšto sriautą. Parinkimas

turėjo telktis viduriuo.se, kojo-į i ltinės pusę nuo jų, kur krū-
se, nes bemerdėjančio kūno šir
dis jau neturėjo jėgų iškelti jo 
pakankamai cirkuliacijai į krū
tinę, smegenis, o į pertemptas 
rankas — juo mažiausiai.

Palaipsniui Kristus turėjo nu mėlynavo ir sutino

tinės muskulų grupė vadinama 
pectoralis, buvo labiausiai iš
tempta.

tų, maisto, gyvenimo lygio po
žiūriu, tačiau ji, girdi, net ir 
JAV-es pralenkianti pagal kai 
kuriuos “rodiklius”, kaip aprū
pinimas darbu, nemokamas 
mokslas, soicalinis aprūpinimas 
ir pan.

Taip, darbu lietuviai aprūpi
nami ir jis mielai pasiūlomas 
Kazachstane ir kitose tolimose 
srityse. Pastaraisiais mėnesiais

The'

HOUSE PAilMTj
Jūs tikrai su tuo sutiksite. 

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

jnams,
YERKES RARDWARE 

6832 Si Wesfern 
CHICAGO 23, ILL.

PR 6-1300

Alsavimas turėjo palaipsniui . ypatingai jaunimas negalėtų 
lėtėti, širdis silpnėti, kojos pa- įmis Sibire. Visai neseniai iš 

pritvin- nus^skhsti tokio darbo pasiūlo.

2543 69th St., Chicago 29, III. Tel. 737-1286

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

stoti sąmonės, gal būt, tik pro
tarpiais ją atgaudamas. Jo ran
kos sustingo pirmiausiai, o pirš

apgalvotas. Kiekvienam latviui, i ta, po pį.rmųjų konvulsijų, va-

ko nuo susirinkusių kūno skys
čių (kraujo, lymfos ir van
dens). Galva turėjo nusvirti vi-

Lietuvos į Rusijos gilumą “iš
vyko” bent keturios jaunimo 
grupės. Visa toji naujoji akci-

su savo svoriu taip, kad smak- sie?asi su Maskvos nurody-
gyvenančiam svetur, miela var- rant vjnis per rankaš jr jŲ ner-; ras buvo stipriai atsirėmęs ir mais ir kom- Partijos plenume j 
tyti rimtas studijas apie Latvi-i vug, ĮUr^jo pusiau sulenkti; įsispaudęs į krūtinę. Plaukai į- Chruščevo reikalavi-;
ją, bet ne skaityti išgalvotus ir dabar apmirę. Kaip jau anks' vairiai -- per galvą ir šonais!mais< kad bolševikiniai kolcho-, 
kompartijos pasigyrimus. j čiau minėta, dalis odos, raųme-! nukritę į apačią. Protarpiais gal i zai’ sovehozai gelbėtini į juos '

Jis mato pilnus teatrus ir ki-' nų, sausgyslių, kaulo skeveldrų va dar vis galėjo būti trumpam į

nūs, palankias sąlygas moksli- į ir rankos nervų turėjo būti su- pakeliama, kol pagaliau Kris-1 fP

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

Telef. WAIbrook 5-5(21

niams tyrimams, kurie nepaly- j varyta į patį medį kartu su vi- 
ginami su buvusiais laisvoje Lat: nimįs. Pertemptų rankų kraų- 
vijoje ir gyvą eismą gatvėse, jagyslės savo cirkuliacijos da- 
Mieste jokio pakitimo, t. y. per lies visai negavo.
šį pokarį jokios statybos, “tik: čia vėl nauja galimybė, bu
kliose vietose atsirado skverai tent: esant pertemptom ir išna-

taus sąmonė, iš lengvo mažėda-. 
ma, visai dingo. Nuo tada Kris! 
tus turėjo būti visai be sąmo
nės ir taip vadinamoj gilioj ko
moj.

(Bus daugiau)

Sovietai paskelbė, kad su šia raketos nuotrauka buvo suimtas žmogus. Ši sovietinė raketa nufoto
grafuota manevrų metu. (UPI)

VA LANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta, visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9. iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4%,%

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

viduriuo.se


TRUMPAIKONCERTAS MAIRONIUI 
PAMINĖTI

Lietuvių Veteranų S-ga “Ra
movė” ir Kūrėjų Savanorių De
troito skyriai ruošia kenčian
čios ir kovojančios tautos poe
to Maironio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimą. Minėjimas Clevelando 

tras.

— Jaunimo Stovykloje Dai
navoje balandžio 14 d. talkinin
kai pasodino 500 pušaičių.

— Studentų — Neolituanų 
balius įvyks gegužes 19 d. Heri 
roše Hotel. Laike baliaus gros 

Neolituanų

— Amerikos Lietuvių Inžinie 
rių ir Architektų sąjunga taip 
pat ruošia gegužės 12 d. tradi- 

teikia

orkes-
susidės iš dviejų dalių. Pirmo
ji dalis įvyks balandžio 29 d.
10 vai. ryto Šv. Antano bažny
čioje, kur bus atlaikytos šv.
Mišios už poeto sielą. Pamoks- !cinį balių. Informacijas 
lą pasakys tėvas dr. Tomas Žiū!inž. V. Memenąs, 
raitis, OP. | — Operetė Consilium Facul-

Antroji dalis ,iškilmingas kon tatis įvyks balandžio 28 d. Holy 
certas, įvyks gegužės 5 d. 7 iRedeemer salėje, 
v. v. “Riverside Lodge” salėje, | — Sol. Bronius Marijošius i
1700 Hubbard, kampas Bagley. balandžio 8 d., atvykęs iš To-!
Šiame koncerte bus išpildyta 
Maironio kūrinių. Koncerto 
programą išpildys žymiausios 
lietuvių meninės pajėgos iš Chi

ronto ,giedojo Šv. Antano baž-1 
nyčioje. Gana įspūdingai išpildė 
kantatos Septyni Kristaus žo
džiai — ketvirtąjį žodį.

— Misijos Šv. Antano bažny- 
Monika Kripkauskienė ir akt. čioje baigėsi balandžio 15 d. 
Z. Kevalaitytė - Visockienė. j Jas vedė tėvas Petras Cinikas, 
Akompanuos prof. VI. Jakubė- MIC. Šiuo metu jo vedamos mi
nas. sijos vyksta Šv. Petro lietuvių

Koncertui pasirinktos šios parapijos bažnyčioje.

cagos sol. Stasys Baras, sol.

patalpos dėl to, kad jos netoli 
lietuviško centro, yra naujai 
atremontuotos ir gana erdvios, 
turi pakankamai vietos šokiams 
ir bufetui.

Pats koncertas yra neeilinis. 
Dalyvauja geriausios lietuvių 
meninės pajėgos ir jo tikslas 
pagerbti didįjį Lietuvos atgi
mimo dainių poetą Maironį. 
Koncerto rengėjai mano, kad

— Lithuaniain Voice radijo 
valandėlė duos specialią velyki
nę programą balandžio 22 d. iš 
WQRS FM radio stoties. Ban
ga 105, '1. Laikas nuo 8.30 iki 
9.00 vai. ryto. S. G-kas

AUKSINIO AMŽIAUS 
LIETUVIAMS DIENA

Lietuvos Vyčių 79 kuopa, vei
kianti prie Dievo Apvaizdos lie

tai yra viena iš paskutinių pro tuvių parapijos steigia Auksinio 
gų visiems lietuviams paben- Amžiaus Lietuviams savaitinį 
drauti prieš pradedant vasaros susibūrimą visiems lietuviams, 
atostogas. Ramovėnai ir Kūrė- nepaisant srovės ar religinių įsi 
jai savanoriai kviečia lietuviš- įtikinimų. Numatoma turėt šj 
kąją visuomenę skaitlingai at-! susibūrimą ketvirtadieniais, pra 
silankyti į Maironiui dedikuotą dedant gegužės mėnesiu. Šis 
koncertą. milžiniškas darbas reikalaus vi-

KAZIUKO MUGE sų lietuvių moralinės ir finansi-
I nės paramos. Už tai vyčiai yra 

Balandžio 15 d. Detroito | pasiuntę kvietimus j Detroito
skautai suruošė labai įdomią ir. 
įspūdingą mugę. Ją atidarė De
troito skautų tuntininkas Vla
das Pauža, pakviesdamas De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centro pirmininką Rapolą Va
latką atrišti tikrąjį mazgą. Su 
mazgo atrišimo ceremonijomis 
pradėjus mugę erdvi lietuvių 
svetainė nuo ryto iki vėlaus po
piečio buvo pilna žmonių. Pavil
jonai pasipuošę lietuviškais žir
ginėliais vilioja lankytoją. Ne
gali pasitraukti nuo Jurgio 
Baublio puikaus rankų darbo 
lietuviškojo Karo Muziejaus mo 
delio. Buvo tautinių išdirbinių, 
knygų ir lietuviškų plokštelių. 
Netruko lėktuvų ir laivų mode
lių. Gi apatinėje salėje kiekvie
nas galėjo paragauti lietuviškų 
valgių. Kaziuko mugė pasisekė. 
Svarbiausia jaunimas buvo į- 
trauktas į pozityvų darbą, kur 
galėjo pasireikšti su savo gabu
mais.

lietuvių organizacijas, dalyvau
ti susirinkime aptarti šį svarbų 
projektą. Susirinkimas įvyks, 
ketvirtadienį, balandžio 26 d. 
7:30 v. v., Dievo Apvaizdos pa 
rapijos salėje, ĮSehaefer prie 
Grand River. Mintis šio projek 
to kilo Johne Criner (buv. Ruk 
seniūtė) kuri kreipėsi šiuo rei
kalu pas Ann Valatka. Ji ir iš
kėlusi šią mintį 79 kuopos susi
rinkime. Vyčiai pilnai pritarė ir 
kuopos pirm. Edward Martin 
paskyrė Valatkienę laikinojo 
komiteto pirmininke. Komiteto 
nariai yra Johne Criner, Antho 
ny Dailius ir Edward ir Doro- 
thy Martin.

KRONIKA

niiuiiuunimuuiimiimiiiiiiiiiiimiiiiii!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

Pasaulio rekordą pasiekė ponia Cohen, iš Brigantine, N. J., pa
gaudama 911 svarų ryklį, šalia stovi kapt. Nathan, kurio laivu 
ji meškeriojo West Palm Beach, Fla. Ankstyvesnis rekordas 
buvo pasiektas 1951 m., kada Naujojoj Zelandijoj buvo pagauta 
858 svarų žuvis. (UPI)

kymą ateinančią savaitę para
pijoje užsiregistravusių namų. 
Būkime dosnūs.

—rjv—

JAUNIMAS KVIEČIA
Gegužės 26 d. Detroito jau

nimas ruošia dainų ir tautinių 
šokių vakarą. Tai graži mūsų 
jaunimo demonstracija ir įrody 
mas, kad mūsų tautiniam me
nui jaunimas nėra abejingas. 
Šitam pavasariniam pasirody
mui jaunimas intensyviai ruo
šiasi jau kuris laikas ir pažy
mėtina, kad toks jaunimo pasi
rodymas Detroite pirmą kartą.. 
Šalia mergaičių choro šį kartą 
pasirodys mišrus jaunimo cho
ras ir tautinių šokių grupė.

— Amerikos Lietuvių R. K.
F. Detroito skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 29 d. tuoj po 11 vai. 
r. pamaldų Šv. Antano lietuvių 
parapijos mokykloje. Draugijų 
atstovai raginami gausiai daly
vauti.

- Lietuviams Šventoji valau
'da įvyks bal. 25 d., trečiadie-

iiiiiiiiiiiiliiiiiiuiiil........ lllllllllilliuimii i nį nUQ 2 iki 3 v p p Mt Mary

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-nins 

GENKItAI., CONTKACTOR

Atlieka Įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystSs, cemento, mūrijimo, elektros, 
piumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogSse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadtvay 3-2224

Reparatrtx vienuolyne, Quincy 
gatvėj, arti Six Mile ir Liver- 
nois. Informacijų kreiptis pas 
Elz. Paurazienę, 17403 Quincy 
(21), tel. UNiversity 2-3298.

— Vida Bliudžiutė, 10 metų 
skautė, Lithuanian Melodies ra
dijo programoje gražiai ir įdo
miai pakalbėjo apie Kaziuko 
mugę.

— A. a. Magdalena (Russell) 
Jarusiene, 85 m., mirė bal. 13 
d. Palaidota Mt. Olivet kapinė
se.

— Uršulei Labanauskienei 
j padaryta operacija Delray ligo- 
1 ninėje.

— Detroito arkidiecezijos rin 
kliava prasidės bal. 22 ir tęsis 

‘ iki gegužės 20 d. Lietuviai ra- 
I ginami aukoti šiai rinkliavai 
' per savo tris lietuviškas parapi 
jas. Aukų rinkėjai pradės lan-

STROPUS DAINAVOS 

RĖMĖJAS

Dr. Jurgis Balčiūnas, gyv. 
Strasburg, Ohio, prisiųsdamas 
auką Jaun. stovyklai per V. Le 
lį rašo, kad negalįs atgal grą
žinti dalies knygelių, “nes būtų 
lyg ir nepatogu”, o jų jam tik
rai buvę daug prisiųsta: 5 iš 
Clevelando stov. Globos komi
teto, 5 iš Detroito Vajaus vyk
dytojo, 5 iš organizacijos ku
riai jis priklauso ir 3 jo vai
kams iš jų organizacijos. Viso 
18. Kadangi apylinkėje lietuvio 

j nei vieno, o ir pats miestelis ne 
didokas, tai ir nebebuvo kam 
platinti, todėl pats vienas jas 
ir išpirkęs atsiųsdamas 36 do
lerius už 18 knygelių.

ALRKF Jaunimo stovyklos 
DAINAVOS 1962 m. 

STOVYKLAVIMO 
KALENDORIUS

Birželio 10 d. — Kartūnų diena 
Birželio 16—17 d. Studentų at- 

kų studijų die
nų savaitgalis

Birželio 24—liepos 7 d. — Jau
nučiai.

Liepos 8 d.—21 d.—Mergaitės 
Liepos 22 d. — Metinė Stovyk

los šventė.
Liepos 22 d.—rugp. 4 d.—Moks 

leiviai at-kai.
Rugpiūčio 5—11 d.—Vyčiai jau 

niai.
Rugp. 12—18 d.—Sendr. At-kai

ma Liet. Stud. s-gos Detroito ’ Ru§P- 19~25 d’ ~ Šeimų savai 
tė.

Rugp. 25 d.—rūgs. 9 d.—Stud. 
at-kai.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 19 d.

Mažai tėra nepataisomų nuosto
lių, ir reikia pripažinti, kad tarp 
pirmųjų tokių priklauso sugaištas 
laikas. Kiekvienam žmogui yra

BSE

..

duotas laikas, kada jisai gali sėti 
ir pjauti dėl amžinybės... Praras
tas laikas — nebeatgaunamas.

Faber

Pasiruoškite VELYKOMS, įsigydami

GRAŽIUS RŪBUS 

H. SEIGAN KRAUTUVĖJE

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

Jaunuoliai čia ras apsirengimą pra
dedant nuo batų iki skrybėlės. Atsilan
kykite tuojau, kad galėtumėt pasinau
doti didesniu pasirinkimu.
ATĖJĘ TĖVAS IR SŪNUS RAS ČIA TINKAMIAUSIUS SAU

RŪBUS. GALITE PIRKTI KREDITAN PATOGIAIS JUMS 
IgSIMOKĖJIMAMS !

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

-

skyriui.
Vakaro rengėjai, Studentų 

Ateitininkų sąjungos Detroito 
d-vė, nuoširdžiai kviečia visą 
Detroito jaunimą atsilankyti.

Rengėjai

—Jdv-

ADRESO PATIKSLINIMAS

• “Dainavos” Jaunimo stovyk
los vajaus vykdytojo V. Lėlio 

Jaunimo stovyklos Dainavos adresas yra 15411 Ward, 
vajaus užbaigimo proga ir do- ■ Detroit 27, Mich. bet ne “15

VAIŠĖS AUKOTOJAMS

vanų traukimo metu, kuris į- 
vyks per atvelykį, balandžio 29 
d. 4 vai. p. p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje (kampas Schae 
fer Rd. ir Grand River), sve
čiai, aukotojai ir rėmėjai bus ; 
vaišinami kava ir kepsniais. De- į 
troito visuomenė yra kviečiama i

Ward” kaip pereitą savaitę per 
klaidą buvo paskelbta.

(Nukelta j 6 psl.)

ELECTROniCS

TV-RADI3AI - JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
“L. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kaino3 Ir garantijaKlek teko patirti ir repertuaras I kuo skaitlingiau atsilankyti, čia į_______________
naujas ir nuotaikingas. prie kavos puoduko pasišneku-; 13321 S. Halsted St.- ČLiffside 4-5665

Priimkite jaunimo kvietimą 
su džiaugsmu ir atvykite visi į 
jaunimo pavasario šventę. Šo
kiams gros irgi jaunimas — tai 
studentų neolituanų orkestras 
iš Clevelando.

Šitą jaunimo pavasario šven
tę ruošia Detroito birutietės su 
choro tėvų komitetu. Jaunimui 
vadovauja mokytojai G. Gobie- 
nė ir St. Sližys. Mums tenka tik 
atvykti ir išklausyti.

Birutietės ir tėvai džiaugiasi, 
jog Detroite pavyko jaunimą 
suburti į tokį gražų ir didelį bū 
rį, kad arti aštuoniasdešimt 
jaunimo išpildys vakaro progra 
mą. Birutietės ir tėvai

VELYKŲ ŠOKIAI
Velyki} sekmadienį, balandžio 

22 d. 8 v. v. Dannebo salėje į Į 
1753 W. Hancock, įvyks jauni
mo laukiami šokiai. Bus net ir 
meninė programa. Pagal Detroi 
to studentų organizacijų nuta
rimą, puse vakaro pelno skiria-

čiuosit su draugais, o kas dar 
neturėjo progos būti Dievo Ap
vaizdos parapijoje tą dieną bus 
gera proga tai padaryti.

Jokių aukų ar rinkliavų ne
bus, bus tik proga išgirsti ar 
pamatyti vykusio vajaus rezul-1 
tatą ir laimėtojus.

M O V i N G
Apdraustas per kraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

iš

II

it

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. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

vestuvių kuoi’iUekos it? 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MOŠŲ SPECIALAUS.

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

(Incorporated)
EDVARDAS U LIS, sav

SKIP’S 
Liquo r Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APRIL — BALANDŽIO 19, 20, 21 D. D.

S E L F 
SERVICE

BARON VON KLUEG 10 yr. Old 
GERMAN BRANDY

ST. ANNE 80 PROOF CALIFORNIA 
BRANDY

Fifth

Fifth

$3.69

$2-98

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $Ą.98

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

IMPORTFD OLD ST. CROIX RUM 
Lite or Dark Fifth $2-98

POPULAR BRAND OF LONDON 
DRY GIN 90 PROOF Fifth

CHERRY HFFRING LIQUFUR Fifth~
$2-69
$6.39

NEW YORK STATE CHAMPAGNE 
PINK CHAMPAGNE, or SPARKLING 
BURGUNDY Fifth $ -j .9 8

COFUK DE FRANCE EVIPORTED LIQUEUR
BLACKBERRY, CHERRY or APRICOT Fifth $2-98

GERMAN AVINES 1959 VINTAGE 
SCHVVAKZE KATZ, LIEBFKAUMILCH 
or MOSELBLUEMCHEN $16,95 Case. Fifth .59

3S

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSURED

Mutual Ąedeud Savings
and rtJ^oan ^^lasociation

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 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 Westem Avė. krautuvė 
,

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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 Aftinnc. PIRM. ir KETV. ____ ................ 9 v. r. iki 8 p. p.VMLMnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 19 d.

DETROITO ŽINIOS

TAUTINĖ OFENZYVA

IAIŠKAl"[(RAUGUH" | CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
SEAL ESTATE REAL ESTATE

Dr. Juozas Girinius Detroite

Lietuvių kultūros klubas 
Tarptautinio instituto patalpo
se įleidęs šaknis našiai dirba 
lietuvių tautos propagavimo dar 
bą svetimųjų tautų tarpe, o tuo 
tarpu Tarptautinio instituto pa 
stoge globoja virš 30 įvairių 
tautų. Lietuvių tarpe veikiama 
lietuvybės išlaikymo ir kultū
ros ugdymo bei puoselėjimo sri 
tyse. Balandžio 8 d. Tarpt, ins
tituto “American room” Kultū
ros klubui pavyko sutelkti virš 
120 lietuvių, nors virš 80 visur 
besilankančiųjų buvo išvykę 
Chicagon Aidos pasiklausyti, 
tad jų trūko ir čia. Kai Bosto
ne į dt\ J. Girniaus paskaita at
vyko daugiausia studentai, čia 
jų buvo mažuma. Bet čia buvo 
ir organizuota kitaip: dr. J. Gir 
niui atskridus iš Bostono, šeš
tadienį, balandžio 7 d. Kaupų 
bute buvo surengtas atskirai 
diskusinis vakaras jaunimui. 
Dr. J. Girnius visą vakarą pra
leido Detroito studentų tarpe 
(jų buvo virš 30). Gausybė pa
klausimų, kiekvienam lietuviui 
svarbiu lietuvybės išlaikymo 
klausimu, stebino net patį Bos
tono svečią dr. J. Girnių.

Šia diskusine popiete laimėta 
daug. Juo labiau, kad naujas 
būdas giliau palietė pačius jau 
nuolius. Jie daug suprato ir pa
simokė. Ypač dėkingi esame dr. 
J. Girniui, kuris su jaunaisiais 
Kaupų bute vedė naudingas dis 
kusijas net 5 vai.

Lietuvių Kultūros klubo val
dyba su dėkingumu prisimena 
Kaupų ryžtą surengti diskusinę 
popietę ir surasti lėšų prelegen
to dr. J. Girniaus atkvietimui 
iš Bostono.

Svečiai vaišingų L. K. K. šei
mininkių buvo pavaišinti ska
niais pyragaičiais ir kavute už 
tai jokių aukų nerenkant. Čia 
jau nuopelnas M. Bukauskie
nės, L. Mingėlienės, M. Blush ir 
O. Josiukienės ir kt.

L. K. Klubas reiškia nuošir
džią padėką dr. J. Girniui, Kau
pams ir visiems kitiems talki
ninkavusiems “Diskusinės popie 
tės” sėkmingam suorganizavi
mui. Gili padėka priklauso vi
siems skyrusiems piniginę au
ką. VI. Mingėla

MONTESSORI PARODĖLĘ 
APLANKIUS

Labai daug tėvams kelia su
sirūpinimo čia augančiaja jau
nąja karta, kad ją užauginti 
doru lietuviu. Tai geriausiai ži
noma gali atlikti tik dori tėvai 

į ir geri pavyzdingi pedagogai - 
i auklėtojai. Apsilankykim Mon- 
tessori parodėlėj, kuri vyksta 
Jaunimo Centre, darbo dieno
mis nuo 6 v. v. iki 10 v. v. 
Patys pamatysime, ko jūsų dau 
gelio širdis trokšta, kiek ten šie 
los įdedama, kad tą jauną me
delį užaugintų.

Išstatytieji eksponatai ir ma
lonūs auklėtojų paaiškinimai, 
patys už jos vertę kalba. Tau
rioji lietuvė motina dažnai sa
kydavo: “Dukrele, tu tik tada 
suprasi motinos širdį vaikui, 
kaip pati būsi motina”.

St. Juras.

STUDENTŲ
DEMONSTRACIJA ITALIJOJ

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 kamb. Naujas gražu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $ 18,400.

3-jų aukštų mūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų, 
įmokėti $4,000.

Minėtoje salėje balandžio 
mėn. įvyko dr. J. Girniaus pa
skaita, kurioj supažindino su fi
losofija, jos pradininkais — 
graikų filosofais.. Vėliau viskas 
buvo siejama su lietuvybės iš
laikymu svetur. Prelegentui dr. 
J. Girniui padėjo moderatorius 
dr. J. Kaupas. Vėliau į diskusi
jų pynę įsijungė dr. J. Pikūnas 
ir tėvas dr. T. Žiūraitis, OP, ir 
kt.

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Diskusinė popietė ribojosi šia 
programa: “Kiek blogo padaro 
mišrios šeimos?”, “Ar visos tau 
tos nepaseno?” “Ar prasminga 
jaunąją kartą “suvedžioti” tau 
tinę atsakomybe išeivijoj?” “Ar 
įmanoma Amerikoj išmokti dvi 
kalbas?” “Ar. koks nors tauti
nės gyvybės įžiebimas svetur 
gyvenant yra prasmingas ir į- 
manomas ?” “Kiek atsakinga 
vyresnioji karta?”, “Kiek atsa
kinga jaunesnioji karta?”, 
“Kaip žvelgti į konservatyviz-

(Atkelta iš 2 psl.) 
reikšmę. Jurgis Gliaudys, jr., 
viešai paskelbė pasižadėjimą 
duodančiųjų sąrašą: Arimantas 
Arbas, Vidutis Ąžuolaitis, Dai
nytė Kojelytė, Eglutė Motiejū
naitė, Ramunė Motiejūnaitė, ir 
R. Motiejūnaitė. Kiekvieno jų as 
menišką pasižadėjimą priėmė 
kun. kapelionas Valiuška, o žen 
klelius prisegė J. Ąžuolaitis.

Po trumpų p. Medžiuko ir p. 
Jodelės sveikinimo žodelių sekė 
jaunųjų dalyvių užkandis, kurį 
suruošė jų mamybės.

Daugiau kaip 4,000 Italijos 
katalikų studentų dalyvavo 10 
mylių ilgio “tikėjimo žygyje” 
— religinėje demonstracijoje 
Sienos mieste, išreikšdami sa
vo pagarbą 'švč. Sakramentui. 
Ta jų demonstracija tęsėsi nuo 
aušros iki prietemos. Jiems šv. 
mišias atnašavo kard. Traglia.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas DOMONICK PIWA- 

RONAS, gyv. Chicagoje. Turin
tieji žinių apie jj prašomi tuojau 

| pranešti — Dennis Dine, 9137 S. 
j Ashland Avė., arba skambinti — 
i PRescott 9-7400. Skubus reikalas 

■ dėl nejudomo turto — real estate.

Šioj gražioj šventėj dalyvavo 
nemažas vaikučių tėvelių būrys. 
Buvo ir kitų ateitininkų, bet to
li gražu ne visi. O kiekvienas 
ateitininkas turėtų jausti parei
gą ateitininkų rengiamuose da- •’ 
lykuose dalyvauti.

Feliksas Palubinskas

mą?”, “Kaip žvelgti į radikaliz
mą?”, “Kiek naudingas šiuo 
metu liberalizmas?” ir t. t.

DEMORALIZUOJAMAS
JAUNIMAS

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS

Šiandien mes matome, jog 
knyga “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”, teisingiau jos autorius 
dr. J. Girnius, savo logišku min 
tijimu apie lietuvių tautos išlai 
kymą sukėlė tikrą lietuvybės 
gelbėjimo sąjūdį.

Daugybė klausimų ir tiek pat 
atsakymų rodo tą milžinišką 
susidomėjimą. Prieita išvados, 
jog šeima sudaro ir turi suda
ryti auklėjimo pagrindą. Auk
lėjimo priedai: knygos, laikraš
čiai, lituanistinė mokykla, orga 
nizacijos ir kt. Problemos buvo 
paliestos naujai, kondensuotai 
ir suprantamai. Buvo klausia
ma: “Ar jaunasis žmogus Ame
rikoje gali išmokti dvi ar tris 
kalbas? Be to, iš viso ar tos 
kalbos gali rasti vietos smege
nų raizginyje?” Dr. J. Kaupas 
įtikinančiai paaiškino, jog sme
genų atminties lobynas ir dau
giau kalbų gali priglausti. Prof. 
dr. J. Pikūnas pateikė tokį pa
vyzdį: “štai, gyveni 2 kamba
rių bute, kad ir nevisai patogu, 
bet gyventi galima, bet jeigu 
turėsi 5 kambarių butą, kiek
vienam aišku, bus kurkas pato
giau, erdviau, lengviau ir pra
bangiau. Tad 2 kamb. butas ly
gu 1 kalbos mokėjimui. Ir su 
viepą kalba gyventi galima, bet 
nėra erdvės, siauri mąstymo ho 
rizontai... Kelios gerai išmok
tos kalbos praplečia intelektua
linio patogumo bei erdvumo ho 
rizontus”.

Yra baisus ryšys tarp didėjan 
čio skaičiaus seksualinių nusikal 
timų ir tarp platinamų nepado
rių spausdinių, plokštelių bei 
kitos panašios medžiagos. Tai 
pareiškė senato Jaunimo Nusi
kaltimų pakomisijos pirminin
kas Thomas Dodd.

00<XXKXXXX><X>0<><><KXX>0-CXXXK>d

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų iš 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties, Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krlkkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius io meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši 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.
CHXXXXXXX><>0<X><X><)<XKXKXXX>00

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ,

AUKSINIŲ DAIKTŲ.
KAINOS NUMAŽINTOS 

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

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

Lietuviškų plokštelių
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

BUD R IK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ir paaiškinimų for-Lietuvlų tautos tauriausios asmeny

bės Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 
Matulevičiaufl

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

H, Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų
moję.

m. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoj* 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng 
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukontėjęs.

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

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

4545 YV. 63 St, Chicago 29, III.
I llliilfilllilllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllililllllililllllilllllllllllllllllllllllllllilllllll

(t metų mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Katrpetai. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

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

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

0 kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gažu šildymas. Garažas. Kar- 
petai. $21,000.

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

Visai naujas mūras. 5% kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,000.

3-jų butu namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri guzu šildymai. 
$23,500.

■>-ių imtų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Gairažas. Prie mo
kymų. $28,000.

2-jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus C kamb. butas. Žemai didele 
taverna ir 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Muro garažas. $35,S00.

5 kamb. medinis. Atuminum 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 metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus Skly
pas. Daug priedų. $37,000.

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

Elegantiška 6 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai.

$35,000 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

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

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

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

$33,800 mūras prie pat mūši; Įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

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

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

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

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

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

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

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

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

$25,000 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

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

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

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

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

(18.506 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE 
250! West 69tfi Street. Tel. 436-5151

Ąžuolas. Keramika, l’licno dvigubi • it taverna. Su visais įrengimais.

MARQITETTE PARKE Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis Nauj. mūr. bung., garažas—$18,000 

namas, du butai, salė parengimams Mur- 2x5 ir 2 kamb., gar.—$20,500

langai. Garažas. $27,000.

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

2-jų ankštų mūr. 5 ir G kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

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

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

V

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

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

Mažas ĮmokSjimas. Kaina tik 
$16,500.

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

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 6 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA R E A L T Y
6540 S. YVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,000 
Didelis pasirims. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

MARQCETTE PARKU
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

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

Prie Maria High, 4 butai po 6
2 BUTAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me , , _ .
Rūbų valykla ir gražus butas su dinis namas. Gazo šiluma. Žemi kamb. Gražus namas, platus sklypas, 

namu. Patalpos galima panaudoti ki- taksai. Normali kaina.
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, j 2 AUKŠTU MŪRAS
ypatingai' žmonai norint padidinti j Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 
metines pajamas apie $5,000 esant .maisto produktų krautuye ir 2 kmb.
namuose.
$14,800.

Brighton Parke.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co. 
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-8792

Velykų staigunena

Tik butas; antrame — 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOYV

8 metų, 6 kamb. mūrinis. 2 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.
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- kamb. ir 4 kamb.), ir Brėži krau-

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuotnuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metines pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

gar.Med. 2x4 modernizuotas su 
$15.000.

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

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

|Med. 1% a. 5x3 Gentr. šild. Gage 
Parke; $15,000.

Mormmtfp M«r- 4 metų 6 k. cottage North- iviarquei.ee ; lakC, m. Viskas modern. $16,000.
parko rajone, nebrangus geram ! Med. c'k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
stovy, labai geroj vietoj apart- Br’ghtn Park centre. $15,250. 
mentinis mūras. Metinių pajamų | ŠIMKUS 
apie $21,500. Savininkas gali pa- . real estate, notaky Public-
ton1 Luųi-040L įmokėjimo sąskai’ 4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

PROGOS-OPPORTUNITUES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos , tik $13,000.

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

fo vpvnfi ’flT’ha Ali H it nulis. CrPTPii Maręuctte Parke, Modern. Tnuri-taverna aroaMsa auaitonja. uerai nig, 2 po 6 Ramb su ekgtra skl 
jrengta, naujas baras su saldytu- ; šalia.

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000. 
BIZNIS — $3,060.

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuve prie dideles molkslo 
įstaigos. Į kainą Įeina visi įrengi
mai bei prekes.

$240 MEN. PAJAMŲ 
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų med. namas geroje apylin
kėje - - truputį už Kedzie Avė., ne
toli 63-eios. $23,700.

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

res, Ind. (Sandflnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-oa' gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus S-Jų mieg. kamb. bunga- 
low. Asti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modernišką, uražial 18- 
dekoruota. Nebrangus.

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

2-ji} butų niūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. iVAlbroob 5-6015

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B 0 9 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 

i PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ
REpublic 7 *8949 

2301 YV. 69th St., Chicago

vais. 3133 So. Halsted St. Teirau- | Medinis. 2 butai — 5 h 4 kamb. 
.. j-i n a e on-ir? t, t\a a toziK .Centralims šildymas. Aukšta pastogė. tlS tel. CA 5-3016 arba DA 6-1345. ■ Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pii-

Išnuom. kambarys, didelis, švie
sus, su atskiru Įėjimu ir visais ki
tais patogumais. 7143 S. Talman dome’ Income dTax.
Avė. GR 6-3069. ŠIMAITIS
Išnuomojama patalpos tinkamos 
bizniui ar ofisui, išplanuotos pagal 
jūsų reikalavimus, naujame pasta
te — 2848 YV. 63rd St. Skambinti 
GRovehill 6-6628,

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

CICERO—BERWYN

STANKUS! 
CONSTRUCTION G0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 YVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

DĖMESIO!

MOVING
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

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie
nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik j 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— ! 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas 1 
$32,500.

3. I’at-kholme mūrinis 2 butų: 2 : 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 1 
$31,900.
. .4. 4 kamb, mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

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

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas.
3 butai po 5. kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. $28,500. į

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

Tel.; PR 8-4268 ir TE 0-5531

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Douaispouts, Stogai, Dum-
traukiai Pataisomi. Išsmalinamt ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukų 
“Tuekpointing’’. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS
A, StančianBkas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių pro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-0272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ly
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokejimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.

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

7150 So. Maplewood Avė., 
Chicago 20, DI.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589

Heating Contractor

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
toji^ tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

Gražiy vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avė., 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 OL 7-2004 Chicago, Hl.

Ą

j| LAPKUS BUILDERS, INC.
i« Statome Įvairius pastatus. Dar-i Sr v - - ■ - - -.................v. . .... . ,bas atliekamas labai sąžiningai, g

gražiai, greitai prieinama kaina į ė vartojant geriausias medžiagas, a
i "fTurime dar keletą sklypų Chicagoj. ®

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

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

Remkit dien. “Draugę”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino? 
visiems prieinamos.

lllillllillllliillllllillllllllillllllillllllllillllt illllllilliiiilililillillililiiiiiiiiiiliiiiiiiijiiii

lUetavoa

V. S

iviarquei.ee
iviarquei.ee
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MOTERYS, KURIOS MYLI

Turinčios širdį Lietuvos Dukterys

Viena lietuvaitė studentė, ku
rios vienintelė parama — moti
na mirusi ir kurios tėvas atskir 
tas, gyvena Chicagoje pas te
tą— našlę, kuri su dideliu sun
kumu vos įstengia leisti savo 
sūnų į mokslus. Mūsų studentė 
po ligos visiškai neteko lėšų įsi 
registruoti. sekančiam semest
rui. Beviltiškoj padėty jai atė
jo į pagalbą Lietuvos Dukterų 
draugija, parūpindama lėšų uni
versitetui ,ir sušelpdama drabu
žiais.

Viena: apie 50 m. lietuvė buvo 
rasta be maisto, liguista ir be 
lėšų vaistams. Lietuvos Dukte
rų draugija parūpino maisto, 
davė lėšų vaistams, paliko šiek 
tiek dolerių būtiniausiems reika 
lams, pasirūpino, kad būtų tei
kiama gydytojo pagalba. Drau
gijos narės ją aplanko, surami
na, rūpinasi, kad ji gautų val
dinę pašalpą.

Yra chroniškų ligonių, kurie 
nuolat lankomi. Vienoje šeimo
je buvo sunkus ligonis. Šeimos 
nariai per eilę savaičių visiškai 
pervargo jį globodami. Lietuvos 
Dukterų organizacija pasiuntė 
iš savo narių, kurios net nak
čia prie jo budėjo.

Artimo meilės sąjūdis
Ir tokių atsitikimų daug, kur 

Lietuvos Dukterų draugijos na 
rėš Chicagoje parodė artimo 
meilės. Šį draugija įsikūrė prieš 
dvejus metus. Mintis tokią drau 
giją organizuoti atsirado, lan
kant senelius Oak Forest ligo
ninėje. Vėliaiu. atsirado gyvas 
reikalas globoti ir šelpti lietuvę, 
kuri buvo. netekusi abiejų ko
jų, neturėjo maisto, buvo li
guista ir psichiškai nesveika. 
Dabar ji gydoma psichiatrinė
je ligoninėje. Čia pagalbą orga
nizuojant £ ir susidarė draugija. 

Turi 200 narių
Geraširdžių lietuvių artimo 

meilės sąjūdis susidarė globo
jant kun.'dr. F. Gureekui. Da
bar Lietuvos Dukterų draugija 
turi per 200 narių, ir į kiekvie
ną susirinkimą vis ateina prisi
dėti naujų. Narių sąstatas įvai
rus. Daugiausia inteligentės. Y- 
ra daktarų ir inžinierių žmo
nų, mokytojų, gydytojų ir ki
tų. Susibūręs gražus elementas, 
darbas sklandus ir našus.

Draugijai vadovauja pirminin 
kė Elzė Dįminskienė, suvalkie
tę, užaugusi Šakių miškų urė
dijoje; 1948 m. pasiekė Argen
tiną, o nuo 1960 m. gyvena Chi
cagoje. Iš profesijos — moky
toja. Argentinos laikrašty “Lai
ke” trejus metus redagavo mo
terų skyrių ir vadovavo mote
rų sekcijai Pavergtų Tautų or
ganizacijoje, Buenos Aires mies 
te.

E. Diminskienė pasakoja, kad 
ši draugija dabar reikalinga, bet 
ateityje: bus dar reikalingesnė. 
Dabar dar. daugelis ateivių gali 
dirbti, bėt’su laiku didės skai
čius reikalingų globos ir pagal
bos. Reikią, telkti lėšas ir būti 
pasiruošusiems.

Pirmiiiinkės patarimas 
viengungiams

Susidarė įspūdis, kad daugiau 
šia vargau patenka viengun
giai. Iki šiol dauguma globoja
mų — moterys, peržengusios 
50 metų. Dažnai fizinis nepajė
gumas būna susijęs su pschiniu 
palūžimu.

— Pavyzdžiui, — pasakojo 
pirmininkė,. — mes turime vie
ną senutę apie 70 m. Gyvena 
labai vargingai, bet, ką gauna 
iš mūsų, priima su dėkingumu 
ir visada "patenkinta. Tuo tarpu 
daugelis viengungių — sunkes
ni. Mano-patarimas visiems vien 
gungiams įsijungti į organiza
cijas, taupyti, suartėti su šei
momis. Tuo būdu susidarys

i šioks toks medžiaginis pagrin- 
1 das, išvengs žlugdančios vie
numos; matydami, kad atneša 
naudos organizacijose, jaus pa
sitenkinimą.

Mes turime vieną narę našlę 
virš 70 m. amžiaus. Ji taip at
sidėjusi atlieka organizacijos už 
dedamas pareigas, kad jaučiasi 
laiminga, turėdama užsiėmimą, 
tikslą, būdama kam nors reika
linga.

$2,000 nelaimingųjų šalpai

Lietuvos Dukterų draugija 
per pusantrų metų yra išleidusi 
virš $2,000 nelaimingųjų šalpai. 
Net iš savo parengimų skanes
nius kąsnelius neša nelaimin
giems. Dabar šalpos reikalams 

i lėšų susidaro iš nario mokesčio 
— $3 metams, iš aukų ir iš pa
rengimų.

Koncertas su ypatingomis 
programos pildytojomis

Artimiausias parengimas — 
koncertas gegužės 5 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Programą pil 
dys smuikininkė E. Kuprevičiū- 
tė (iš Columbus, Ohio), solistė 
Prudencija Biekienė ir poetė Ju 
lija Švabaitė-Gylienė. Visos pro 
gramos pildytojos atsisakė ho
noraro, joms priklausomą dalį 
skirdamos nelaimingųjų šelpi- 

| mui per Lietuvių Dukterų drau- 
I giją-
1 . Ypatingai didelės moralės pa 
ramos draugija susilaukė iš vys 
kupo Brizgio. Neseniai draugi
jos pirm. Dirminskienė ir val
dybos narė E. Kučiūnienė buvo 
Ekscelencijos priimtos. Be pas
katinimų, gavo ir praktiškų pa
tarimų. Vienas iš jų — kaip su 
telkti lėšų.

Aklo vyro ir alkanos moters 
laiškai

Žmonių prielankumas — ža
vus. Sekmadienį nepažįstama 
moteris paskambino telefonu pir 
mininkei, pranešdama, kad au
ginanti tris gėles. Girdėjusi apie 
Liet. Dukterų parengimą ir ati
duosianti jas dovanų paskirsty
mui.

Sklaidant gautus laiškus, ga
lima matyti kreiva rašysena ak
lo žmogaus pasirašytas laiškas. 
Jam draugija nusiuntusi šim
tinę, išgelbėjo, kad namas nebū 
tų atimtas už nemokėtą skolos 
įnašą.

Viena moteris rašė, kad jos 
šalpos čekis ateis tik gruodžio 
29 d., o ji Kalėdoms neturi ko 
valgyti. Draugijai dėkoja už pa 
rūpintą krosnį ir šaldytuvą.

Draugija net stengiasi pasi
rūpinti vienišų neturtingųjų lai
dotuvėmis ir antkapio akme
nėliu.

Nušluostyta ašara 
ramstis

dvasinis

Draugijos vertingą veiklą vaiz 
džiai išryškina šis gautas laiš
kas:

— Nuoširdžiai dėkoju Lietu
vos Dukterų draugijai už su
teiktą man piniginę pašalpą li
goje. Tikrai tie pinigai atsira
do man, kaip iš dangaus, labai 
sunkiu momentu, ir aš galėjau 
už juos nusipirkti vaistų. Lai 
gerasis Dievulis, kuris įkvėpė 
Jus remti, duoda Jums jėgų tęs 
ti ir plėsti savo kilnų darbą. 
Kiekviena nušluostyta ašara ir 
kiekvienas Jūsų gero darbo iš
šauktas šypsnys lai būna Jūsų 
dvasinis ramstis, o dėkingųjų 
maldos lydės Jus visados.

Nehumaniška prieš vargą 
užmerkti akis

Paskutinis pirmininkės Dir- 
minskienės prašymas:

— Nepraeikime pro svetimo 
vargą, nesuteikę pagalbos. Jei 
patys nepajėgia ar nesiryžta tos 
pagalbos suteikti, tegu praneša 
Lietuvos Dukterų draugijai. Chi

Salako klebono laidotuvės. Priekyje eina dabartinis Salako klebo
nas kun. Jonas Asminavičius. Nepaisant persekiojimų žmonės vis- 
tiek stengiasi savo tikėjimą išlaikyti.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Melrose Park, III.

AUKOS ALTUI
Lietuvos nepriklausomybės 44 

m. atkūrimo sukakties minėjimas 
įvyko kovo 3 d. Sharp Memorial 
salėje, Melrose Park, III.

Minėjimą rengė visų organiza
cijų sudarytas bendras komitetas.

Minėjime dalyvavo ir kalbas pa
sakė: Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, A. Joncha ir J. 
Miklovas.

J Minėjimą pravedė A. L. P. Klu
bo pirmininkas V. Lyons.

Meninę programos dalį atliko 
Roekfordo Lietuvių klubo vyrų 
choras, Jakimčiaus vadovaujamas.

Laike minėjimo buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams. Aukojo po 20 dol. — P. 
Gūdžiai, A. L. P. Klubas.

Po 10 dol. — SLA 125 kuopa, 
Gražių šeima, Mr. ir Mrs. F. Va Vasario 16 d. proga, Washing- 
luckas, K. Tautkus (jo auka pa- ton, D. C., gyveną lietuviai auko- 
siųsta į Kaliforniją), V. Andri- j0 Altui. Aukas rinko Balys Pa- 
jauskas, dr. K. Jablonskis, Mr. ir ramskas, jam talkininkavo Bar- 
Mrs. V. Lyons, Aug. Urbelis ir borą Darlys. Aukojo: K. Vildžius 
Jarų šeima. $20, B. ir K. Škirpai — $20, Ele-

Po 5 dol. — kun. P. Jakulevi- na A. Jurgėla — $25, L. Eurkoos Illinois valstybėj 1961 m. 8,47' 
i čius, A. Andrew, J. Butą, A. V., — $5, B. Darlys — $10, K. ir yra Chicagoje. Tiktai 35 pro 

Gr. Oriniai — $5, V. Stanka ir cenįas gįų įmonių samdo dau 
seimą — $5, E. ir L. Kačinskai — i . . . -
$15, Alfonsas Petrulis - $5, L. §iau 20 darbininkų.

i Stankevičiai, Juknelių šeima, H. 
į O. Raštikiai, J. F. Urbeliai, VI. 
Žilėnas, L. B. Barauskai, N. Les- 
kauskas, K- B. Markai, Mr. ir Mrs. 
Maseliūnai, B. P. Murinai, J. G. 
Pažerūnai, Katelės šeima, R. Če- 
pelė, A. Kraueenka, Vyt. Šuopys, 
Kačinskas, B. Macionskis (.Chica
go), P. Pažėrūnas, O. Mejeris, E. 
Lapas, Totoraičių šeima, T. A. 
Briškaičiai, V. I. Linartai, J. Čer
nius, Mr. ir Mrs. Metrikis, Lingių 
šeima, Mr. ir Mrs. A. Joncha ir 
G. E. Lazauskai.

Po 3 dol. — A. Butą, A. Garba- 
liauskas, A. A. Česnai, V. O. Ra
kauskai, Vin. Šuopys ir R. Š,

Kiti po mažiau. Viso surinkta

cagos lietuvių kolonija pajėgi 
ir įstengs nelaimėn patekusius 
savo narius globoti. Būtų nehu
maniška prieš jų vargą užmerk 
ti akis. Tuščias būtų mūsų pat
riotizmas, jeigu mes nematytu
me vargan patekusio lietuvio. 
Pasaulis toks turtingas, tiktai 
meilės pėrmažai. J. Pr.

ANDREVV MIKASHUS
Gyveno 8934 So. Lowo Avė.

Mirė bal. 18 d., 1962, 12:50 
v. r., sulaukęs 46 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Plorentine (Gaus), 2 
sūnūs Larry ir Andrews, Jr., 
tėvas Jonas, brolis Jonas, bro
lienė Olga ir šeima, sesuo Stel
la Prasco, švogeris Edvvard ir 
šeima, dėdė Jonas Komoski, 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avc.

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 
21 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Jur
gio parapijos bažnyčią., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę. žmona, sūnūs, tė
vas, brolis, sesuo ir kiti gimi
nės.

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

331.50 dol. Aukos pasiųstos Ame
rikos Lietuvių Tarybai. _____~ ________  __  _

Komitetas reiškia padėką šiems puliš? P * A~ Deltuva,~A. Dičiūnaš 
asmenims prisidėjusiems prie mi- A GimžįūnaS) j. B. Gruodžiai, J 
nėjirno pravedimo: A. Andrew už q Jusevičiai, L. B. Jakimeiai, £ 
padovanotą lietuvišką vėliavą, B. Keliotis, V J Kizniai, V B. Mo 
Murinui — už scenos sutvarkymą rai> j Makūnas, O. D., P. S. Peš 
ir papuošimą, V. Linartui ir V. jęajgįgj, k. Polikaičiai, V. Rimai
Elsbergųi — dirbusiam prie baro, 
Aug. Urbeliui ir R- štarienei — už 
paruoštą gardžią užkandą, I. To- 
toraitytei ir V. Čepelytei — už 
ženklelių segimą.

Taip pat komitetas dėkoja 
visiems aukotojams ir visiems, ku
rie bent kokiu būdu prisidėjo prie 
šio minėjimo suruošimo.

Rengimo komitetas

Washington, D. C.
AUKOS ALTUI

B. B.
,,, JOHN STOKUS

Gyveno 5508 Lomond Avp., 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 pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Hąlsted 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.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................... . $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė .............. $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................. .. $2.00
Jurgis Blebaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
29, Illinois

PASINAUDOKITE 
DRAUGO SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės 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 ppaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. ~ TEL. LU 5-9500

Plateris — $5, Paramskai —- $10, 
Vladas Jackūnas —- $3, Gr. ir D. 
Krivickai — $10, Br. Michelevi- 
čius $10, Pov. Labanauskas $10,
N. ir B. Tautvilai —- $5, J. ir V. 
Rutelioniai — $10, Mažeika A. P. 
$10. Viso — 183 dol.

B. Paramskas

Rockford, III.
Aukos Lietuvos laisvinimui

Roekfordo lietuviai, minint V; 
šario 16 d., surinko Lietuvos lai: 
vinimui $800. Aukojo: dr; Piką 
liai— $100, dr. D. S. Surantai - 
$100, Roekfordo Lietuvių klubą 
— $65, Roekfordo Tarybos skj 
rius ■— $57,25, Roekfordo Lietuvi 
Bendruomenė — 50, Rockford 
SLA 77 kp. — $257 A. Piscikas - 
$25, K. V. — $20, J. D. Bubeliai - 
$15, J- Kovera — $15.

Po $10 aukojo:1 P. E. Klovcc 
nienė, J. Kareckas, V. Mataiti: 
A. Pocius, J. J. Petruciai, B. Dauk 

!ša, P. K. Rutkauskai, B. Stankus 
* A. Šernas, P. L. Šernai, A. Sma 
tavičius, V. D. Zakarai ir Lietuvi: 
Moterų draugija.

6 dol. aukojo I. L. Jarosekai. P 
$5 — J. K. Augučiai, M. Augutis 
J. Bielskis, S. Chepulis, L. M. Che

M. J. Saluckai, A. Savickai, M. C 
Sinkevičiai, J; šernas, J. Struzas 
Talanskas, S. Tikuišiai, J. Ąn 
draitis.

Po $3 aukojo: J. Dvmsa, M 
Ruzas. iKti aukojo po mažiau.

Vincas Keršys

LAIKAS IR LAIKRODŽIAI
Vagiliai, įsilaužę į Lefcolt’! 

Jewelry krautuvę, 35 N. State 
pavogė $9,000 vertės 62 mote 
riškus laikrodėlius ir išsinešdi 
no. Automatiškas aliarmas nu 
statė, kad visa vagystė truki 
30 sekundžių.

PRAMONĖS ĮMONĖS
Iš 26,940 pramonės įmonii
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. Fi li EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2r 4330-34 South Caiifornia Avenue S&3F Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME L-LL. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles
no Tilz lflirlntntrom rm iv-i4-5 Am?

kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•848 sa WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKO* 
AIR-CONDlTlONRB KOPLYČIOS

MASINOM* VISTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
TeL YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003
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X LDK Birutės d-jos centri
nio Chicagos skyriaus naujai 
išrinktoji pirmininkė Liucija 
Stasiūnienė buvo sukvietusi pa 
sitarimui pas save valdybos ir 
revizijos komisijos narius bei 
dr-jos atstoves į visuotinį sky
rių atstovų suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės 26—27d., drauge 
su ALV Ramovės s-ga. Pasita
rimas vyko vieningoje ir darbiu 
goję nuotaikoje, ypač plačiai 
buvo aptarta suvažiavimo die
notvarkė ir nustatytos tolimes
nio veikimo gairės,

X Valerija Babronienė su 
dukra balandžio 15 d. lėktuvu 
atvyko iš Argentinos nuolati
niam apsigyvenimui į Chicagą. 
Jos apsistojusios pas savo gimi 
naitę P. Atkočaitienę. 4530 So. 
Wood St.

X Marąuette Park — Šv. Te 
resės d-ja nutarė dalyvauti Šv. 
Kazimiero seselių rėmėjų sei
me ir prisidėti prie seselių po
ilsio namo fondo. Atstovėmis

X Jonas Jasaitis, L. B. cent
ro valdybos pirm., balandžio 14 
— 15 dienomis organizaciniais 
reikalais buvo nuvykęs į New 
Yorką. Bendruomenės pirm. J.
Jasaitis dalyvavo New Yorko 
L. B. apygardos posėdy, kuria
me taip pat dalyvavo dr. Pet
ras Vileišis, adv. Jonas Šlepe
tys. B-nės pirm. J. Jasaitis ap
lankė Darbininko, Vienybės re
dakcijas, taip pat atidarė lie
tuvių dailininkų parodą. Gan
dai apie nesutarimus Lietuvių 
Bendruomenės tarpe yra netei
singi.

X Don Varfnas veteranų pa
galbinis moterų vieneto narės 
turės pavasarinį parengimą —
Country Fair, šeštadienį gegu-
žės 5-6 dienomis Don Varnas išrinktos O. Ivinskaitė, M. Bub- 
postoname, 6816 So. Western ?ess- A- Barvitz, S. Marteli, S 
Avė.

Švento Kazimiero Seserų Rėmėjų paskutiniame prieš seimą susirinkime centro valdyba ir skyrių dele
gatės tarėsi jubiliejinio seimo reikalu. Seimas įvyks 1962 m. gegužės 6 d. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos patalpose. Visi kviečiami atsilankyti.

Chicagoj ir apylinkėse
! ŠV. KAZIMIERO SESERŲ sėdis — svečių salėje, 5:30 — 

RĖMĖJŲ SEIMAS palaiminimas Švenč. Sakramen-
1 tu, 6 — vakarienė, 7:30 —

Reikia didelio maldyno
VINCAS LI ULEVIČIUS

Labai daug darbuojasi šios 
narės: Ann Shulmistras, Ma- 
rion Zameske, Ann Daresh, 
Jean Pargauskas, Violet Yo- 
cius, Harriette Petrila, Evelyn 
Balčiūnas, Valeria Stanaitis ir 
Annette Musteika. Šiame paren 
gimė bus įvairiausių rankdar
bių ir lietuviškų rūkytų gami
nių išpardavimas ir laimėjimas 
įvairiais būdais. . Visas pelnas 
bus skiriamas kariams gulin
tiems ligoninėse. Įėjimas ne
mokamas.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje per Prisikėlimo - 
Velykų ryte 5 vai. mišias gie
da solistai Monika Kripkaus- 
kienė, Algirdas Brazis, Daina
vos vyrų ir jungtinis Dainavos 
ansamblis ir parapijos chorai. *

Duetą Avė Maria gieda mi
nėti solistai, Mozart Aleliuja 
M. Kripkauskienė ir mišių už-

Lorence. Paskirta 50 dol. auka.

X E. A. Savickas parašė lai
šką Chicago American dienraš
čio balandžio 17 d. laidoje, ku
riame rašo, kad švarinant Chi
cagą ir puošiant ją architek
tūrine prasme, reikia Chicagą 
apvalyti nuo portnografinių lei
dinių, vedančių į prievartavi
mus ir kitokius nusikaltimus.

X Už a. a. Juozo Rumbučio 
sielą, minint jo 10 m. mirties 
sukaktį, bai. 18 d. 6 v. r. Švč. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje 
buvo atlaikytos šv. Mišios, ku
rias užprašė jo dukra Emilija 
ir žentas Vincas Mikaloniai.

(Pr.)

Šv. Kazimiero Seserų Rėmė- 
' jų 43 seimas įvyks gegužės 6 
d. Marijos Aukštesniosios mok. 
patalpose. Šis seimas nori ypa
tingu būdu pažymėti kazimie- 
riečių seselių aukso jubiliejų, 
nuo jų įsisteigimo Chicagoje.

programa — auditorijoje.

Brangieji, rėmėte visus mūsų 
projektus už ką tariame nuo- 
širdingiausią ačiū. Pasitiki
me prisidėsite ir prie dabarti
nių mūsų reikalų: baigti sta-

Šis jubiliejinis seimas nori 
ypatingu būdu pasižymėti, ne 
tik remiant visus seselių užsi
mojimus, bet ypatingu būdu 
padidinti “Infirmary” statybos 
fondą, nes reikia parūpinti tin- 

! karną vietą mūsų senoms ir 
j sergančioms seselėms. Pasitiki
me dalyvausite ir padėsite 
mums.

Seimo dienotvarkė: 9:30—šv. 
mišios Marijos Aukšt. mok. ko 
plyčioje, 10:30 — pusryčiai .ka- 
jfeterijoje, 11 — pirmas posė-Į.

. i tybą, mažinti skolas, ypač di-
dinti pradėtą fondą mūsų senų 
ir sergančių seselių “Infirma
ry”. Statybai. Todėl dar kartą 
nuoširdžiai prašome dalyvauti 
ir mums padėti. Lauksime Jūsų 
atsakymo.

Š. K. S. Rėmėjų valdyba 
ir švento Kazimiero seserys

Į TALKĄ SPORTUOJANČIAM 
JAUNIMUI!

JAV ir Kanados lietuvių spor

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

. tuojantis jaunimas balandžio 28 !d,s svečių saleje, 12:30 - p.e-j_ 2g d Chicagoje da.

lyvauti XII-jų Šiaurės Ameri-
| kos Lietuvių Sportinių Žaidy- 
’ nių krepšinio pirmenybėse. Šio
se pirmenybėse varžysis vyrų,

itūs kafeterijoj, 2 — antras po-

IR TOLI

— Los Angeles ateitininkų
, . . , .„ T vaikučių tėveliai yra prašomi
baigoje choras išpildo L. Beet- d kad m a
hov.en Aleliuja. Chorams din- marginimas jvyks šeštadienį 12 
guoja Stepas Sodeika, vargo-i pas Ąžuolaičius> Vaikučiai 
nais groja Algis Šimkus. tegul atsineša kietai yirtų bal.

tų kiaušinių ir tinkamų dažų.X Kazys Genis laimėjo. Ci
cero lietuviai parodė ką reiškia 
vienybė, šeštadienį, balandžio 
14 d., Mokyklų tarybos pareigu 
nų įvykusiuose balsavimuose, 
mūsų tautietis Kazys Genis 
balsų skaičiumi toli pralenkė 
savo oponentą laimėdamas pa
reigūno vietą Mokyklų Tary
boj. Kiti kandidatai balsų skai- 
čiumi toli pasiliko nuo mūsų 
tautiečio.

Kazys Genis reiškia gilią pa
dėka visiem lietuviam ir lietu
vėm, kurie savo balsais parė
mė jo kandidatūrą ir suteikė 
garbę ne vien tik jam, o ir vi
siem šios kolonijos lietuviam. 
Kazys Genis taipgi dėkoja dien 
raščiui Draugui, kuris savo pus 
lepiuose ragino lietuvius savo

laukusi 54 m. amžiaus. Paliko 
vyras ir duktė. Buvo kilus iš 
Kupiškio. Argentinon atvyko 
1936 m.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvių folkloras Estijoj.

Estijos Mokslų akademija turi

moterų, jaunių A ir B bei mer
gaičių A klasių krepšinio ko
mandos. Viso numatoma dau
giau 30 paskirų komandų.

Tikėdami, kad šis plataus 
masto jaunimo susibūrimas 
daugeliu atžvilgiu yra naudin
gas tautiniams siekiams, krei-

nybių, kuriuose Lietuvos krepši 
ninkai garbingai iškovojo Euro 
pos meisterio vardą.

Norime tikėti, kad šios ne
eilinės sukaktys paskatins lie
tuviškąją visuomenė gyviau do
mėtis sportine veikla ir parem
ti sportuojančio jaunimo užsi
mojimus. Parama ypatingai rei 
kalinga ir laukiama Chicagoje 
rengiamoms krepšinio pirmeny
bėms.

Pirmenybių rengimo 
komitetas

Naras Weick laiko dėžę su bran
genybėm, kurias ištraukė iš Chica
gos upės. Manoma, kad jas nu
skandino vagys. Brangenybės ver
tos 2,000 dol. (UPI)

Lietuvoje buvome pratę ma
tyti tik moteris su dideliais mal 
dynais (maldaknygėmis) ranko 
se keliaujančias į bažnyčią. Vy
rai didelį maldyną laikė “bobiš
kumo” požymiu, todėl ieškojo 
maldyno kuo mažesnio forma
to, kuo plonesnio, kad tilptų net 
mažajame švarko kišenėlyje. Į 
maldų kiekį neatsižvelgta. Svar 
bu, kad yra šv. mišios, mišpa

rai, viena kita litanija ir užten
ka.

Vokietijoje pastebėjome jau 
kitokį reiškinį. Ten ne tik mo
terys, bet ir vyrai ėjo į bažny
čią, didelius maldynus nešda- 
miesi. Ir, kas įdomiausia, jaunos 
mergaitės ir jauni vyrai taip 
pat su dideliais maldynais.

Atvykus į JAV, mūsų nustebi 
mui, katalikus sutikome bažny
čiose taip pat su dideliais mal
dynais rankose, pradedant se- 

| nimu ir baigiant jaunimu. Visi 
jie meldžiasi iš gražių ir didelių 
maldynų.

O mes tiek Vokietijoje, tiek ir 
čia tebesinaudojame mažyčiais. 
Naujai pasirodę maldynai bu
vo to paties dydžio. O jaunimas, 
kuris lanko ar lankė katalikiš
kas mokyklas, mažyčiais maldy 
nais nepatenkintas, grobsto tė
vų atsivežtus truputį didesnius 
— “Šlovinkim Viešpatį” ar pan. 
Visai nenori naudotis jiems skir 
tais mažyčiais. Jie išmokyti sek 
ti kiekvienai šventei skirtas šv. 
mišių maldas, jie įpratinti skai
tyti specialias maldas, nebesi- 
tenkina mažu lietuvišku maldy
nu. Griebiasi angliško, iš jo mel 
džiasi ,svetima kalba bendrau
ja su Dievu. Kietesnio patriotiz 
mo tėvai anglišką maldyną drau 
džia vartoti, bet neturi jam ly
gaus pakaitalo. Pagal tėvų pa
sakojimus, seselės reikalauja iš 
vaikų, kad jie turėtų didelį mal 
dyną, nors ir lietuvišką, svar

bu, kad didelį. Tėvai lietuviško 
negali duoti, nes jo nėra. Ir tas 
sudaro labai komplikuotą ir ne
smagią situaciją — tėvų ir mo
kytojų konfliktą, kurio nebūtų, 
jei turėtume išleidę didelį mal
dyną.

Tas reikalas buvo diskutuotas 
ir lietuvių katalikų studentų tar 
pe, įrodinėjant, kad daroma nu 
sikalstamas darbas, jei meldžia
masi iš angliško maldyno. Ir 
susilaukta labai kieto atsaky
mo; “Niekas manęs neprivers 
didelio maldyno pakeisti ma
žiuku, kad ir lietuvišku. Tegu 
išleidžia didelį, tada aš ir be ra
ginimo pakeisiu”.

Jeigu seselės leidžia vietoj di
delio angliško maldyno vartoti 
didelį lietuvišką, tai, nieko ne
laukiant, reikia išleisti lyigia- 
vertį, gražų ir patrauklų lietu
višką. Atsiminkim, kad jaunys
tėje maldose vartojama kalba 
lieka visam gyvenimui. Visuo
meniniame gyvenime kalba kai
taliojasi, o maldose lieka ta pa
ti, kuria pradėjo melstis. Tik 
prisiminkime mūsų tautos vy
resnės kartos žmones, ir šis rei
kalas tuoj bus aiškus.

Studentai net šnekino kai ku 
riuos kunigus dėl tokio maldy
no sudarymo ir išleidimo. Jiems 
buvę paaiškinta, kad toks mal
dynas lengva paruošti, tik rei
kia, kad kas nors imtųsi tuo 
reikalu rūpintis, organizuoti.

Ne rašančio pareiga skirstyti 
darbus, kas ką turi daryti, ta
čiau kiekvienas turi teisę prašy
ti. Tad ir rašąs prašo Kunigų 
Vienybę imtis iniciatyvos pa
ruošti ir išleisti didelį lietuvišką 
maldyną. Šis darbas bus ne tik 
pastoraciniu atžvilgiu naudin
gas, bet susilauks ir tautos dė
kingumo.

CHICAGOS ŽINIOS

Velykų dieną 1 v. p. p. kle
bonijos sodely vyks margučių 
ritinėjimas ir paroda. Už gra
žiausiai vaikų numargintus mar 
gučius bus duodamos premijos.

— Kun. Mykolas Tamošiūnas, 
pirmadienį, balandžio 46 d. lėk
tuvu atvyko iš Kolumbijos į 
svečius pas savo gimines Bos
ton, Mass., kur praleidęs Vely
kų šventes atvyks į Roches- 
ter, N. Y., ir pašventins inž. 
Vyt. Čypo namus, kuris su šei
ma neseniai atvyko iš Kolumbi 
jos ir čia jau gražiai prasikū- 
rė.

Kun. Mykolas Tamošiūnas, 
didelis Kolumbijos lietuvių vei
kėjas, JAV praleis savo atos
togas lankydamas lietuvių ko
lonijose savo gimines bei drau-

rankraštinės medžiagos su lie- piamės į lietuviškąją visuome- 
tuvių liaudies dainų, pasakoji- nę kviesdami atkreipti deramą 
mų ir papročių užrašymais, pa- dėmesį.
stabomis apie lietuvių kalbos 
tarmes, fonetiką ir leksiką. Me 
džiagą sudaro 3 tomai. Pirma
me tome paskelbti 1930-32 m. 
S. Redlieh atlikti tautosakos už 
rašymai, antrame tome yra apie 
60 liaudies dainų, tautosakos 
vienetų, gramatikos pastabų, 
datuotų 1897 — 1903 m. (visą 
medžiagą Tartu univ. suteikė

Pirmenybių rengimas yra su
rištas su dideliais darbais ir iš
laidomis. Piniginiai nuostoliai 
gali būti išvengiami tik pasi
kliaujant visuomenės talka. To
dėl maloniai kviečiame visus 
gausiai atsilankyti į rengiamas 
pirmenybes ir pagal galimybes 
rengėjų pastangas paremti pi
nigine auka.

prof. kun. Jakubėnas). Trečia 
me, didžiausiame tome (iš viso ; 1962 m. yra skirti I-sios Lie-
874 pusi.) paskelbta medžiaga, tuvių Tautinės Olimpijados pri

balsais remti savo tautietį.
gus. (sb.)

X J. Janušaitis,j vienas iš
“Parama” Marąuette Parko j — Pabaltijo valstybės gra- 
kolonijoj maisto produktų krau!žiai aprašytos Washingtono lai
tuvės savininkų, jau antra sa
vaitė guli Billings Albert Me- 
ritt ligoninėje, sveikatos patik
rinimui.

X Dantų Gydytojų S-gos 
ruošiamas Koncertas - Kartūno 
balius įvyks bal. 28 d., 7:30 
v. v. Westem Ballroom salėje, 
3504 S. VVestern Avė. Staliukus 
prašome užsisakyti iš anksto 
tel. CLiffside 4-7450 arba RE 
7-2780, ir prie įėjimo. (Pr.)

X Kas nepirko — laimėjo, 
nes nuo balandžio vėl atpigina
mos raš. mašinos. Klauskite 
informacijų apie rašymo, skai
čiavimo ir kt. mašinas tiesiai 
Royal, Burroughs, Barrett ir 
kt. firmų atstovą: J. L. Gied-

krašty Eugene Register Guard 
balandžio 15 d. laidoj. Straips
nio autorius tiksliai informuo
ja Pabaltijo tragediją ją oku
pavus bolševikinei tiranijai ir 
taip pat pažymi, kad JAV tebė
ra Pabaltijo atstovybės, nors 
jau praėjo 21 m. nuo okupaci
jos. Prie straipsnio įdėta ir 
min. J. Kajecko nuotrauka, be 
laikančio lietuviškus velykinius 
margučius.

ARGENTINOJE
— A. a. Elena Jurkevičiūtė 

Daugirdienė mirė kovo 29 d. šir 
dies smūgiu. Velionė buvo gi
musi 1902 m. balandžio 17 d. 
Dundrikiškių kaime, Ukmergės 
apskr. Argentinon atvyko 1924

gauta iš buv. Tartu universite
to prof. P. Arumos, kuris 1928 
m. ir vėliau lankėsi Rytų Lie
tuvoje, tyrinėdamas lietuvių 
kalbą. Daug Arumos surinktos 
medžiagos žuvo karo metu. Vi 
sa medžiaga, esanti Tartu lite
ratūriniame muziejuje, yra įdo
mi Lietuvos folkloristams ir 
kalbininkams.

siminimui. Šiemet sukanka ir 
25-ri metai nuo Rygoje įvyku
sių Europos Krepšinio Pirme-

nas svarbiausių klausimų, tai 
masių estetinis auklėjimas. Esą, 
pagal Chruščevą, komunizmo 
negalima sukurti be muzikos.

PABRANGS PIENAS
Pieninių darbininkams ir pie

no išvežiotojams. bus greitu lai
ku pakeltos algos. To pasėkoje 
numatoma, kad maždaug iki lie 
pos 1 d. pienas gali pabrangti 
iki vieno cento už kvortą. Pie
ninių darbininkai su algos pa
kėlimu uždirbs $137.50 į savai
tę. Pieno išvežiotojai į namus 
gaus $135.92, gi išvežiotojai į 
krautuves $221.68 į savaitę.
IŠVYKSTA MYLIMAS ŽVĖ

RYNO VEDĖJAS
R. Marlin Perkins, 18-ka me

tų išbuvęs Lincoln parko zoo
logijos sodo vedėju, rudenį iš
vyksta toms pačioms parei
goms į St. Louis žvėryną. Per
kins vedė labai įdomią televizi
jos programą Zoo Parade 1949- 

i 57 metais. Chicagos žvėrynui 
j ieškomas naujas vedėjas, kurio 
pradedamoji metinė alga būtų 
$11,000.

> Ir Chruščevas, kaip ir Stalinas
— Kom. J. Juseliūnas, grįžęs1 dabar tampa muziku, literatu 

iš Maskvos, pažymėjo, kad vie- ir visų kitų sričių žinovu.

NORI PAKELTI TAKSI 
KAINAS

| Chicagos Yellovv Cab kom- 
ipanija prašė miesto tarybos lei
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raitis, 10 Barry Dr., E. North-: m. dirbo įvairiose vietose tar- 
port. L. I., N. Y., kuris “Drau- j naite ir įmonėse, 
gui” žinomas, kaip sąžiningas Į — A. a. Daniela Marcinkevi- 
asmuo. (Sk.) ičienė mirė balandžio 7 d., su-

S1 u.

Thomas Brennan (kairėj) savo vaikams pasiuva Velykų šventėms drabužius. Čia matyti dukterys 
nuo 19 ligi 22 m. amžiaus ir sūnūs, nuo 9 ligi 16 m. amžiaus, šeima nusifotografavo prie Chicagos 
zoologijos sodo Brookfielde. (UPI)

dimo pakelti važiuotės kainas 
savo taksiukams.

PARDAVĖ RETĄ ŽEMĖ-.. 
LAPĮ

Kenncth Nebenzahl, senų kny 
gų pardavėjas, 333 N. Michi
gan, vasario mėn. Londone nu
pirko už $3,290 vieną iš rečiau
sių pasaulio žemėlapių, vadina
mą “Turkijos 1560 metų pasau
lio žemėlapis.” Jų yra tiktai 
penki. Nebenzahl nepasako kiek 
jis gavo už žemėlapį, kurį par
davė Brown universiteto knygy 
nui, Providence, R. I.

SPROGMENŲ MAIŠAS 
POŽEMYJE

Miesto centre požeminėj Sta
te — VVashington “L” stoties 
lagaminų padėjimo dėžėje ras
tas 30 svarų maišas sprogme
nų: gyvų rankinių granatų, aša 
rinių bombų ir šautuvui kulkų. 
Juos palikęs asmuo prisegė ir 
'perspėjimą: “Atsargiai, prašo
me”. Policija uždarė stotį, kol 
sprogmenys nebuvo išnešti.

AUKŠČIAUSIAS PASTA
TAS

Manoma statyti aukščiausią 
Chicagoje 65 aukštų pastatą 
prie Michigan ir Cestnut gt. 
Jo statyba kainuosianti per 30 
mil. dol.

VAIKAI PRISIDĖS PRIE 
ŠVAROS

Per 500,000 mokyklinio am
žiaus vaikų paminės Chicagos 
švaros savaitę, paskirdami šią 
savaitę mokyklų apšvarinimui, 
o kitą savaitę savo namų apva
lymui.

PYLĖ ŽEMES NE ANT 
SAVO SKLYPO

Cosmopolitan State bankas, 
801 N. Clark, teismo keliu rei
kalauja $300,000 iš dviejų kon- 
traktorių, kurie iš statomo pietį

vakarių ekspresinio kelio im
tas žemes neteisėtai užvertė 
ant banko turimo sklypo prie 
California ir 35-tos gt. Bankas 
irgi reikalauja, kad kontrakto- 
riai iš sklypo išsivežtų 250,000 
kubinių išpiltos žemės jardų.

KODĖL SUGENDA AUTO
MOBILIAI?

Chicago Motor klubas iš pa
darytų studijų nurodo, kad 16,- 
541,000 vairutojų šaukėsi pa
galbos dėl susilpnėjusių bateri
jų ir elektros laidų sugedimo. 
Dėl sprogusių padangų 12,746,- 
000 automobilistų prašėsi pa
galbos, gi 2,356,000 vairuotojų 
pritrūko gazolino.

KINIEČIAI ŠVENČIA NE 
SAVO VELYKAS

Chicagos šiaurinėj daly vie
name Chinese - Cantonese res
torano lange buvo išstatyta iš
kaba: “Šis restoranas bus už
darytas žydų Velykoms.”

©a
GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

BSffl

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2#, III.

Tel. 434-4060
Parduotuvė atdara Ir sekmadie

niais.




