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TAIKOS PABUČIAVIMAS VISO PASAULIO ŽMONĖMS
Velykinės popiežiaus Jono XXIII kalbos mintys

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII Velykų išvakarėse 
savo kalboje pabrėžė, kad jisai 
norėtų savo palaiminimą duoti 
visiems žmonėms, nepaisant jų 
religinių įsitikinimų ar kitų skir 
tumų. Jis pabrėžė, kad “visi žmo 
nės savyje nešioja Dievo, jų Su 
tvėrėjo, paveikslą ir panašumą 
ir visi yra Kristaus atpirkti”. 
Taipgi popiežius pabrėžė, kad 
“didis krikščionybės atbudi
mas” sumišusiam pasauliui ža
da atnešti naują Velykų rytą 
— tikėjimo ir vilties.

Popiežius taipgi pažymėjo, 
kad jis norėtų duoti senobinį 
taikos pabučiavimą 500,000,000 
katalikų, ir jis norėtų neapsiri
boti vien tik jais. “Su kokiu il
gesiu, — kalbėjo popiežius, — 
mes trokštame, kad mūsų vyk
domas Dangaus palaimos šauki
masis pasiektų visus tuos, kurie 
nors ir priklauso kitiems, bet 
yra padaryti kilnesniais garbin
gu Kristaus kryžiaus ženklu, — 
norėtume, kad mūsų palaimini

Nauja peronislŲ krizė
BUENOS AIRES. — Argen-kratijos ir laisvės išlikimui rei- 

tinos politinės krizės vakar veikia uždrausti komunizmo ir ki- 
padidėjo, laivynui spaudžiant tų diktatūrinių sistemų veiki-
prezidentą Jose Maria Guido pa
naikinti peronistų laimėjimus 
rinkimuose.

Laivyno sekretorius adm. Gąs 
ton Clement pranešė, kad laivy
nas nutarė panaudoti visokias 
priemones, kad Guido laikytųsi 
savo pažado panaikinti kovo 
18 d. rinkimų pasekmes, kuriuo
se eksdiktatoriaus Perono šali
ninkai laimėjo.

Savo biuletenyje visiems lai
vyno vadams sako, kad demo-

Kardinolas Višinskis 
prieš ateistinę 
propagandę

VARŠUVA. — Viename sa
vo pamokslų kard. Višinskis pir 
mą kartą, grįžęs iš kelionės Ro
mon, smarkiai kritikavo Lenki
joje esančias sąlygas. Jis pareiš 
kė nepasitenkinimą, kad katali
kų — mokesčių mokėtojų pini
gais komunistai apmoka ateisti
nę propagandą vedančių drau
gijų veiklą.

Kardinolas smarkiai puolė 
Varšuvos teatro pastatytą ir su 
didele sėkme vaidinamą spektak 
lį “Mūsų Viešpaties garbingo pri 
sikėlimo istorija”. Religiniai e- 
lementai čia yra perdaug suplak 
ti su liaudies humoru.

— Vakarų Naujoje Gvinėjoje 
olandai užmušė 20 įsibrovėlių in 
donezų ir 100 paėmė nelaisvėn.

KALENDORIUS
Balandžio 24 d.: šv. Fidelis, 

Gražvyde.
Balandžio 25 d.: šv. Morkus, 

evangelistas; Arėjas, Tyvaita.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — gied
ra, šilčiau.

Saulė teka 4:57, leidžias 6:40.

mo šaukimasis pasiektų visus 
žmones, be išimties...”

Priminęs, kad Kristus kentė- 
j jo, mirė ir prisikėlė, popiežius 
toliau skelbė: “Su tomis tieso
mis mintyje krikščionis gali su
tikti pasaulio klastas. Skausmas 
ir mirtis, tragedija ir vargas ga 
Ii sunkiai užgulti jo pečius, bet 
jie negali palaužti jo dvasios”.

Popiežiaus kalba susidėjo iš 
1,800 žodžių. Ją perdavė Vati
kano ir tuzino kitų valstybių ra 
dijo siųstuvai. Vatikano radi
jas ją perdavė išverstą į 30 kal
bų, jų tarpe ir į rusų kalbą. 
Už Geležinės uždangos juk yra 
apie 60,000,000 katalikų.

Spauda, popiežiaus kalbą ko
mentuodama, pažymi, kad iš jos 
galima išvesti, jog Jonas XXIII 

! dės visas pastangas, kad visuo
tinis Bažnyčios suvažiavimas pa 
darytų svarbų žingsnį į didesnį 
sutarimą tarp krikščionių ir net 
kitų tikybų išpažinėjų. Laikraš 
čiai spėja, kad popiežius Jonas 
XXIII, įnešdamas dar daugiau

mą,

Paskutinieji ūkininkai 
paversti kolcho

zininkais

BUKAREŠTAS, Rumunija. — 
Nuo šių metų kovo mėnesio vi
durio Rumunijoje jau nebėra 
laisvų ūkininkų —- galutinai į- 

! vykdytas ūkių sukolektyvini- 
i mas. Dar 1957 metais laisviems 
'Rumunijos ūkininkams priklau
sė 49 procentai dirbamos že
mės, privačiose rankose buvo 
5 milijonai ha žemės. 1961 me
tais ūkininkams savo žinioje tu
rėjus 700 tūkstančių ha žemės, 
ir šie paskutinieji ūkininkai rei
kiamais argumentais prispirti 
turėjo “laisvanoriškai” pasirink 
ti kolektyvinių ūkių sistemą.

Šiuo metu satelitinių kraštų 
kaip Lenkija yra paskutinis kra 
štas, kurio ūkininkų dauguma 
turi laisvus ir, svarbiausia, na
šius ūkius.

Teisininkai pasmerkė
komunistų sieną

GENEVA, Šveicarija. — Tarp 
tautinė Teisininkų komisija pri
ėmė rezoliuciją, kuria griežtai 
pasmerkiama Berlyno siena, ku 
ria praėjusių metų rugpiūčio 13 
dieną komunistai padalijo mies
tą į dvi dalis, ši siena ir kiti 
suvaržymai — rašoma teisinin
kų pareiškime — yra aiškus pa 
žeidimas pačių pagrindinių žmo 
gaus teisių.

Sukilimas N. Gvinėjoj
JAKARTA, Indonezija. — In- 

donezų žinių agentūra Antara 
paskelbė, kad “rezistencijos ra
dijas” olandų Naujoje Gvinėjoje 
pranešė apie olandų kareivių su 
kilimą.

modernumo į katalikų Bažnyčią, 
stengsis pašalinti nesutarimų 
šaltinius. Spauda pažymi, kad 
krikščionių ir apskritai tikinčių 
jų vienybės srityje tuo tarpu 
dar nėra ryškių įvykių, tik ge
resnis tarpusavis draugiškumo 
jausmas, bet toks, kokio anks
čiau per 400 metų nebuvo jau
čiama.

Uždaryta Įgulos
bažnyčia Kaune

CHICAGO. — Ką tik gauto
mis iš okupuotos Lietuvos žinio
mis, sovietai Kaune uždarė Įgu
los bažnyčią ir nebeleidžia žmo 
nėms melstis. Į tą bažnyčią su
sirinkdavę labai daug kauniečių 
— senų ir jaunų. Mat yra pa
čiame miesto centre. Nors pla
tesnių žinių nepaduota, bet ra
šoma, kad rusai visą laiką šnai
ravę, kad lietuviai katalikai esą 
užgrobę jų “cerkvę” caro ba- 
tiuškos statytą ir dabar ten mel 
džiasi ne pravoslavai. Komunis
tai nutarę, kad geriau uždary
ti negu leisti ten melstis lietu
viams, nes tai erziną “didžiąją 
rusų tautą”. Kaune juokauja
ma, kad Įgulos bažnyčia bus 
atiduota Maskvos patriarchui-...

Kun. prof. Prielgauskas buvo 
operuotas

Buvęs Telšių kunigų semina
rijos prof. kun. dr. Kazys Priel 
gauskas turėjo sudėtingą ope
raciją; kurią darė Vilniuje.' Da
bar jis gyvena Kuršėnuose, bet 
neturi jokių oficialių pareigų. 
Pernai jis buvo žiauriai puola
mas spaudoje už religijos pa- Į 
mokas jaunimui.

— Jūrininkų streikas. Japo
nijos jūrininkai, sustreikavę dėl 
trumpesnės darbo dienos, sulai
kė 325 laivus 52 uostuose.

Indonezija nebenorinti kalbų
su

JAKARTA, Indonezija. — In 
donezija šeštadienį nutarė ne
atnaujinti derybų su Olandija 
dėl vakarų Naujosios Gvinėjos 
ginčo.

Indonezų dienraštis Merdeka 
(Laisvė), pasinaudojęs žiniomis 
iš artimų vyriausybės šaltinių, 
paskelbė, kad indonezų vyriau
sias derybininkas, ambasadorius 
Adam Malik, negrįš į Jungtines 
Amerikos Valstybes atnaujinti 
slaptų pasikalbėjimų su Olandi
ja.

Malik, Indonezijos ambasado
rius Sovietų Sąjungoje, grįš tie
siai į Maskvą.

Indonezija nebenorinti tartis 
su Olandija, kadangi olandai

— Raudonosios Kinijos “par
lamentas” užsiminė reikalą su
stiprinti komunistų stovyklą/ pa 
gelbstint masių grumtynėms 
prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių “imperializmą” įvairiuose 
kraštuose. Peipingas ir Maskva 
užkaišo ideologinius plyšius.

— Italijos universitetų pro
fesorių studijos. Šiomis dieno
mis Asyžiuje įvyko Italijos uni
versitetų profesorių teologinės 
studijų dienos tema: “Universi
tetas ir Evangelija”. Dalyvavo 
apie 200 profesorių beveik iš 
visų Italijos universitetų.

— Romos sukaktis. Balandžio 
21 dieną Roma šventė 2715 me
tų amžiaus sukaktį.

Naujas karo sekretorius gen. Juan Bautista Laza (kairėje) prisiekdintas vyriausybės rūmuose Ar
gentinos prezidento Jose Maria Guido (dešinėje). Laivyno vadai spaudžia prezidentą Guido neleisti 
užimti valdžios vietų peronistams gubernatoriams, laimėjusiems praėjusį mėnesį. (UPI)

NAUJI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
ATOMINIAI BANDYMAI

Povandeniniai atominiai laivai iššaus atomines raketas

VVASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy patvirtino pla
ną, kad Jungtinių Amerikos Vai 
stybių ruošiamų atominių ban
dymų metu Pacifike būtų iš a- 
tominių povandeninių laivų pa
leistos atominės raketos. Tai bū 
tų pirmas toks bandymas, ir jį 
numatyta pravesti dar šią sa
vaitę.

Numatyta paleisti Polaris ra
keta iš panėrusio atominio po
vandeninio laivo. Tai bus daro
ma stengiantis viską vykdyti 
kuo arčiau tikrų kautynių są
lygų.

Išsprogdinimas atominio svie
dinio, kurio jėga prilygsta apie 
600,000 tonų dinamito, mano
ma prezidentui ir kongreso at
stovams suteiks patikinimą, kad 
apsimokėjo išleisti daugybę do
lerių tų raketų išvystymui.

įtaigoja duoti vakarų Naujajai 
Gvinėjai teisę apspręsti savo 
ateitį ir jie stiprina karinę jėgą 
ginčijamoje teritorijoje.

— Kiek išleido visi kandida
tai, norėję patekti 1960 m. į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
įstaigas? Išleista 40 milijonų do 
lerių, 80 mil. dol., 100 mil. do
lerių? Ne! Pasak rinkiminės 
kampanijos komisijos apskaičia 
vimo, buvo išleista tarp 165 ir 
175 milijonų dolerių. Abiem par 
tijom — demokratų ir respubli
konų — prezidentiniai ir vice- 
prezidentiniai rinkimai kainavę 
20 milijonų dolerių.

Prezidentas Kennedy, paspaus
damas auksinį telegrafo mygtuką, 
atidarė pasaulinę parodą Seattle 
mieste, Wash. Prezidentas kalba 
telefonu iš Palm Beach, Fla., su 
Seattle parodos pareigūnais.

Amerikiečiai numato apie 25 
atominius bandomuosius sprog- 
dinimus atmosferoje, ir tai bus 
pravesta poros ateinančių mė
nesių laikotarpyje. Tai bus pir
mieji amerikiečių atominiai 
sprogdinimai po 1958 metų, ka
da buvo laisva valia paskelbta 
tam pertrauka — moratoriu
mas.

Atominiams bandymams ame 
rikiečiai pasirinko du taikiniu: 
JAV nuosavybę —- Johnston sa
lą, esančią apie 800 mylių į pie
tus nuo Honolulu, ir britų nuo
savybėje esančią Christmas sa
lą, apie 1,300 į pietus nuo Hono
lulu. Prezidentas Kennedy nepa 
tenkinęs JAV aviacijos prašy
mo išbandyti tarpkontinentinę 
Atlas raketą, kuri turėjo būti 
iššauta iš Vandenberg bazės Ka 
lifornijoje. Atlas turi vandenilio 
bombą viršūnėje. Ta bomba dau 
giau kaip penkis kartus yra stip 
resnė už Polaris atominę bom
bą. Moksliniai patarėjai mano, 
kad ir iš mažesnės apimties ban 
dymų bus galima padaryti ati
tinkamas išvadas ir dėl Atlaso. 
Minėtasai Atlas aukštyn paleis
tas siekia 5,000 mylių, o Pola- 

’ris — nuo 1,200 iki 1,800 my
lių.

Kongreso komitetai reiškė su 
sirūpinimo, kai naujųjų ginklų 
patikimumas remiasi tik kabi
netiniais apskaičiavimais. Jie ris 
spaudė, kad tie ginklai būtų iš
bandyti, valdant juos jau kovos 
daliniams.

Ginklų ekspertai mano, kad

KOMJAUNIMO KONGRESE PASISAKYTA 
PRIEŠ VAKARU LAISVE

Trys milijonai jaunuolių buvo pasiųsti į įvairias 
Sovietų Sąjungos sritis

MASKVA. — Balandžio 16 d. 
Maskvoje, Kongreso rūmuose, 
dalyvaujant Chruščiovui ir kt. 
partijos ir valdžios pareigū
nams, prasidėjo sovietinio Kom 
jaunimo suvažiavimas. Į prezi
diumą buvo pakviesti ir abu kos 
monautai Gagarinas su Titovu. 
Partijos vardu suvažiavusius 
4,000 komjaunuolių ir užsienio 
svečių iš 80 kraštų pasveikino 
partijos ck sekret. F. Kozlovas. 
Komjaunimo sekretorius Pavlo
vas kalbėdamas apie 19,4 mil.

panaudodami atmosferinių ban
dymų minimumą jie galės pa
dvigubinti Polaris ir aviacijos 
Minuteman nešamų bombų spro 
gstamąją jėgą. Tos raketos da
rosi nugarkauliu amerikiečių iš 
sausumos bazių paruoštiems 
siųsti tarpkontinentinius balis
tinius sviedinius — raketoms 
(ICMB). Dabartiniu metu Mi- 

, nuteman turi atominę “galvu
tę” vieno megafono jėgos (kaip 
1,000,000 tonų dinamito).

'Žemes reforma 
Italijoje

ROMA. — Italijos Žemės Ur
kio ministerija skelbia, kad pa
gal žemės reformos įstatymą 
Italijoj žemės darbininkams bu
vo išdalinta 630 tūkstančių hek 
tarų dirbamos žemės. Apie 610 
tūkstančių darbininkų šeimų bu 
vo aprūpintos penkių - šešių hek 
tarų sklypais. Naujakurių ūkiai 
be to buvo aprūpinti pagrindi
niais pastatais, gyvuliais, maši
nomis, dirbtinio žemės laistymo 
priemonėmis ir t.t. Naujakurių 
rajonuose buvo pastatytos 422 
naujos mokyklos.

Ši žemės reforma Italijoj bu
vo pravesta pagal socialinį Baž
nyčios mokslą, išdėstytą socia
linėse popiežių enciklikose. ,

— Brazilijos sostinės univer
sitete katalikų teologijos fakul
tetą Brazilijos vyriausybė pa
vedė Domininkonų vienuolijos 
vadovybei.

jaunimo komunistinę organiza
ciją iškėlė, khd ligšiol jau dau
giau kaip trys milijonai jau
nuolių (jų tarpe ir šimtai ir iš 
okupuotos Lietuvos buvo pasiųs 
okupuot. Lietuvos) buvo pasiųs 
ti darbams į įvairias Sovieti-

Pavlovas puolė “vakarų pro
pagandą”, kuri, girdi, klaidįnan 

i ti jaunimą frazėmis apie demo
kratiją ir reklama apie “netik 
rą buržuazinę laisvę”. Buvo su
keltos ovacijos, kai jis pasvei
kino Albanijos jaunuolius, ku

Naujausios
žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar iššovė raketą 
Ranger IV į mėnulį. Šios raketos 
televizija darys nuotraukas ir 
paleis mokslinius įtaisus mėnu
lyje. Kelionė truks 64 vai. ir nuo 
tolis mėnulio nuo žemės būsiąs 
230,900 mylių.

— Vakar Maskvoje susirinko 
Sovietų “parlamentas”, kuris 
rinks naują premjerą. Žinoma 
perrinks diktatorių Chruščiovą.

— Per 50,000 asmenų vakar 
demonstravo Londone prieš Jun 
gtinių Amerikos Valstybių ke
tinimą atnaujinti atominius ban
dymus atmosferoje. Policija iš
sklaidė demonstrantus, susitel
kusius prie JAV ambasados Lon 
done.

— Senatorius Gokhvater (R., 
Ariz.) vakar pasiūlė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės pa
mirštų savo nusiginklavimo pla
ną ir rūpintųsi pasigaminti dau 
giau ginklų.

— Prezidentas Kennedy ilsisi 
ir dirba Palm Beach vasarvie
tėje, Fla. Pasilikdamas dar ke
turiom dienom, prezidentas Ken 
nedy pasiruoš konferencijai su 
Britanijos premjeru Macmilla- 
nu. Maemillan atvyksta į Wash 
ingtoną sekantį penktadienį, ir 
tą pačią dieną Kennedy grįžta.

Trumpai iš 
visur

— Kai kurie diplomatai ne
silaiko susisiekimo taisyklių. 
Washingtone paskutiniais mė
nesiais diplomatai dažniau pra
dėjo laužyti susisiekimo (trafi- 
ko) taisykles. Trafiko taisykles 

i daugiausiai laužo Sovietų dip
lomatai (beveik trečdalis visų 

. trafiko nusikaltimų yra sovie
tų).
— Valstybės sekr. Dean Rusk 
ir Sovietų Sąjungos ambasado
rius Washington,e Dobrynin va
kar pradėjo pasikalbėjimus Ber 
lyno klausimu. Buvo paliestas 

į tarptautinės susisiekimo su Ber
lynu komisijos sudarymas.

— Antireliginis muziejus Če
koslovakijoje. Šiais metais, kaip 
praneša slovakų komjaunimo 
laikraštis “Smena”, buvusiam 
Tepla vienuolyne bus įrengtas 
pirmas antireliginis muziejus Če 
koslovakijoje.

— Indijos ministerio pirmi
ninko Nehru kongreso partijos 
komitetas ragina pripažinti lai
kinąją Alžirijos vyriausybę.

rie, tariamai dėl krašto vado
vybės, atsidūrę sunkioje padė
tyje. Šiuo atveju posėdyje da
lyvavę kinų delegatai susilaikė 
nuo ovacijų...

Pagal Pavlovą, komjaunimas 
kovojąs prieš oportunistines 
kryptis — reviozionizmą, dog
matizmą ir atskalūnizmą. Jos, 
esą, skaldo “pažangiųjų jėgų” 
vienybę. Jo tvirtinimu komunis 
tinėms jaunimo organizacijoms 
priklauso 65 mil. jaunuolių be
veik 70 pasaulio kraštų.
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i Rašo DR. AL. RACKUS?

SVEIKATA BRANGUS TURTAS,
4342 Archer Avė.,, Chicago, 32 

MENIERO LIGA

Neretai pasitaiko, kad žmo- Atsakymas E. S. — Vėžio 
gų staiga ištinka ir paskui epi- liga neužkrėčiama, nes jokių 
žodiškai kamuoja keistas svai- tikrų įrodymų nesiranda, kad 
gulys, nuo kurio ausyje labai Į toji liga būtų mikrobinė. Rūbų 
zvimbia, širdis pykinasi ir ver
čia vemti. Tokį tat svaigulį 
žmonės vadina “Meniero liga”, 
gi patsai Prosper Menier buvo 
prancūzų gydytojas, ausų ligų 
specialistas, kuris aprašė to 
svaigulio simptomų kompleksą; 
gi prieš šimtą metų (Menieras 
mirė 1862 m.) žmonės manė, 
kad toji liga yra savotiška nuo
mario liga.

Ši liga dažniausia užklumpa 
tuos, kurie turi augštą kraujo 
spaudimą ir susilpusias krau
jagyslių sieneles. Tai yra pa
darinys po to, kai pratrukęs 
kraujas paplūsta ausies laberin 
te arba kai ten endolimfatinės 
erdvės išsiplečia. Tuomet žmo-

valykloje išvalytus drabužius, 
arba karštu prosu sterilizuotas 
drapanas yra saugu dėvėti.

Klausia J. S. Prašau patari
mo. Prieš 4 m. atvažiavau į 
Phoenix, Arizoną, nes turėjau 
lengvoj formoj artritis. Drėg
name klimate jausdavau leng
vus skausmus sąnariuose, prieš 
oro parmainas skausmai nedi
dėjo. Bet, gyvenant Arizonoje, 
mano artritis blogėja, dabar 
turiu skausmus alkūnėse, ke- 
lyse ir pirštų sąnariuose, ypač 
naktį negaliu pirštu sulenkti. 
Paspaudus sąnarius — skauda. 
Anksčiau to nejaučiau.. Pradė
jo skaudėti vienos kojos klu
bas, judinant koją jaučiu skaus 
mą. Girdėjau, kad Arizonos

gus negali pastovėti ant kojų sausas klimatas džiovina sąna- 
ir yra kankinamas tipingų Me- rius, ar tai tiesa, p. Daktare? 
niero ligos simptomų. Jei tiesa, tai turėtų artritis

Simptomai. Menierinės ligos pagerėti per ketverius metus, 
ištiktajam, laikė atakos staiga 0 ne pablogėti.
viskas pradeda suktis aplinkui, Atsakymas J. S. — Artrito 
ir ligonis dažnai parkrinta ant Yra keletos rūšių. Klimato pa
žemės arba svirduliuodamas keitimas ne visada ir ne vi-

Cicero Liet. Kareivių draugija neseniai atšventė savo 5G m. su
kaktį. Čia matyti jubiliejinio banketo metu sveikinimo žodį sakąs 
Lietuvos kons. dr. P. Daužvardis. Šalia draugijos pirm. Kazys 
Šimkus, vienas naujųjų ateivių, kurių būrelis yra įstoję į; šią. se
ną draugiją.

Kaip žydai gyvena Sovietuose?

I

Kūdikis namuose, tai džiaugs
mo šaltinis, tai taikos ir meilės' 
pasiuntinys, tai poilsio vieta ne
kaltybei žemėje, tai ryšys tarp 
angelų ir žmonių. — M. Tupper

47 sitElKiS, 0, P.R5 OH.hopo.das. Protezlstas
Aparatai-Protezą’. Med. ban4 dažai. Spec. pagal ba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1 JOS TECHNIKOS LAB. 
*850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084

OR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

1151 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
Uen. uždaryta Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos, gavus 
~ prašymus.

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

i IR '

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

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

Valandos 9-—12 ir 7- 
susitarimą. išskyrus

-9 v. v. pagal 
trečiadienius.

DR. J. RIMDZuF

stengiasi kur nors atsigulti. 
Jei toki ataka pasitaiko miesto 
gatvėje, tai kartais net auto
mobilis gali jį užmušti. Ir me- 
nierinę ligą turį žmogus nie
kad neprivalo išdrįsti automo
bilį vairuoti. Jei pamatai kur 
nors žmogų svirduliuojanti 
gatvėje, tai iš jo nesišaipyk ir 
neįtark jį esant girtuokliu, ra
si nelaimingasis turi Meniero 
ligą... Ligoniui ausyse girdisi 
smarkus žvimbimas, jį tąso 

i vemti, oda išblanksta kaip po
pierius, šaltas prakaitas išpila. 
Akys nistagmiškai (staigiai 
ritmiškai drebėdamos) juda. 
Tačiau laike atakos žmogus sa
vo sąmonės nepraranda, tik fi
ziškai yra bejėgis, čia ir yra

siems pagelbsti.
Klausia J. S. — Arizonoje

vasarą nesijaučiau gerai, netu
riu energijos, nesinori nosies 
iškišti laukan, darosi silpna bū 
nant ore. Tik norisi sėdėti ar 
gulėti atšaldytame kambaryje. 
Buvau pas daktarą — nieko 
nerado, širdis tvarkoje, kraujo 
spaudimas normalus, tik yra 
nervingumas. Ar galima saulin 
tis nervingam žmogui?

Atsakymas J. S. — Žmogui 
gimusiam ir augusiam šiaurė
je, kokiais lietuviai yra, saulin- 
tis Arizonoje yra nesveika ir 
net pavojinga. Net tokioje Chi 
cagoje, iš Aliaskos atvykę es
kimai vasaros metu gan greit 
suserga ir net miršta, jei ne.

skirtumas nuo nuomario, nes' pasiskubina grįžti atgal į Alias 
laike nuomario žmogus sąmo- ką...
nės visiškai neturi. Laike mę- ___________
nierinės ligos atakos galvą kar 
tais baisiai sopa. Atakai praė
jus žmogus jaučiasi visiškai 
sveikas, tik pastebi, kad viena
ausimi gerai neprigirdi ir toje Baltltnore, JMd. 
ausyje spengimas neatleidžia.
Atakos dėl nuovargio ar susi
jaudinimo vėl gali pasikartoti.

Menierinė liga nėra taip sau tomis žiniomis pasimirė Balti- 
paprastas svaigulys. Menieri- ' morės visuomenininko ir žurna- 
nio sindromo pasekmė yra tuo listo Cezario Surdoko motina, 
bloga, kad laipsniškai kurtu- sulaukusi 71 metų amžiaus.

’ mas aršėja. Negana to, kad — Prel. dr. L. J. Mendelis, 
žmogų nuolatinis spengimas,! lietuvių šv. Alfonso parapijos 
ausies žvimbimas kamuoja, klebonas, įvertindamas režiso- 
bet po kiek laiko viena ausis riaug j Kazlausko ir visų Vai- 
arba net ir abidvi ausys gali i dintojų entuziazmą ir įdėtą dar-
vmiskai apkursti. . j “Pinigėlius”, paau-

Jau kas syki nuo Meniero Ii-/ „ , . . J . *
„„„ - j • „ kojo Baltimores lietuvių Dragos apkursta— jokios gydymo ! J , J*
priemonės girdėjimo nesugrą-'mos Mėgėjų būreliui 100 do . 
žins. Vaistais galima sumažin- . — Lietuvių jaunuolių europie
ti spengimą ausyje, galima pa į tiško futbolo komanda “Nerin-

MOS KOLONIJOS!:

Kronika
— Neseniai iš Lietuvos gau-

Nors sovietiniais šaltiniais ne 
są jokio žydų klausimo Sovie
tų Sąjungoje, tačiau tikrovėje, 
nors ir nežymu iš paviršiaus, 
tačiau žydų. tautinis, kultūrinis 
savistovumas nuolat slopina
mas. Pagal sovietų enciklopedi
ją “žydai ir čigonai” esą išsi
sklaidę po visą Sovietų Sąjun
gą. Pagal gyventojų surašymo 
duomenis (1959 m.) iš viso gy
ventojų, pažymėjusių išpažiną 
žydų tikėjimą, buvo 2,268,000. 
Jų tarpe 472,000 kalbą “žydų” 
(jiddisch) kalba — jiems du 
kart per mėnesį leidžiamas 25,- 
000 žurnalas “Sovietinė tėvy
nė”. Organizaciniu požiūriu tie 
žydai neturi nei savo atstovy
bės, nei mokyklų ar teatro. Pa
gal Chruščevą, sovietai laukią 
iniciatyvos iš. pačių žydų girdi, 
tik nuo jų pačių priklauso, ar 

: jie panorėtų turėti savo atski- 
: rą valstybę, kaip Biro-Bidžane 
' ar pan. Tačiau žydai, bijodami 
pasėkų, iniciatyvos nerodo.

Iš 2.2 mil. žydų tikėjimo so
vietinių piliečių, pagal JAV žy
dų duomenis, 300,000 žydų gy
vena Maskvoje ir ketvirtis mi
lijono — Leningrade. Jie turį 
savo sinagogas, tačiau jų skai
čius krentąs. 1961 m. Sovieti- 
joje buvo uždaryta 12 sinago
gų — jas per mažai lankę, ar 
jų rabinai buvo išmirę. Nespau 
sdinami šventraščiai hebrajų 
kalba, nesą mokyklų rabinams 
paruošti. Sovietuose esama ir 
žymių asmenų, kaip smuikinin
kai Oistrachai, rašytojas Eren- 
burgas, medikai, fizikai, šach
matų meisteriai — jie esą ger
biami, nors jie ir nesigėdi savo 
žydiškos kilmės. (E.)

19.62 metų automobiliai

Buick Special 
Buick Special (8 cyl.) 
Buick Electra 
Buick Le Sabre 
Pontiac Star Chief 
Pontiac Catalina. 
Oldsmobile 88 
Oldsmobile 98 
Chrysler Nevvport 
Chrysler New Yorker 
Chrys’er 300 
Mercur Moriterey 
Lincoln Continental

i— 23.84
— 23.68 
—17,25 
—17.15 
—19.48 
—19.20 
—19.05 
—17.52
— 18.96 
—18.11 
—17.85 
—17.65 
—16.38

(Iš Chicago Daily News)

Rez. HE 6-1670

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

Ofisas: 3148 VPest 63r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 YVest 06th Place 
Tel.: REpubliė 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srtl St.
Kampas 63-čios ir California 

■ Lt. ILL nuo o-“ S vai -.A
U;št. 2--4 vai.

i’rečlad. Ir Kitu laiko pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-3048

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

, DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 1-4 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871.

Tel. Ofiso BI 7-0400.

Alyva. anglys. kūrenimo sistemų 
pakeitimai ii’ pataisymai

BLUEFIgE OIL CO.
DR3-3G83

. (24 VAU. TARNYBAI
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas) patamobvlmas

Atstovas V. DOBA, 1IE 4-5880

> - — « o « *
O ¥ I N G

R. SERENAB1 perkrausto baidus 
ir kitus daiktus. Ir iš to” Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. 5-8063

f ❖ •© A * -fr <fr~fr 4 ,

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudą nuo ugnies ir aųto-g 
mobilio pas
FRANKi ZAPOLIS

™ 320814 AVest 95th Street
s Chicago 42, Illinois
į^Tel.: GA. 4-8654 ir GIt. 6-4339.

i. C. K. BOBELIS
J naštų ir šlapumo taki] chirurgija 

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

Valandos pagal susitarimą
M ofUMO HE 1-584#. rez. HE 1-2324

0R. P ET E R T. BRAZIS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
vai. Pirm Ketvlr., penlct. 14 ir 7-9 
Antr. 1-6, t eč., š.ešt pagal sutarti: 
.-ekm. uždaryta

Tel.: RĖIIance 5-1811
0R. WMT£R i KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas) 
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai. Pirmad. antrad ketvirtad Ii 
penktad nuo 1—4 p p., 6.80-8:80 
vai. vak. šeštad 1 —4 vai., trečiad
uždaryta.

M ofiso ir buto OLymplc 2-415#

DR. P. KISIELIUS
i YDYTOJ AS IR. CHIRURGAS

4938 W. J5th St., Cicero
Kasdien 13 vai. ir rt—8 »al. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

CHIROPRACTOR 
Headaches, Arthritis, Rh'eumatism. 

Spine & Nerve, Ailments 
1428 Broadway, Gary, Indiana 

Valandos — pirmadieniais' 3 iki t 
P. M. Kitu laiku pagal'susitarimą. 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., Iffitv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo,J6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef REpubliė 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir prilaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rūmus 
1455 R.. California Aveįf VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak-- trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VFestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St, Harvey, 
iii., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
gau Avė., Suite -.08, tel. CK 6-7764. 

----------- ’ ‘ "'ųnValandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. FU 5-2020. .
Valandos pagal susitarlrną: Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE: 91-1071,

šalinti atakų pasikartojimą, bet 
įsigalėjusio kurtumo nėra jokios 
vilties išgydyti.

Bet išvengti Meniero ligos 
atakos galima. Turintieji augš
tą kraujo spaudimą ar arterio- 
sklerozę, privalo būti daktaro 
priežiūroje. Tuomet galima bus 
apsisaugoti nuo nelaimės.

DAKTAKO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia E. S. — Gal malonė
tumėt atsakyti į šį klausimą, 
kuris bus svarbus ne vien man 
bet ir daug kam. Anksčiau vė
žys buvo laikomas nekimbanti 
liga. Dabar jau tenka girdėti 
ir kitokių nuomonių. Kadangi 
dabar nuo vėžio ligos miršta 
daug žmonių, palieka daug ge
rų rūbų, patalinės ir moterų 
gražių žibučių, kuriuos būtų

ga", vadovaujama Vytauto 
Siaurusaičio, balandžio 1 d. lai
mėjo rungtynes prieš amerikie
čių komandą “Good Council” 
2:1 ir tapo 16-18 metų amžiaus 
žaidėjų klasės Marylando čem
pionu. Komanda ir visi jos žai
dėjai gavo dovanas.

— Po Velykų, balandžio 28 
d., šeštadienį, 7:30 vai. v., Lie
tuvių svetainės salėje tautinių 
šokių grupė rengia didelį tauti
nių šokių koncertą - vakarą.

Virbelis

Grand Rapids, Mich.
Margučių vakaras

Moksleivių ateitininkų Prof. 
Pakšto kp. ruošia margučių pa
rodą balandžio 29 d. šv. Petro 
ir Povilo mokyklos patalpose. 
Pradžia 10 vai. r. iki 7 vai. v.galima patiems dėvėti arba 

vargšams atiduoti. Kokia tams | Maloniai prašome visus atsilan- 
tos nuomone, ar galima vėžiu1 kyti. Atsilankiusieji galės pasi
segusio rūbus dėvėti? Ivaišinti pyragais ir kavute. M.

1962 metų metinėse lenkty- 
I nėse Detroit — Los Angeles šieI
automobiliai pareikalavo 1 ga
liono gazolino sekančiam mylių 
skaičiui:
Rambler American — 31.11 
Rambler (auto. shift) —27.09 
Rambler Ambassador —18.49 
Ford Falcon (144”) —30.49
Ford Falcon (170”) —27.43
Ford Fairlane (6 cyl.) —25.79 
Ford Galaxie —20.75
Chevy 11 (4 cyl.) — 30.04
Chevy 11 — 25.631
Chevy (6 cyl,) —24.65-
Chevy Biscayne — 21.62
Chevy Impala — 20.78
Chevy Bei-Air —18.55
Corvair (6 cyl.) —28.90
Corvair Monza — 27.02
Tempest (4 cyl.) — 27.34
Valiant V 100 —24.87
Valiant — 24.85
Dodge Lancer —24.40
Comet — 23.97
Plymouth Savoy ' —24.61 
Studėbąker Lark — 24,19
Dodge Dart — 22.84

SOPHIE BARDUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 1 1 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, IU.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
1 AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOf 
j MŪSŲ SPECIALI BE.

PREOIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248J

(incorporated)
EDVARDAS L’LIS, sav.

ELEtTROniCS
fe£niis»jFi:„ii,ii»

TV-RAOI3AI - JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija

|3321 S. Halsted St.-CLlFFSiDE4-5665|

M O V S N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

l’el. ofiso HE 1-5758; Res. Hi 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
ŪDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
iiiendra praktiku Ir Alergija, 

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

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

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

TCl. Ofiso 247-1002 Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISINeElSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos

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

Vai.- kasdien 1—8 ir 6—h vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.fantai*

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017
iB-nnlns nrlimn ph.k-h.1 susitariu-!#

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

©R- FMILY ¥. KROKAS
i^'iYTO.TA TR GHTRURG1’ 

4146 S. Archer Avė 
Vai Kasdien popiet nuo 12 s vai 
■rak pirm antr kętvlr. 6—9 .>al 

Trečiadieniais tik susitarus

IRENA KŪRA?
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUfLDING 
7156 South Western Avenue 

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

vai. ryto iki S vai p. p.
Ofice tci. RE 7-1168 

Res. tel. IVAIhrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlocb 6-8545 

(OFISO IR REZ.) 
VATANDOS PAGAL SIJ8ITARIMA

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ S
2858 We»t 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS — vidaus ligos
2454 West 71st Street

. (71-os ir CampbeH Avė. ks.mpas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.

I šeštad.; 9 y. r. — 2 p p. 
Trečiadieniais uždaryta.

I DR. JONAS V. MILERiF
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA l^NmmiUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, IB 

Telef. offiso; PUIlman 5-6766
Namų: BEvferiy 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v„ SeŠt 
1-4 v p p. ■ rečiadienl — uždaryta

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ii šešt. uždaryta

Tel. oUsų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

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

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle Ir Archer!

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS (R CHTRIJRGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. KEIIanee- '5-4419 

Rez. tel. GRovehill , 0-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 n. m 

P»nkl tik I — S p: rn. 
Trečiad. ir šeštad pagal, t»utart)

■ disMi telef. CLiffsideo 4-2896 
Rezid. tel. tVAIbrook ? 8-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland -Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija [r,:
Valandos kiekvieną dieną'' 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais pug 
2 vai. iki 5 vai. vak. . •

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W; 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar įPR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir niid 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 

pagal susitarimą.laiku

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

OR. V. P. TUM4S0NIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

D51 valandos skambinkit/įel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. iii šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS>LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street •
Specialybč: AKUŠERIJA te MOTERŲ 

LIGOS ,
alandos: nuo 1-4 ir 6-'8*' vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKĖVIAirS

(VAŠKAS) 'i
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Tęeč, įr sekm. 
tik skubiais atvejais ir T susitarus. 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W, Marąnette JRoad
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ,r 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal . sutarti.

DR. P. Z. ZAUŪORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6.0257, rez' PR 6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIŪZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

,L
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lokalizuoti karai ir

PASAULIO TAIKA
Besidairant po įvairius pa

saulio kraštus ir kiek akyliau 
beanalizuojant jų šiandieninę 
padėtį, bent tuo tarpu galima 
kiek drąsiau konstatuoti, kad 
pasaulinio masto karo nebus. 
Šiuo metu kariaujama, bet tie 
karai yra, kaip sakoma, lokali
zuojami. Jų gal bus net dau
giau ir aštresnių, bet plačiau 
jie nesiplės. Jie pasiliks vieti
nio pobūdžio.

Nėra jokios abejonės, kad 
ir lokaliniai karai yra žiaurūs, 
nuostolingi, sukelią pavojų ir 
didesniems karams. Geriau, 
kad jų nebūtų. Daug kas no
rėtų, kad ar Jungtinių Tautų 
organizacija, ar šiaip jau di
džiosios galybės imtųsi atitin
kamų priemonių jiems galą pa 
daryti. Bet daug lengviau yra 
pasakyti, negu padaryti. Juk 
ir sakoma, ir daroma, bet... rei 
kia ko tai daugiau. Reikia žy
miai efektingesnių priemonių, 
negu ligšiolinės. Jungtinėms 
Tautoms reikia turėti ne vien 
tik moralinę, bet ir fizinę jė
gą, kuri turėtų būti panaudo
ta pirmoj eilėj agresoriams su 
drausti, mažųjų tautų laisvę 
ir nepriklausomybę apsaugoti 
ir pavergtąsias išlaisvinti. To
kios jėgos Jungtinės Tautos 
neturi. Keliais atvejais jos pa
naudojo karinę jėgą, bet ji ne
buvo efektinga, nes buvo pri
puolamai sudaryta, sulopyta ir 
nepakankamai stipri.

*
Kalbant apie dabartinius lo

kalizuotuosius karus, tenka pa 
sakyti,' kad jie yra šiek tiek 
sumažėję, o kai kuriose vie
tose jau gali ir užsibaigti.

Daug kraujo buvo pralieta 
Alžirijoj. Alžiriečiai po septy
nių ir pusės metų kovos lai
mėjo. Prancūzija pripažino 
jiems tgįsę kurti laisvą ir ne
priklausomą valstybę. Tiesa, 
tuo tarpu tai kūrybai trukdo 
slaptoji prancūzų kariuomenė. 
Ji dar tebežuJo arabus. Žūva 
įr patys. Bet tikimasi, kad 
slaptosios kariuomenės veiks
mų ir jos pačios dienos yra 
suskaitytos.

Gal ir ne tuo keliu einama 
prie Berlyno problemos spren- 
d:mo ,gal ir prie nuolaidų po
litikos grįžtama, bet yra fak
tas, kad Berlyno klausimas 
jau nebegręsia visuotinio karo 
pavojum. Šiuo reikalu daug 
ką galėtume pasakyti, tačiau 
šiuo straipsniu neturime tikslo 
plačiau leistis ■ į šios proble
mos svarstymą. Mums šiuo at
veju rūpi kalbėti apie lokali
nius karus.

Net ir Chruščiovas jau be
veik du metus nebedaužė sta
lo savo “grubijonišku” kumš
čiu.

Didžiosios jėgos kol kas pa
jėgė sulaikyti pietrytinėje Azi
joj vykstančius karus nuo pla
tesnio išsišakojimo. Nei raudo

noji Kinija, nei Indija nebestu
mia pirmyn karo Himalajuose. 
Klausimas nėra užbaigtas, bet 
jis nebėra taip jau aštrus. Ka
rai Vidurryčiuose savo laiku 
buvo sukėlę daug baimės. Bet 
toji baimė gana greitai buvo 
pašalinta, nors įtampa dar te
bėra. Mažiau kalbama ir apie 
Kongą, bet ten padėtis toli gra 
žu dar nėra sunormuota, pavo 
jai dar nėra pašalinti. Nebe- 
lteliama nei salų Quemoy ir 
Matsu problema. Tuo tarpu ka
ro grėsmės dėl jų nėra. Net 
ir šiaurinio Laoso komunistai 
nekontroliuoja. Vadinas ir ten 
padėtis nėra beviltiška.

*
Labai įdomus klausimas, ar 

yra bet kokių pasikeitimų Ku
bos reikaluose? Yra. Prieš me 
tus tik septynios Pietų Ameri
kos valstybės tebuvo nutrau
kusios diplomatinius ir kito
kius ryšius su komunistiniu 
Castro režimu. Šiandien jau 
galima pranešti, kad keturioli
ka valstybių nebeturi jokių 
santykių su Castro. Tuo tarpu 
tik penkios Lotynų Amerikos 
respublikos tepripažįsta tą re
žimą, būtent: Bolivija, Brazi
lija, Chile, Meksika ir Urugva
jus. Todėl nenuostabu, jei Cast 
r o labai yra įniršęs, puola pie
tiečius, o ypač niršta prieš 
Jungtines Valstybes, nes ma
no, kad jos yra kaltos dėl su
sidariusios padėties.

Augąs nusistatymas Pietų 
Amerikoje prieš Castro, kar
tu didina ryžtą kovoti ir prieš 
Chruščiovo pastangas įkelti sa 
vo purviną koją į lotynų kraš
tus. Ten vis labiau pradedama 
suprasti, ko siekia Chruščio
vas. Tai visai neblogas ženk
las. Pažymėtina, kad tuose 
kraštuose karo vyrai vaidina 
svarbų vaidmenį kovoje prieš 
komunizmą. Jie privertė Ar
gentinos ir Ekvadoro vyriau
sybes nutraukti santykius su 
Kubos Castro. Atrodo, kad Lo
tynų Amerikos karo vyrai vis 
lab au įsitikina, jog Castro ne
šamas komunizmas į jų kraš
tus yra perdaug rimtas reika
las, kad jį paliktų vieniems po
litikams spręsti. Tiesa, tai yra 
pavojingas' žaidimas, kuris daž 
nu atveju baigiasi liūdnai — 
diktatūrų įvedimu, tačiau, tu
rint galvoje Pietų Amerikos 
gyventojų karštoką tempera
mentą, be karinės ar policinės 
pagalbos ne visada ir politiniai 
klausimai galimi Išspręsti. Tuo 
labiau, kad ir tikro demokra
tijos esmės supratimo pritrūks 
ta. Tokia Argentina ir šiomis 
dienomis pergyveno pavojingą 
krįzę, į kurią turėjo įsikišti ir 
karinės jėgos.

Didelio karo pavojų tuo tar
pu nėra, bet ir lokalizuotieji 
neša žmonėms kančias, drums 
čia ramybę, trukdo bet kokią 
pažangą.

Spaudoje ir gyvenime

ŠŪKIAI, GEGUŽES PIRMOJI IR 
GYVENIMAS

Niekas tiek įvairių kvailysčių 
neišdarinėja kaip bolševikai, no
rėdami bent popieryje pasirodyti 
išmintingi ir pažangūs. Kadangi 
komunizmas negali išspręsti jokių 
buitinių: klausimų, kur tik jis atei
na, ten prasideda skurdas. Per 
keturiasdešimt metų bolševikinė 
sistema visai sugriovė sovietijos 
ūkį ir, nors Chruščiovas daug 
įvairių pareigūnų pašalino ir daug 
jaunimo į plėšinius išgrūdo, bet 
tebėra įvairūs trūkumai ir vis te- 
bereikia kolchozininkus bauginti, 
kad nepaimtų kokios bulves ar 
kokio grūdo. Kad yisas tas ne
laimes Užrėktų bent švenčių pro
ga, bolševikai gegužės 1 d. kas
met paskelbia laikraštyje eilę šū
kių, kuriais turi džiaugtis visa 
liaudis ir stiprinti savo komunis
tinį budrumą.

Duokit mėsos ir pieno
Komurfištai, išnaudodami naujų 

laikų baudžiauninką kolchozinin- 
ką, visą ūkį nuvarė nuo koto, to
dėl dabar siūlo visiems šūkius, 
kad taip išgelbėtų komunizmo 
skurdą. Štai, dalelė šūkių, kurių 
net 104 buvo išspausdinti balan
džio 15 d. “Tiesoj”;

“Žemes ūkio darbuotojai! Grū
dų gamybos didinimas — žemės 
ūkio vystymo pagrindų pagrindas. 
Atkakliai didinkite kviečių, kuku
rūzų, žirnių, sorų, grikių ir kitų 
grūdinių bei grūdinių - ankštinių 
kultūrų derlingumą!

Draugai kolūkiečiai ir tarybinių 
ūkių darbuotojai! Jūsų pareiga — 
duoti tarybinei liaudžiai daugiau 
mėsos, pieno, sviesto, kiaušinių 
ir kitos produkcijos. Visokeriopai 
vystykite visuomeninę gyvulinin
kystę, didinkite gyvulių produk
tyvumą!

Didinkite pašarų gamybą, kovo
kite už gausius kukurūzų, cukri
nių runkelių, morkų ir ankštinių 
kultūrų derlius!

Žemės ūkio darbuotojai! Augin
kite daugiau medvilnės, linų, cuk
rinių runkelių, bulvių, daržovių, 
vaisių, uogų, vynuogių, arbatžo
lių, gerinkite jų kokybę!

Kolūkiečiai ir kolūkietės! Viso
keriopai išnaudokite kolūkinės 
santvarkos pranašumus, stiprin
kite visuomeninį ūkį, vystykite 
kolūkinę demokratiją!

(Nukelta į 4 pusi.)

ŽEMĖS ŪKIO VALDYMO PERTVARKYMAS
Naujas okup. Lietuvos kolchozininkų1 išnaudojimas

Tokia antrašte potvarkį išlei
do Kremlius kovo 22. Netrukus 
po to, kaip balandžio 6 Vilniaus 
Tiesa praneša, to potvarkio du- 
plikatą išleido ir Kremliaus ma 
rionetės okupuotoje Lietuvoje.

Antraštę paskaičius, galima 
pagalvoti, kad geroji dvasia 
tikrai apšvietė Chruščiovą ir jis 
ryžosi reviduoti kolchozinę ver
giją. Deja. Potvarkių tikslas — 
kolchozinę vergiją dar labiau 
sugriežtinti, centralizuojant že
mės ūkio administraciją ir in
tensyvinant partijos ir komso- 
molo tijūnų ir pakamorių įtaką 
kolchoziniams baudžiauninkams.

Naujas Lietuvos teritorijos 
padalinimas

Potvarkis visą okup. Lietuvos 
teritoriją padalino į 34 vadina
mas teritorines kolchozų ir sov- 
chozų gamybos valdybas. Viena 
jų (Tauragės) apima 3 adminis 
tracinius rajonus, 20 — po du 
administracinius rajonus ir 13 
— po 1 rajoną. Kiekvienai to
kiai valdybai, be viršininko ir 
jo pavaduotojo, numatyta ins
truktorių — organizatorių gru
pė, vyresniųjų specialistų gru
pė, planavimo — finansų gru
pė, buhalterijos — revizijos gru 
pė, “partorgo” (partijos centro 
komiteto skirto organizato
riaus) grupė, “komsorgo” (ko- 
msorgo c. k. skirto organizato
riaus) grupė. Išskyrus specialis 
tų grupę, kuriai, reikia manyti, 
atiteks teritorinės valdybos plo 
te esančios veterinarijos įstai
gos, sėklų kontrolės laboratori
jos, gyvulių veislės gerinimo 
stotys ir kitos žemės ūkio tobu 
linimo įstaigos, kitos grupės vi
sokių instruktorių, organizato
rių, planuotojų, revizorių, “par- 
togų”, “komsorgų” yra ne kas 
kita, kaip Chruščiovo naujas 
bizūnas kolchoziniams baudžiau 
ninkamg prievartauti. Faktiškai 
tos įvairios grupės administra
cinių, partinių biurokratų yra 
ne kas kita, kaip kolchozininkų 
darbo vaisių parazitinės siurbė
lės. Lig šiol tokioms siurbėlė
mis buvo tik kolchozų viršinin
kai ir visoki mechanizatoriai — 
traktorininkai, kombaininkai ir 
pn.

Toje pačioje balandžio 6 Tie
soje rašoma, kad Akmenės ra
jono Žibikų kolchozininkai 1961 
metais už darbadienį gavo po 
800 gramų (2 nepilni ameriko
niški svarai) grūdų ir po 40 ka 
peikų, bet kolchozo mechaniza
toriai—po 2 kg. (2,000 gramų) 
grūdų ir po 70 kapeikų. Maža 
to. Mechanizatoriui — traktori

ninkui už įvykdytą dienos nor
mą skaitomi 5 darbadieniai, 
nes, esą, traktorininkas per die 
ną suaria iki 10 kartų daugiau 
kaip artojas su arkliais. Tuo 
būdu traktorininkas faktiškai 
už darbo dieną gauna 10 kg. 
grūdų ir tris su puse rubl., t. y. 
dvylika su puse karto daugiau 
grūdų ir veik devynis kartus 
daugiau pinigų, kaip daug sun
kiau dirbdamas kolchozininkas. 
Tokia yra sovietinio atlyginimo 
teisybė! Dabar, įvedus “partor
gų” ir “komsorgų” grupes su 
garantuoto dydžio algomis, pa
čių kolchozininkų atlyginimui 
padalinti dar mažiau atliks ne
gu lig šiol. Ar ir kiek ta nauja 
kolchozinių biurokratų armija 
galės padidinti žemės ūkio ga
minių kiekį, tatai parodys neto
lima ateitis.

žemės ūkio centralizacija
Žemės ūkio administraciją 

centralizuojant, pana i k i n t a 
okup. Lietuvos Žemės ūkio mi
nisterija, Paruošų ministerija, 
Sovchozų vyr. valdyba ir supir
kimo inspekcijos. Vietoj jų į- 
steigta viena Žemės ūkio pro
duktų gamybos ir paruošų mi
nisterija. Jos vadinamu ministe 
riu paskirtas okup. Lietuvos 
min. pirmininko pavaduotojas 
R. Songaila, o vadinamu vice- 
ministeriu — Vyriausios žemės 
ūkio mokslo ir kadrų paruoši
mo valdybos viršininkas V. Va- 
zalinskas. Maža to. žemės ūkio 
padėtis, matyt, yra tokia katas 
trofiška, kad, be “partorgų” ir 
kitokių sovietinių tijūnų ir pa
kamorių vietoje, be žemės ūkio 
administracijos centralizavimo 
vienoje ministerijoje, Kremlius 
rado reikaŪnga tiesioginę atsa
komybę už žemės ūkio padėtį už 
dėti vadinamų sovietinių respub 
likų komunistu partijoms. Lig 
šiol tiesioginė atsakomybė vi
sada buvo kraunama adminis
tracijos įstaigoms, o partija bu 
vo tik prižiūrėtoja, kaltintoja 
ir teisėja, Pvz. lig šiol okup. 
Lietuvos žemės ūkio reikalais 
rūpinosi vadinamo Valstybinio 
plano komisija, Žemės ūkio mi
nisterija, Paruošų ministerija, 
Sovchozų vyr. valdyba, Žemės 
ūkio technikos susivienijimas ir 
Žemės ūkio produktų supirki
mo inspekcijos.

Žemės ūkio ministeriją, Pa
ruošų ministeriją, Sovchozų 
vyr. valdybą ir supirkimo ins
pekcijas sujungus vienoje Že
mės ūkio produktų gamybos ir 
paruošų ministerijoje ,okup. Lie 
tuvos žemės ūkiu rūpintis liko

Po žalią ir auksinę Ameriką
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Derybas dėl Berlyno atnaujinus
tik ši ministerija ir Planavimo 
komisija bei Žemės ūkio techni
kos susivienijimas. Partija tie
siog už šių įstaigų darbą nebu
vo atsakinga.

Nauja padėtis
Šiuo požiūriu naujasis potvar 

kis sukūrė visai naują padėtį. 
Žemės ūkio administracijos 
aukščiausią vadovybę, o tuo pa
čiu ir tiesioginę atsakomybę už 
žemės ūkio padėtį jis perkėlė iš 
sovietinės administracijos į ko
munistų partiją. Žemės ūkiui 
vadovauti potvarkis įsteigė ko
mitetą. Jo pirmininkas — pir
masis partijos sekretorius A. 
Sniečkus, nariai: partijos sekre 
torius žemės ūkio reikalams A. 
Barauskas, partijos centro ko
miteto žemės ūkio skyriaus vir
šininkas V. Kolesnikovas, Plano 
komisijos pirm. pavaduotojas 
žemės ūkio reikalams V. Alek
navičius, naujosios Žemės ūkio 
produktų gamybos ir paruošų 
ministerijos vadinamas ministe- 
ris R. Songaila ir vadinamas 
viceministeris V. Vazalinskas ir 
Žemės ūkio technikos susivieni
jimo viršininkas A. Zorskas. 
Tad administracinis žemės ūkio 
centralizmas baigiasi šiuo sep
tintuku su partijos pirmuoju 
sekretorium smaigalyje. Apa
čioje “partorgų”, “komsorgų” 
ir visokių instruktorių, organi- 
zatorhj armija, viršūnėje — A. 
Sniečkus.

Ar ši pirmoji tokia sovietinė
je praktikoje administracijos ir 
partijos sintezė įveiks kolchozi
nės baudžiavos ūkinį atsilikimą, 
kuris pirmoj eilėj yra ne admi
nistracinio, bet struktūrinio po
būdžio, pačios nelemtos kolcho-

Ko galima iš tų 

PRANAS

II.
: Vakaruose, nežiūrint liūdno 
I ilgų metų prityrimo, vis dar šie 
kiama tvarkyti santykius su So
vietų Sąjunga derybij ir susita
rimų keliu, kaip to reikalauja 

t tarptautinis įstatymas. Krem
lius, kuriam tas įstatymas nie
ko nereiškia, išnaudoja tą aplin 
kybę savo politiniam žaidimui. 
Iš savo pusės Kremlius retai 

1 griebiasi derybų. Jeigu tokias 
Į derybas ir pasiūlo, tai tik pro- 
i pagandos sumetimais. O tikru- 
’ moję Kremlius stato savo kont- 
ragentus prieš dilemą — priim- 

1 ti jo reikalavimus, arba iš dery
bų pasitraukti.

Nieko čia nepadeda ir bet 
koks pasirengimas deryboms, 
iš anksto mėginant nusistatyti 

. susitarimo pagrindus, kaip šį 
' kartą buvo daroma, atnaujinant 
' derybas dėl Berlyno, nes derybų 
metu Sovietai arba visai nesis-

zinės sistemos rezultatas, tatai 
netrukus parodys gyvenimas.

Stalinas kolchozų gamybą kė
lė masinėmis deportacijomis ir 
ūkininkų žudymu darbo vergų 
stovyklose. Chruščiovas bandė 
kolchozinės sistemos bergždumą 
apeiti, žemės ūkio gamybai pa
naudodamas Kazakstano stepes. 
Bandymai vilčių nepatvirtino. 
Dabar vėl pradėtas naujas spau 
dimas į kolchozinius baudžiau
ninkus, kad daugiau gamintų. 
Žemės ūkio krizė atsiliepia ir 
kitoms sritims. Todėl Kremliaus 
rūpestis suprantamas. Vy. Vt.

Taip atrodo Šv. Žemė iš JAV satelito Tiros IX, kuris skrieja apie 
žemę. Nuotraukoj matyti Egiptas, Izraelis, Raudonoji Jūra, Nilo 
upė, Mirties Jūra ir kt. (UPI)

Originalus pastatas j
Šio kalno papėdėje yra masyvus pastatas, pava- ; 

dintas Timberline Lodge, kuriame koncentruojasi tu
ristų ir atostogaujančių gyvenimas, nes jame yra už-j 
kandinės, restoranai, nakvynės ir kt. Jis buvo pasta
tytas 1938 m. ir jo didžiajame atidaryme dalyvavo 
net prezidentas F. D. Rooseveltas. Tas pastatas atro
do, kaip miniatūrinė Mt. Hood kalno viršūnė. Pasta
tui statyti buvo naudojami rąstai, kalnų uolos ir jun
giamoji medžiaga — geležis. Viduje dekoracijos pa-

VALERIJONAS JAKAS

Užtvankoje neužmirštos žuvys 
Žinant, kad pavasarį ir rudenį lašišos, upėtakiai 

ir kt. žuvys prieš srovę keliauja nerštui, tai kad
užtvanka nebūtų kliūtis joms plaukti, yra padary- į ;audotos iš vietinio meno ir rankdarbių, bet visgi 
tos žuvų „kopėčios”, kuriomis žuvys gali ųžtvan- jaučiama indėniška įtaka. Yra ir paveikslų kolekcija, 
ką perplaukti. Čia jos dieną ir naktį yra mote
rų skaičiuojamos, ir tokiu būdu yra tikra statistika 
apie žuvų judėjimą upėje. Keista, kad krintančio van
dens ūžesys ir galingų turbinų triukšmas neišbaido 
žuvų, ir jos, dideliais šuoliais pasišokinėdamos, ver
žiasi per tas “kopėčias”.

Užuolaidos primena kiek lietuvišką dailę, nes jos yra 
išaustos iš Oregono linų su tos valstybės istoriniais 
vaizdais. Čia, žinoma, daugiausia susirenka portlan- 
diečiai, kurie žiemos metu turi geras sąlygas slidinė
jimui ir čiuožimui, o vasarą atostogauja ir stovyklau
ja. Už 12 mylių yra valdžios stovykla, kurioje galima 
apsinakvoti.

Pajūris su jūros liūtais ir smėlio kopomis

Turintiems pakankamai laiko ir norintiems pla
čiau susipažinti su Oregonu, tos valstybės turistinis 
biuras rekomenduoja 500 mylių kelionę, kuri gali už
trukti iki 3 dienų per Oregono gaivinančius miškus

Mt. Hood azikščiausias kalnas 
Bevažiuojant šios upės pakraščiais sudomina to

lybėje impozantiška snieguota kalno viršūnė, kuri, ne
žiūrint kaip būtų vingiuotas kelias, vis tam tikrais 
protarpiais pasirodo. Nutarėme prie tos snieguotos 
kalno viršūnės privažiuoti. O tą galima padaryti pri
važiavus miestą Hood River, prie kurio yra derlingas
slėnis ir didžiausi plotai vaismedžių su prinokusiomis I ir pajūrį. Toje kelionėje, vengiant pagrindinių kelių, 
vyšniomis, kriaušėmis ir obuoliais. įgalima susipažinti su Oregono istorija ir natūralios

Atsigauname pigiomis ir skaniomis Oregono vyš-1 gamtos grožiu. Ši kelionė pradedama iš Portland 
niomis ir leidžiamės siauru, žvyruotu keliuku per miš- miesto į pietus iki Salem, Corvallis, tada į vakarus
ką. O tokio vingiuoto kelio, lenkiant didžiulius sunk
vežimius su rąstais susidarė net 42 mylios. Po 3 va
landų vargingos kelionės pasiekėme to kalno papėdę

į Newport, o iš ten į šiaurę Tillamook, Astoria, o iš 
jos per Rainier į Portlandą.

Šioje kelionėje teks pervažiuoti snieguotus Kas-
ir paaiškėjo, kad tas Mt. Hood yra iškilęs net 11,245 | cadų kalnus ir grožėtis gamta, kuri beveik nepasikei- 
pėdas nuo jūros lygio. Tai aukščiausiai iškilęs kalnas tė nuo Lewis ir Clark ekspedicijos laikų prieš 157 
Oregono valstybėje. Jo papėdėje vietomis dar liepos metus. Sutikdamas įvairių žmonių šioje kelionėje gali 
mėn. yra 20 - 30 pėdų gilumo ledo - sniego sluoksnis, j sužinoti, kad Oregonas turi dar pakankamai miško

derybų tikėtis?

I.AlLIIJfi

' kaito su sutartais derybų met
menimis, arba kitaip juos aiš-

' kiną, arba iškelia naujus nenu
matytus reikalavimus^ Ypač tai 

J patogu Sovietams daryti, kai 
jie eina į jiems pasiūlytas de
rybas. Diplomatijos praktikoje 
yra jau nusistovėjusi pažiūra, 
kad iš dviejų kontragentų de
rybas paprastai pasiūlo tas, kas 
jaučiasi joms silpnesnis. Dėlto, 
kai derybų dėl Berlyno buvo 
siekiama iš Vakarų pusės, So- 

1 vietai turės įprastą, palankią 
S jų praktikai poziciją.

Turėdamas tai prieš akis, 
' Prancūzijos prezidentas de Gaul 
| le ir buvo nusistatęs prieš tai, 
kad Vakarai pirštųsi Sovietams 
su derybomis dėl Berlyno. — 
Savo ultimatumais Chruščiovas 

: užvirė košę dėl Berlyno, — sa
kė dę Gaulle, — tegul jis dabar 
ir rūpinasi tą košę iškabinti. Va 
karai čia nieku dėti.

Ligšiolinė derybų eiga tokį 
nusistatymą pateisina

Sovietai nė truputį nuo savo 
pirmykščio reikalavimo nepasi
traukė. Jie tebesiekia Vakarų 
sąjungininkus išstumti iš Ber
lyno ir padaryti Berlyną Rytų 
Vokietijos sostine. O pakeliui 
Chruščiovas nori dar išgauti iš 
Vakarų bent faktišką Rytų Vo
kietijos pripažinimą, kad už
tikrintų Sovietų grobį Rytų ir 
Vidurio Europoje. Vakarai, už- 
leidę jau Rytų Berlyną, spiria
si prieš Vakarų Berlyno atida
vimą Sovietams. Į Chruščiovo 
grasinimus perduoti Vakarų su
sisiekimo su Berlynu kontrolę 
Rytų Vokietijai, kurios Vakarai 
nepripažįsta, šis kraštas ir An
glija pasiūlė derybas. Tose de
rybose tikimasi už tam tikrus 
nusileidimus patikrinti Vakarų 
pasilikimą Berlyne. Kai tas pa
silikimas Berlyno klausime yra 
laikomas Vakaruose pagrindiniu 
dalyku, Chruščiovui už jį siūlo
mos net “šaltojo karo” sienų 
garantijos, kitaip sakant, da
bartinio status quo Europoje 
patikrinimas. Sovietai seniai šie 
kia savo grobio Europoje pri
pažinimo. Dėlto yra galimas da
lykas, kad Chruščiovas už tokią 
kainą ir sutiks laikinai su Va
karų įgulbmis Berlyne. Bet dėl 
laisvo susisiekimo Vakarų su 
Berlynu — kitas dalykas. Čia 
jis išgalvos tokių priekabių ir

(Nukelta j 4 psl.)

atstatyti visus esančius namus JAV. Gyventojai skun
džiasi, kad 300 mylių ilgio pajūrys, kuris turi valsty
bei priklausančius net' 36 parkus, o tik 23 mylios 
pajūrio kelio, yra privačioje nuosavybėje ir kad ten 
perdaug atvyksta kaliforniečių. Nors tik dalį to pa
jūrio pravažiavus 101 keliu, pajunti didelį malonumą, 
nes bangos plauna smėlėtus pajūrio pakraščius ar 
triukšmingai atsitrenkia į pakraščių uolas. Upės ir 
upeliai įvairiais vingiais veržiasi į Ramųjį vandenyną. 
Vietomis jūros liūtai taškosi prie uolų. Kai kur yra 
smėlio kopų.

Iš vietinių laikraščių sužinai, kad Astoria, pui
kus natūralus uostas, į kurį įteka Kolumbijos upė, 
praranda savo reikšmę ir jame gyventojų skaičius 
mažėja. Taip pat skaičiau, kad 1942 m. birželio 21 d. 
karo metu japonų povandeninis laivas buvo išdrįsęs 
priplaukti prie Fort Stevens ir jį apšaudęs, bet nei 
aukų, nei didelių nuostolių nepadarė.

Mėlynas ežeras
f"Vienintelis Oregono tautinis parkas, kuris yra 

pietinėje dalyje, yra vadinamas Crater tautiniu par
ku. Jis, gal būt, geriau būtų buvęs pavadintas mėly
nuoju ežeru, nes tokio mėlyno ežero iki šiol niekur 
neteko matyti. Pažvelgus į jį, atrodo, kad lyg debe
sys yra nusileidę prie kojų. O to ežero atsiradimo 
istorija taip pat yra įdomi. Jei geologai yra teisingi, 
tai prieš daugybę metų tūkstančių pėdų aukščio ug- 
niakalnis Mount Mozama buvo toje vietoje, kur dabar 
;yra Crater ežeras. Po staigaus ir galingo lavos ir pe- 
|lenų išsiveržimo didžiulis ugniakalnis sukrito, ir žįo- 
|tys — duobė, kuri vietomis yra net 2000 pėdų gilu
mo, ilgainiui prisipildė vandeniu. Šis ežeras yra apie 
20 kv. mylių ploto, bet jį galima lengvai akimis ap
rėpti, stovint pakraštyje. A

(Bus daugiau)
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Priešvokiškos nuotaikos nukreipia dėmes; nuo dabarties
Vokiečiai susirūpino priešvokiška kampanija JAV-se. Kai 

reikalingas vieningumas, jis skaldomas. Ne tik komunistų,
* bet ir vokiečių įtaka naujai karštligei. Domisi ir lietuviai.

V. ALSEIKA, Vokietija

Šių metų pradžia buvo būdin, Ne tik komunistų propagandos lė kišeninės knygutes, sadisti
nių, erotinių išgyvenimų mėgė
jams skirti žurnalai, tai šiuo 
metu televizijos ekranuose iš 
archyvų ištraukti naciniai fil
mai jau pradeda konkuruoti ir

ga netikrumo, nepasitikėjimo še | 
šėliai vis dažniau pradėjo slan

padariniai 
Visi rimtieji ir mažiau rimti

kioti Vak. Vokietijoje ir JAV-; laikraščiai> savaitraščiai, paga- 
se. Amerikiečiai jau vokiečius .f milioninlo tiražo ilust.
įtaria, mažiau telkia pasitikė- iruoti žurnalai (pvz. “Stern”) iš 
jimo. O pasitikėjimas amerikie Rėlė yieną būdingą smulkmeną laukinių vakarų filmus. Pagal 
čiais... na, jis svyruoja ir rei- _ .. Vokietiją kelti neapy. vokiečius, blogiausia esą tai,
kia vienam iš Kennedy patarė- kantą, pasirodO; nebiogas kad nedaroma skirtumo tarp na
jų tarti vokiečiams mielai skam bjznig Jį tikraį apsimoka. Įdo.

Kongo sostinės, iš kur kongiečių pareigūnai nenorėjo jo išleisti. 
Jungtinių Tautų kariniams pareigūnams įsikišus, Tshombe saugiai 
Katangos prezidentis Tshombe grįžo namo iš Leopoldvilės, centro 
grįžo į Elizabethvillę. (UPI)

bančius žodžius, kad tie vokie-
cių režimo ir vokiečių tautos. 
Ar keliama tai, kad Hitleris tu 
rėjęs ir opoziciją, kad jai pri
klausė aukšti karininkai? O da
bar tie patys sujaudinti vokie
čiai raminasi, kad ta visa kam-

oro tiltą. Toji “banga” siaučia Pani3a Pirmo3e eilė> turinti ne
ne tik JAV-se, bet ir D. Britani. Politini- bet komercinį pobūdi.
joje. Niekas negali užginčyti, Iš kitos pusės, šios visos holly-
kad vienas sovietinių tikslų, NA woodinių gamintojų bei įvairių
TO įsteigus, buvo ir tebėra juo- leidė^ pastangos didina ir eiles
dinti Fed. Vokietiją, nuo jos kurie klausia, ar verta dėl
atšaldyti Vakarų sąjungininkus . , berlyniečių mums rizikuoti ato-
Tačiau, kai tokia propaganda j miniu karu?
buvo veikiama į Vakarų viešą-, _ , ...

, . . . ., , žvilgsnis — tik ne i komunistinęją nuomonę, kai nacių laikotar- • ” .
pis dar nebuvo taip nutolęs, ko- j grėsmę
dėl ji turėtų būti sėkminga kaip Atskleisti praeities blogybes

mu ir tai, kad tos “priešvokiš-
ciai vėl... pasitikėtų amerikie-, kog bangog„ pakilimas šiuo me. 
ciais. Patarėjo Bundy pernai tu jau anfcrag pQ kar0> po 13 
Chicagoje tarti žodžiai, kad Ber m pertraukoS; kai Berlyne ame 
lyno gynyba reiškia ir Europos rikiečiaį buVQ suorganizavę vad 
bei JAV gynybą ir, kad vokie
čių tauta turėtų amerikiečiais 
pasitikėti, — tokie žodžiai nuo
lat buvo cituojami spaudoje..

Tačiau, kaip ir reikėjo tikė
tis, Vokietijoje turėjo būti at
kreiptas dėmesys į vadinamą 
“antivokiškų” nuotaikų nepap
rastą iškilimą ne kur kitur, bet 
kaip tik tame “pasitikėjimo ver 
tame” krašte, kaip JAV-se. Vi
sai ne juokais šiuo požiūriu jau
pradedama aliarmuoti. dabar? iš egmėg nėra smerktinas reiš.

Priešvokiškos nuotaikos slenka I Kai praeitis triumfuoja dabar- ^;n-Vs- Kai kurie žymesni publi
m l'/.nhmv’ I >1C

per Ameriką... įjes ų ateities sąskaiton

BUDISTŲ BONZA IEŠKO ĮKVĖPIMO KATALIKYBĖJE
TOKIO. — Jeigu japonų bu- yra krikščioniškų bažnyčių. Ja- 

dizmas nesistengs savo veiklai ponijoje turime keletą sąjūdžių, 
prAa.kyti krikščionių, ypač ka-1 panašių jūsiškiams. Aš pradė- 
talikų Bažnyčios, dvasią ir tech- jau organizuoti vieną tokių są- 
niką, jis netolimoje ateityje tu- jūdžių, kaip jūsų katalikų akci-
rės išnykti, — pareiškė šešias
dešimt ketverių metų amžiaus 
budistų bonza Tomomatsu En- 
tai, minint 70 metų sukaktį nuo 
budizmo įvedimo Šiaurės Ame
rikoje.

Bonza Tomomatsu Entai pri
klauso Shinshu sektai. Jis Ja
ponijoje yra plačiai žinomas dėl

ja. Norime, kad budizmas ap
imtų ir kasdieninį mūsų pasau
liečių gyvenimą. Mūsų religinių 
ceremonijų metu žmonės gieda, 
grojame vargonais, kalbame.

— Ką jūs galvojate apie ka
talikybės progresą, kuris vyks
ta Japonijoje?

— Seku jūsų lėtą, bet tvirtą

Iš tikrųjų, kaip ir šių eilučių ' ^iUO metu visoje eilėje kny- 
autoriui teko pastebėti, antivo- i 8V, ir Shirerio ‘ 3 Reicho kilimo
kiškos nuotaikos, pirmoje eilėje 
hollyvvooodinių filmų ir kišeni
nių knygų srity JAV-se pasiro
dė ne dabar, bet maždaug apie

ir žlugimo” neišskiriant, ir fil
muose, “Look” žurnale, ir tele
vizijoje, ir kitais kanalais pas
tebimas vienas bruožas — tam

1961 m. pavasarį, kai Izraelyje šiomis spalvomis piešiama Vo- 
turėjo prasidėti Eichmano by
la. Kas čia vyksta? — buvo 
galvojama — kur čia kaltinin
kai, kad taip keliama praeityje 
buvę Hitlerio, nacių žiaurumai?
Gal tai rasiniai sumetimai? Ko
dėl Amerikoje nebuvo juntama 
tokia pvz. priešsovietiška neapy 
kantos skleidimo banga Vengri
jos skerdynių metu, nei Stalino 
bei Berijos ar Chruščiovo žiau
rios politikos, tautų žudymų at
vejais? Ne, visais tais atvejais, 
be smulkių išimčių, tylėjo ir 
Hollywoodo gamintojai, ir kny
gų leidėjai, ir magazinų auto

kietijos praeitis, mažiau — da
bartis. Būdingu laikomas ir tas 
reiškinys, kad vokiečių praeities 
aistringas atskleidimas pasireiš
kia ne politikoje ,bet literatūro
je ir pramogų pasauly bei žur
naluose su dideliais tiražais.

Jei komunistai demaskuojami 
kaip daliniai tos antivąkiškos 
kampanijos Amerikoje autoriai, 
tai kur kiti šaltiniai? Dabar vo
kiečiai tais šaltiniais laiko tris 
reiškinius: 1960 m. Kalėdose į- 
vykę sinagogų terliojimai Vokie

cistai vokiečiai (Zehrer, “Die' 
Welt”), štai, teigia, kad vokie-] 
čiai negalės atsipalaiduoti tiek 
nuo gerųjų, tiek ir nuo blogų
jų istorijos reiškinių. Vis dėlto 
šiuo metu vokiečiai rimtokai su 
sirūpino ta savotiška banga A- 
merikoje. Šalia Shirerio knygos, 
atkreiptas dėmesys ir į T. H. 
Tetens knygą apie naują Fran- 
kenšteiną -— Vokietiją “The 
New Germany and the Old Na- 
zis”.

Taip, pasaulis turi daboti, 
kad vėl nepasikartotų Hitlerio 
laikmečio žiaurumai. Bet visas 
pavojus glūdi kur kitur. Visa 
toji karštligė sukelta visai ne 
laiku ir ji per plataus masto. Ji 
pavojinga dėl to, kad ji nukrei- S 
pia Amerikos ir aplamai pasau
lio dėmesį nuo komunistinės 
grėsmės.

savo kalbų per radiją. Jis nuo- plėtimąsi mūsų krašte. Esu įsi- 
lat kalba apie būtiną reikalą tikinęs, kad mes japonai turi-
atnaujinti budizmą.

— Mano pagrindinis įkvėpi
mas kyla iš krikščionybės,

me dabar pasirinkti, kuriuo ke
liu eiti. Bet neužmirškite, kad 
mums religija reiškia meną, kul

pasakė jis tėvui Juozapui Spae turą, bet ne dogmas ir moralę. 
CICM, Orientalinio Religijų Ty- Japonui budizmas yra ryžiai, o 
rinėjimo instituto direktoriui, krikščionybė — daržovės. Mo- 
— Nuo pat jaunų dienų aš bu- dėmiajai Japonijai reikia abie- 
vau krikščionių religijų įtako- jų tų dalykų...
je. Skaičiau Tolstojų ir Harna- Japoniškasis budizmas kartais 
cką. Paskui Paryžiuje užmez- yra vadinamas “paslėptoji krik 
giau ryšius su katalikybe. Esu ščionybė” dėl kai kurių nepap- 
įsitikinęs, kad pati tinkamiau- rastų panašumų, dėl gilaus ti- 
sia religinė atmosfera Japonijai kėjimo ir dievotumo, kurie yra

DERYBAS DEL BERLYNO ATNAUJINUS

riai.

O dabar? Vokiečių “Die Zeit” 
Chr. Emmet straipsny iškelia 
tai, kad šiuo metu, kai sovietų 
grėsmė Berlyno atveju vis ky
la, kai vis labiau reikalinga vie
nybė vakariečių tarpe, tai vis 
ryškiau keliami Hitlerio laikų 
(taigi, praeities) nusikaltimai 
ir įtaigojama, kad vargu verta 
pasitikėti tariamai demokrati
niu vak. vokiečių sąjungininku.

tijoje, toliau, pernai pradėta 
Eichmano byla (įskaitant ir Aišku, vokiečiams rūpi pavo- 
smulkius nacių nusikaltimų ap- 3ai .1U Berlynui. Tačiau lietuviai
rašymus spaudoje), pagaliau tu 
rėjo reikšmės ir JAV pasirodžiu 
si William L. Shirerio stora kny 
ga su svastika viršelyje. Šis 
autorius, vokiečių nuomone, iš 
esmės vokiečių tautą laikąs at
sakinga už visus nacių nusikal-

ir kiti Maškvos pavergtieji ga
lėtų paklausti, kiek metų teks 
laukti, kol tokiu ryškumu bus 
iškelti Kremliaus valdovų, jų 
įrankių žiaurumai, genocidas, 
trėmimai ? Ar visa tai, sietina 
su Hollyvvoodo gamintojų, įvai-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

Kolūkis — komunizmo mokyk
la valstietijai!

Plėšinių darbo žmonės! Siekite 
gausių ir pastovių grūdų derlių! 
Visokeriopai vystykite visuomeni
nę gyvulininkystę ir paukštinin
kystę ! Kovokite už aukštesnę 
žemdirbystės kultūrą! ’ ’

Pirmyn, kolchoziniii-ke
žodžiu, tik pirmyn, kolchozinin- 

ke, daugiau kompartijai mėsos ir 
duonos, o tau lieka darbas. Nie-1 
kas nei anksčiau Lietuvoje, nei 
dabar laisvuose pasaulio kraštuo- I 
se neragiha sėti ir piauti, nes vis- ' 
kas vyksta savaime, gi komunis- 
tinėj santvarkoj visur reikia bota- i 
go, visur reikia šaukti, kad nau-, 
jųjų laikų baudžiauninkas kolcho- 
zininkas užmirštų, jog jis neturi 
būtinų gyvenimui reikmenų.

Bolševikų šūkiai sau, o gyveni
mas sau. Praeina gegužės pirmo
sios ir vėl nueina, bet kolchozinin- 
kams gyvenimas negerėja, vis tie 
visokie kapitalistai kalti. Daug 
šūkių prikartojo ir prirašė bolše
vikai, bet nėra vienintelio šūkio 
visų šūkių tarpe: šalin kruvinasis 
komunistinis režimas. Kai to re
žimo nebus, tada atsiras duonos 
be jokių šūkių.

Myk/MeL

timus. Be to, i knyga sukėlė ir leidėjų, televizijos direkto 
nepasitikėjimo Vokietija, kaip 
sąjungininku, o jos paplitimas, 
milioninis tiražas atliko visą at 
liekamą darbą. Sėkmės padrą
sintas autorius jau ir “Look” 
žurnale paskelbė savo sampro
tavimus, kas būtų įvykę, jei Hit 
leris būtų laimėjęs, užėmęs A- 
meriką ir pan.

Vokiečių tauta, naciai?
Kai pernai, balandžio mėn. 

pradedant, nacių žiaurumus ke

rių simpatijomis Maskvai ar su 
jų rase? Kokia prasmė drama
tizuoti įvykius prieš 16 metų, 
kai dar žiauresni įvykiai vyks
ta milžinišku mastu pasaulio a- 
kyse?

— Dievas nori, kad visi žmo
nės pasidarytų amžinai laimin
gi, tačiau ne tuo keliu, kad 
jiems laisva valia būtų atima
ma. —Šv. Augustinas

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki' 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

(Atkelta iš 3 psl.) |
kontrolės priemonių, kad Ber-! 
lyno krizė nesibaigs, kol Vaka
rai bus Berlyne. Padaryti So
vietams dideli nusileidimai ga
lutinose išvadose nieko Vaka
rams neduos. Juk Vakarų įgu
los Berlyne yra ne iš kokios 
ten Sovietų malonės, o kaip ant j 
rojo pasaulinio karo padarinys 
ir pačių Berlyno gyventojų ap
sisprendimu. Sovietai neturi jo
kių teisių tas įgulas iš Berly
no stumti. i

I
Ar kiltų karas, jeigu Vakarai 

savo teisių Berlyne 
neišsižadėtų?

Tokį klausimą Vakarai yra'
statęsi, prieš siūlydami derybas,
ir ne vienaip jį sprendę. Pran-' 
cūzija ir V. Vokietija laikės nuo' 
monės, kad Chruščiovas, gra- i 
sindamas Vakarų sąjunginin-, 
kams, tik blefuoja, kad šiuo, 
metu jis nemano ir negali veltis 
į didelį karą. Tokią nuomonę 
patvirtina ir Sovietų vengimas 
pertempti stygas, • kliudant Va

karams susisiekimą su Berly
nu Rytų Vokietijos koridoriais. 
Kiek paerzinę, Sovietai po rim
tesnių protestų nustoja.

Kitaip žiūri šis kraštas ir An 
glija. Juk neseniai dėl Berlyno 
krizės buvo įvykdyta čia net 
maža mobilizacija. Washlngto- 
nas ir Londonas tą krizę laiko 
pavojinga taikai ir dėlto siekia 
kaip nors ją likviduoti, derėda- 
miesi su Sovietais. Tik visa bė
da, kad, negaudami nieko iš So
vietų, jie už tariamą Sovietų 
nepuolimą rengiasi brangiai už
mokėti.

Tačiau, kai Vakarų fronte rei 
kia dar susitarti dėl kainos, ku
ri bus pasiūlyta Sovietams už 
nekliudymą Vakarų įguloms pa
silikti Berlyne, o nei Prancūzi
ja, nei Vakarų Vokietija nėra 
linkusios pritarti Washingtono 
ir Londono numatytai kainai, 
atnaujintos derybos greičiausiai 
Berlyno krizės nelikviduos, o 
tik nustums ją tolimesniam lai
kui.

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

Current Dividend up to 4(4%

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

užtinkami kai kuriose sektose... 
Daugelyje japonų namų yra pa
daryti altoriai, ant kurių yra 
dedamos aukos: ryžiai, arbata 
ir vaisiai, prosenių garbei. Ma
noma, kad šie papročiai yra 
daug kur netekę savo religinės 
prasmės. Katalikų Bažnyčia 
juos traktuoja su tam tikra sim 
patija; tai galėtų lengvai tapti 
kaip savo rūšies krikščionybės 
paruošėjai.

Tačiau nereikia užmiršti kai 
kurių pavojų, kurie gresia krikš 
čionybei Japonijoje. Pavyzdžiui, 
yra baiminamasi dėl “Sokagak- 
kai” partijos stiprėjimo. Ši par 
tija dabar teturi 9 atstovus par 
lamente, bet mano artimiausiuo 
se rinkimuose pakilti iki 15 at
stovų. Šiai partijai priklauso 
žmonės, nepaprastu nacionalis
tiniu fanatizmu persunkti. Jie 
vartoja vadinamus fašistinius 
metodus, verbuodami savo par
tijai pasekėjus. 1959 metais jie 
turėjo vieną milijoną narių. Da
bar jau turi 2,400,000! Turi

I 324,000 jaunuolių ir 260,000 jau 
I nuoles. .Yra organizuoti pana- 
į šiai, kaip hitlerinis jaunimas. 
! Jiems yra kalama į- galvą, kad 
j Japonija turi du priešus: krikš
čionybę ir komunizmą.

Tačiau tikimasi, kad japonų 
'tauta nenueis paskui šį fanatiš
kąjį nacizmą. “II Quotidiano”

Nėra tikros laisvės, kaip laisvė
to laimingojo, kuris laikosi amži
nojo įstatymo. — Šv. Augustinas

><o(.dliill!lillllllllllllllllllll|IIIIIIIIIIIIIIĮ

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

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

Tiilliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
j Xand c^oan ssociahon

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

Jr
B U I CK ’ A S - LIETUVIŠKAS 

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

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

MILDA BU

%

INC.
907 W. 35fh Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

ss
i?

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponj!

11111 VII PRI’KYROS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 62 h S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
----- ---------

u
PASINAUDOKITE 

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
‘litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti diėnraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirąutį.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAU G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500
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RELIGINĖ PAiSAULĖŽICRA gantes buvo išklausyta su dėme
siu.Kun. Kl. Žalalis Ateitininkų ... . ».

Sendraugių susirinkime balan-j Pabaigai liko aptarti šio va
džio 15 d. skaitė paskaitą, te-' kar0 Poetus’ ne juos nuzemlntl 
ma “Religinė pasaulėžiūra". Te.: atidėjimui priešingai, lyg ir pa-
mą prelegentas išdėstė moksli-1 ^erpoeziją, tą muziką ir i

•, „ . , ., . . . losofiją žodžiuose, kun retai sumuose pagrinduose, įdomiai pn-! .
eidamas prie modernesnio reli-iprantama' retų kūrėją nemeluo 

tai perduodama, užtat dvigubai 
brangi.

Pirmoji šį vakarą skaitė sa

gijos supratimo ir jos dogmų 
aiškinimo. Tai buvo intelektua
li paskaita, išgriebianti giliau
sias religines problemas, bet pa
tiekta gražiu kalbiniu stiliumi, 
todėl ne tik naudinga, bet ir 
nenuobodi, priešingai, klausyto
ją sukaupianti ir jam sukelian
ti daugybę klausimų bei susi
mąstymų. Tokią vertingą pas
kaitą Los Angeles ateitininkai 
ir jų svečiai išklausė su dideliu 
dėmesiu ir dėkingumu prelegen
tui.

LITERATŪROS VAKARAS
Literatūros vakaras, Lietuvių 

Bendruomenės Centro Direkto-. 
rių Tarybos suorganizuotas ir' 
gražiai pravestas, suteikė losan 
gelieeiams nemažai džiaugsmo j 
ir dvasinės atgaivos. Didžiausiu ! 
to vakaro organizatorium buvo! 
Tarybos narys pulk. Juozas An.1 
drius, pats dailaus žodžio inter
pretavimo menininkas ir didelis 
literatūros draugas. Vakaro da
lyviams bei svečiams pagerbti 
vaišėms vadovavo ir daugiausiai 
prisidėjo darbu bei nuoširdumu 
Nora Sakalauskienė, taip pat, 
literatūros bei kitų kultūrinių 
pramogų rėmėja.

Literatūros vakarą sumaniai, 
įdomiai ir šiltai pravedė rašyto
jas, “Lietuvių Dienų” žurnalo 
literatūros skyriaus redaktorius 
Juozas Tininis; taip pat pats pa 
skaitydamas savo novelę. Pro-

vo poeziją jauna poetė Roma 
Bapšienė, pasirodydama drąsia 
laikysena, pasitikinčiu žodžiu, 
svajingu ir • melancholišku. Jos 
eilėraščiai “Vienatvė”, “Kalnai 
prie didmiesčio” ir “Les feuilles 
mortes” yra žadą tikros poezi
jos, jei autorė mėgins būti jai 
ištikima ne vien dėmesiu, bet ir 
'studijiniu darbu.

Zefirina 'Balvočienė, taip pat, 
jauna poetė, nedrąsiai paskaitė 
savo “Laukimą” ir “Du pava
sariu”, parodydama, tačiau, di-

Balandžio 14 d. Los Angeles 
Lietuvių Namų salėje įvyko dide
lis literatūros vakaras, kuriame

gi amą pradėjo rašyt. Jurgis savo kurinius skaitė dešimt plunks- 
Gliauda, paskalydamas ištrau
ką iš tik pasirodžiusio jo naujo 
romano, Londono “Nidos” lei
dinio,. “Ikaro sonatos”. Auto
rius, prieš perduodamas ištrau
ką, perskaitė ir tos knygos de
dikaciją: “Skiriu Marijai, mano

nos mylėtoją. Poetė Roma Dap- 
šienė skaito savo kūrybą.

Nuotr. L. Kančausko

delio įsijautimo į savo poetinį 
jausmą ir žodį.

Danutė Mitkienė gražiai pa-
žmonai, mano draugei, mano i deklamavo savo jautrius eilėraš
saulėtekiui”. Dedikacija ir įdo- čius “Laišką” ir “Graž,l Se

nimą”, nukeldama klausytojų 
mintis į Lietuvą ir tik į Lietuvą,

mi romano ištrauka susilaukė 
iš klausytojų didelių aplodismen 
tų.

Rašytojas Juozas Švaistas pa 
skaitė savo “Chaotišką simfoni
ją”, kuri gražiu stiliumi ir hu
moristine nuotaika, nors kal
bant apie tokį rimtą dalyką, 
kaip mirtį, susilaukė klausyto
jų šilto dėmesio ir įvertinimo; 
nors dalykas buvo ilgokas, bet 
išklausyta kantriai ir priimta su 
dėkingumu rašytojui.

Andrius Mironas puikiai per
skaitė savo “Humoreskas”, pa
sirodydamas ne tik gabiu akto
rium, bet ir didesnių dalykų ža
dančiu rašytoju. Tiesa, jis nebe 
naujokas literatūroj (Andrius 
Norimas), bet jo pastabumas 
gyvenimiškiems žmonėms ir da 
lykams bei jo gyvas stilius ža
dina viltį, kad jis gali duoti lie
tuvių literatūrai daug daugiau 
negu iki šiol.

Algirdas Gustaitis savo nove
le “Trijų pušaičių legenda” bu
vo programoje savotiška atgai
va grynai lietuviška kalba, be 
jokių barbarizmų, ko neišvengė 
anksčiau minėti (išskyrus J. 
Gliaudą) rašytojai. Algirdo Gus 
taičio įdomi Lietuvos senovės 
legenda lyg ir prašosi dar iš
plečiama, papildoma, išvystoma 
į didesnį dalyką, su gyvesniais 
veikėjais arba su aiškesne le
gendos išvada.

Juozo Tininio novelė “Atsily
ginimas’’ turėjo neblogą, intri
gą, nors jos pabaiga klausyto
jų buvo jau spėjama prieš pa
baigą. J. Tininio stilius yra pre- 
cizus ir kondensuotas, nors ne
išvengia minties pasikartojimų. 
Pagirtinas jo įdomesnių, ne šian 
dieninių ,temų ieškojimas. Ir ši 
istorija apie dvi meilės intri-

Balandžio 15 d. Los Angeles parapijos salėje jaunieji ateitininkai 
davė priesaiką tik ką pašventintai savo vėliavai. Nuotraukoje: 
būrelis davusių priesaiką. (L. Kančausko nuotr.)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 24

ITALIJOS FILMAI kad dabarti- 
yra 664,230

raporte sakoma,
Į niu metu J.A.V.

Gerai redaguojamas Romos atstovai antikrikščionys sugeba katalikai negrai, kuriuos dva- 
vikariato informacinis biuletenis! išnaudoti visas priemones, net sbbai aprūpina 770 katalikų ku 
neseniai rašė: “Per nelaimę Ita- nešvarias, nuteikdami viešą opi- kurių tarpe nemažas prū

niją prieš tuos, kurie stengiasi I centas yra negrai. 1961 metais 
užkirsti kelią nemoraliai ban- 1 katalikų tikėjimą priėmė 12,- 

008 negrai.

lija pirmauja pasaulyje nemora 
liškų, pornografinių filmų ga
myba. Kai kuriuose pagoniškuo
se kraštuose perdėtai erotiškie
ji filmai yra vadinami “krikš
čioniškais” filmais. Aiškus daik 
tas, kad ne vien Italijoje yra 
gaminami tokie moralinio pur
vo filmai, bet italai stovi pir
moje eilėje”.

Verta sustoti ir giliai susi-

gai. Vardan tariamos laisvės, 
jie aukoja bet kokį padorumą.

Visuomenė jų sofizmų įtakoje 
jau nesugeba susivokti, kas ge
ra ir kas bloga. Ir taip nemo
rališkumas veržiasi į miestus

G KADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998
ir kaimus; jį neša spauda, radi- tv radijai hi-fi, vėsintuvai 

r Pordavlinal-talsymai Sek. uždaryta
jas ir televizija. Sakomą, kad į

gvildenti. Svarstymų grupė ap
tars mūsų spaudos esmę, jos 
tikslus, pajėgumą, intelektuali
ni lygi, sugebėjimą tenkinti skai 
tytoją. Ar mūsų spauda turi bū
ti tik informacinė? Kaip mūsų 
periodikoje atstovaujama mūsų 
visuomenės politinėms, kultūri
nėms problemoms? Ar mūsų 
grynai lietuviškieji reikalai tu
ri turėti pirmumą prieš tarp
tautinius? Ar reikia ypatingai 
puoselėti vietinių žinių skyrius? 
Kuo labiausiai domisi lietuviš
kame leidinyje skaitytojas? Ko 
kių naujų kelių turėtų ieškoti 
mūsų leidiniai? Ar tikslu duoti 
visko “po truputį’ ir nieko iš 
esmės ? ’

Tokių klausimų yra daug, ir 
juos benagrinėjant, ryškėja į 
spaudos veidas skaitytojo pa
geidavimai, spaudos ryšis su 
skaitytoju, ir naujų kelių per
spektyvos.

tai yra kultūros progresas, bet ; J 
laišką bus atkreiptas nuoširdus mąstyti dėl 1962 metų Katali-| tikrumoje yra negarbingas re- i 
dėmesys. Svarstymų ir nuomo- kų Kinoteatrų paduotos statis- gresas.

tikos. Kas nuoširdžiai rūpinasi 
savo tautos likimu, tas pajus 
visą klausimo dramatiškumą.

nių daviniai bus patiekti mūsų 
spaudos dėmesiui, prašant juos 
įdėti į leidinių skiltis. Svarsty
mų grupės moderatorius yra

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pitisburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS K GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

Kicklveną sekmadienį nuo
Italų parlamento atstovai kų privačias mokyklas lankė vteate ‘ reikšis2 kreijkitef’sSo ad 

krikščionys užsiima tuščiomis 97,887 negrų vaikai, Katalikų ’''^Io Lg^Vio^awuOAU,<Braddoo“*

“Tikėkimės”, — rašo minėtas 
biuletenis, — “kad bent tie, ku
rie, legaliai nešioja krikščionio

, _ ,, , . v , Neleistinų filmų procentas di- jir kataliko vardą, išgirs nuola-,
Kultūros klubo pirm. rašyt. Jur- delis ItaIij-oje iš 185 filmU) ne_! tinį Bažnyčios šauksmą ir gi- i 
gis Gliaudą. leistinų — 36,20%, Š. Ameriko- Iiau susirūpins tautos moralinėj

Tad kiekvienas besidomįs šia je iš 157, neleistinų — 30,73%, ateitimi”. (K.Z.I.)
tema, maloniai kviečiamas, kad Prancūzijoje iš 36, neleistinų — 
ir iš labai toli, įsijungti į svars
tymą savo vertinga nuomone 
ir pastabomis, pareikštomis 
glaustai laiške, kurį siųsti aukš
čiau nurodytu adresu.

Prašoma laiškus atsiųsti bū
tinai iki gegužės 10 d. ---------------------------- —----------------------------------- -----------------|'

Kultūros Klubas

7,05%, Anglijoje iš 39, neleis-1 Negrai katalikų mokyklose 
tinų —'7,63%, Vokietijoje iš Pagal naujausią statistiką J. 
39, neleistinų — 7,63%. Į A. V. praeitais 1961 m. katali-i

diskusijomis ir plepėjimais. Gi Misijų Komisijos paskutiniame Pennsylvanla

SB3

Vengia darbo kaime SUNNY BROOK
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniaus “Tiesa” (83 nr.) iš
spausdino straipsnį, pavadintą 

Tai nebus “teismas”, nes Kul “Ką agronomai augina ant ša-1 
tūros Klubas laiko visuomeninių lįgatvių?” Keliami šiuo metu 
“teismų” prasimanymą neetiš- Lietuvoje opūs žemės ūkio spė
kų nesavos kompetencijos savi- . cialistų paskirstymo klausimai, 
nimusi, ir neestetišku reiškiniu, < Autoriai A. Kadžiulis ir E. Ul- 
su prokurorais ir kaltinamais dūkis negaili kritikos žemės ū- 
aktais, mūsų visuomenės gyve- kio akademijai ir ją baigusiems

you’ll likę everythi

nime. Pagaliau negalima “teis
ti” vienai visuomenės daliai ki
tos, logiškai nenusakomos visuo 
menės dalies. Svarstymų grupė

jauniems specialistams. Akade
mija kaltinama permenku auklė 
jamuoju darbu, lies ją baigęs 
jaunimas visiškai nenori dirbti

tėra tik kuklus besidominčiųjų kaime ir geriau pasirenka “ge
tam tikra problema pasitari- , lių augintojo, mėsininko, šilko 
mas, pasikalbėjimas. Toks ir audėjo specialybę”, negu eina 
bus tas vakaras, skirtas mūsų dirbti į kolchozą agronomu, 
spaudos problemoms. Tačiau Straipsnio autoriai prikiša jau-

į jos gražiuosius vaizdus. Auto
rės duktė Violeta Mitkutė vė
liau paskaitė dar vieną Danu
tės Mitkienės eilėraštį “Hosan- 
na”, religinį, labai tinkamą Ver
bų sekmadienio susikaupimui. 
Danutės Mitkienės nuoširdūs pa 
vieniai eilėraščiai, daug kur 
spausdinami ir dažnai skaitomi, 
labai prašosi rinkinio.

Poetą Alfonsą Gricių, trijų 
rinkinių autorių, šį vakarą 
dviem eilėraščiais parodė Viole
ta Mitkutė; jos interpretacija 
buvo be priekaištų. A. Griciaus 
eilėraščiai “Juodoji rožė” ir “li
pė” nukėlė klausytojus į egzoti
ką bei mistiką ir žavėjo tikra 
poezija.

Pranas Visvydas, kurio net 
trys stiprūs rinkiniai laukia lei
dėjo, ir kurie, bent losangelie- 
čiams, pažįstamas kaip neme- 

! luotai užsiangažavęs poezijai, 
puikiai, su įsijautimu padekla
mavo savo du eilėraščiu: “Bir
želis” ir “Vieta”. Jo žodžiai ro
dė kūrėją, kuris žino ką pasa
kyti ir kaip.

Klausytojų būrys nebuvo per 
gausiausias (nors nei įžangos 
mokesčio nereikalauta, nei aukų 
nerinkta), bet užtat, jautėsi esą 
čia tie, kurie literatūrą supran
ta ir gerbia.

Vaišių metu kalbas pasakė 
pulk. Juozas Andrius, poetas 
Bernardas Brazdžionis ir kiti. 
Jaukiai pasidalinta įspūdžiais.

A. R.

MŪSŲ SPAUDA: JOS PLIUSAI 
IR MINUSAI

Los Angeles lietuvių kultūros 
klubas, gegužės 19 d. rengia 
svarstymų vakarą (panel), skir 
tą mūsų spaudos problemoms j

Los Angeles lietuvių kultūros 
klubas nori praplėsti pasitari
mo dalyvių skaičių visai mūsų 
kolonijai JAV ir Kanadoje, to-

nimui, kad valstybė vieno žemės 
ūkio specialisto išmokslinimui 
išleidžianti 4,000 rublių, o jauni 
žmonės nejaučia pareigos atsi-

Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND”

ftO SUNKY BROOK BIST. CO.. IflUISVIllE, KY. KENIUCKY STBAIGHT BOURBON WHISKE¥ 06 PROOF, KENIUCKY BLENDED WHISKEY 06 PROOF. 65% GRAIN NEUTRAL SPlHlt.

dėl visi besidomį ta tema ma- lyginti valstybei ir dirbti ten, 
loniai kviečiami rašyti klubui kur ji siunčianti.
(1314 Maltman, Los Angeles 26,
Calif.) savo sumanymus, pa- . Ke,la"a n,mlis' kad akademi
geidavimus, pastebėtus “pliu- Jos studentals priimama

. .__ kuo mažiau studentų ,kurie yrasus” musų spaudos gyvenime. „ J
t-, v v , .v, gimę ir gyvena Kaune. PasakPrašome nerašyti ilgų laiškų. .

autorių, tokie studentai ir po 
mokslo baigimo stengiasi likti 
gyventi Kaune.

Iš straipsnyje iškeltų faktų 
matyti, kad jaunimas masiškai 
šalinasi nuo darbo suvargusia
me kolchoziniame Lietuvos kai
me. (E.)

Mūsų plačiosios kolonijos bal
sas, įjungtas į svarstymų gru
pės darbą, padarys tą svarsty
mą vienu iš įdomesnių bandy
mų apžvelgti tą temą. Kuo dau
giau bus atsiliepimų, tuo įdo
mesnis bus tas visuomenės re
ferendumas mūsų spaudos gvil
denime.

Svarstymų grupės sąstatas, 
kaip ir viso vakaro programa, 
bus pranešta vėliau, nes tai dau 
giau liečia vietos klubo susirin
kimo lankytojus ir narius. Ta
čiau į svarstymų grupę įeis ži
nomi visuomenininkai, žurnalis- 

, tai, atstovaują įvairiom srovėm
ir įvairiom kartom. Į kiekvieną > tiniai Briuselio mieste.

Belgijos prekybos 
delegacija j Japoniją

BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gų princas Albertas vadovaus 
prekybos delegacijai, kuri iš Bei 
gijos išvyks į Japoniją gegužės 
3 dieną. Tai pranešė japonų šal-

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

' f; "''

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
VIrginia 7-1 141

GZZJ



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 24 Į vėliau su ta juostele daryti. Jei 
! po kiek laiko pademonstruosi 

savo buvusiems svečiams, jie 
tai gali palaikyti išjuokimu ir 
patraukti atsakomybėn už pa- 

p ' juoką ir kišimąsi į privatumą. 
O neprotinga žmona, jei kurią 
dieną nutartų pagal amerikiečių 
baisų paprotį skirtis, pritaikytų 
tai, kaip įrodymą vyro žiauru
mui pavaizduoti, Amerikoje mo
derniškai vadinamu “mental cru 
elty” vardu.

Naudok tik savo malonumui bei 
informacijai

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
JUOSTINIO REKORDERIO

LEGALIOJI PUSĖ
Jį galima turėti tik asmeniniams reikalams 

IN2 A» SBMfiNAS

Juostinis rekorderis vis dau- vėliau tokią juostelę naudosi tik 
giau užkariauja platesnes ma- savo malonumui — tai tvarko- 
ses. Tą galima būtų paaiškinti je. Tačiau ir nemėgink iš to da- 
tik tuo, kad juostinio rekorde
rio panaudojimas taip supras
tėjo, kaip ir kasdieninio fono
grafo naudojimas. Kita svarbi 
priežastis, kodėl juostinis re
korderis popularėja, tai priei
nama kaina. Juostinis rekorde
ris turi daug privalumų bei pla
tų pritaikymą ir apie jo nau
dą buvo rašoma šio dienraščio 
puslapiuose.

Šiuo straipsneliu norima at
kreipti juostinio rekorderio sa
vininkus į legaliąją pusę: kur 
ir kaip galima jį naudoti, ne- 
nusikalstant saugumo įstaty
mams.

Kaip išvengti nusižengimo 
įstatymams

R. Minton, New Yorko vals
tybės advokatų narys “Tapė” 
žurnale nurodo daugelį atvejų, 
kaip neprasižengti įstatymams.
Kai kuriuos atvejus verta čia 
paminėti.

Juostinis rekorderis be teikia 
mos naudos prekybai, malonu
mui, auklėjimui bei mokymuisi, 
gali duoti ir žalos, jei jis bus 
panaudotas kito asmens reputa 
cijai ar gyvenimui suardyti.

Čia gali būti išskirti du pa
grindiniai būdai, kaip nusižengti 
prieš įstatymą: tai uždarbiau
ti pinigą juostiniu rekorderiu 
ir kištis į asmenų privatų gy
venimą.

Gali užfiksuoti savo vaikų dai
navimą, bet nekliudyk kaimynų

Žinoma, yra daug legalių ke
lių, kaip uždarbiautį su juosti
niu rekorderiu, bet, jeigu bus 
parduodama juostelė pasipelny
mo tikslams, iš medžiagos, per
imtos (užrekorduotos) iš radi
jo ar televizijos perdavimo, tai 
gali kilti sunkumų ne tik iš ar
tistų pusės, bet ir iš radijo sto
čių bendrovių ar net gaminto
jų, kuriems medžiaga priklau
sė.

Tačiau niekas nekibs, jei par- 
davinėsi, pvz. savo vaikų dai
navimą, bet ir vėl — nemanyk 
užrekorduoti kąimynų vaikus be 
tėvų sutikimo!

Visai legaliai galima daryti 
iiiterview su žymiais asmenimis, 
panaudojant juostinį rekorderį, 
bet nebus legalu gautą medžia
gą perduoti per radiją be as
mens sutikimo. Nelegalu taip 
pat užrekorduoti kaimynų gin-
cus ir tai pademonstruoti ki-|^po 15 dol _ įr V1 ir g< Bla.

ryti biznio.

Panaudojimas prekyboje 

Kita sritis, kur galima susi-

Galima būtų pacituoti ir dau
giau atvejų, bet bendrai reikė- I 
tų atsiminti štai ką; kol užre- ' 

durti su keblumais, tai juosti- korduotos juostelės yra naudo- 
nio rekorderio panaudojimas I jamos tik savo malonumui ar 
prekyboje. Pvz. užrekorduojant informacijai, tol jokio konflik- 
telefoninius pasikalbėjimus pre- to su įstatymu nėra. 
kybos reikalams. Čia reikia, kad Savo pagamintas juosteles ga 
telefonų kompanija įtaisytų per ijma demonstruoti savo šeimoje
spėjimo signalus laike pasikal
bėjimo, jog asmuo kitos linijos 
pusėje žinotų, kad pasikalbėji
mas yra rekorduojamas. Jokių 
elektrinių prijungimų prie tele
fono aparato pačiam daryti ne
galima, nes telefono kompanija, 
tai sužinojusi, išjungtų tuoj te-

ar artimų draugų tarpe, jei to
kios juostelės nieko nepašiepia, 
neužgauna ir nesikiša į jųjų pri 
vatų gyvenimą.

Nepripažįstamas “liudininkas” 
teisme

Tiesa, dar vienas atvejis, ku-
lefoną. Tačiau indukcinės ritės (rį reikėtų atsiminti. Jei planuo-
ar panašūs prietaisai, padėti 
prie ar po telefono aparatu ir 
lengvai nušalinami, nesudaro 
jokio nusižengimo.

Svečių šnektos ir žmonos 
telefoniniai pasikalbėjimai

BEAL ESTATE BEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų gerus namas. 2 butai— 

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

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

.$100 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas $20,000.

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

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

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

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

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
G ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

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

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

3-jų butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gaza šildymas. Garažas. Prie mo- 
kyKlų. $28,000.

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

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

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

0 metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus skly
pas. Daug priedų. $37,000.

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

Elegantiška 0 kamb. 0 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

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

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

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
■ p. loto. M. arba G. parke.
! $11,300 medinis 4 kamb., rūsys,
garažas M. parke.

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

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

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

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

$23,900 mūrinis 3 po 4 garažas 
30 p. lotas, Gage p.

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

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

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

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

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
ęj-cbg'e P

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

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

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

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

• «x.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

* 10,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
ro sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesf S9fh Street Tel. 436-5151

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

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

bungalow stogas, 3 7 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

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

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 6G-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

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

jama juostinį rekorderį panau
doti kaip liudininką teisine, tai 
reikėtų žinoti, kad teisėjas to
kį “liudininką” nelabai pripa
žins, nes juostelė yra labai leng 
vai sufalsifikuojama, perdirba
ma, sukerpama, pakeičiama ir i

Daug šposų gali sukelti slap- perrekorduojama.
tas svečių pasikalbėjimų užre- Išvada: turėk ir naudok juos 
kordavimas arba žmonos tele-' tinį rekorderį tik savo reikalams 
foniniai pasikalbėjimai su drau' ir tada neteks nusižengti jo- 
gėmis. Tačiau, būk atsargus, ką kiems įstatymams.

AUKOS ALTUI CHICAGOJE
Po 6 dol. — Eug Slavinskas, Al. S.L.A. 134 Moterų Kuopos na- 

Smilga. rėš $20.50. Po 20 dol. — Am. Lie-
Po 5 dol. — A. Brazis, J. Jankū- , tuvių Tautinės sąjungos Chicagos 

nas, P. Kantauskas, N. Mičius, G. į skyrius, Buvusių Neprikl. Lietu- 
ir J. Morkūnai, B. Pernaravičius, vos Policijos Tarnautojų klubas 
V, Radys, K. Ramanauskas, Ray- “Krivūlė”, Lietuvių Dantų Gydy- 
mond Rudauskas, A. Šimkus, V. į tojų draugija. i
Žetonas. ; Po 15 dol. D.L.K. Birutės Drau-j

Po 3 dol. — E. Jagminaitė, Pra- gija, Alice Stephens dainininkės, 
nas Kavaliauskas. | S.L.A. 217 kp.

Kiti po mažiau. Viso 263.05 dol. Po 10 dol. — Chicagos Našlių 
.ir Pavienių klubas, Diamond Head 

Chicagos Lietuvių 'Operos narių Restaurant, Don Varnas Post Nr.
aukos 986, Eržvilko Draugiškas Klubas,

Po 10 dol. —— Stasys Baras, V. ir Joniškiečių Labd- ir Kultūros Klu- 
Z. Juškai, V. ir M. Momkai. . j-,aSj Lietuvių Brighton Park Mo-

Po 5 dol. — Aldona Barkauskai- terų klubas, Lietuvių Demokratų 
tė, Vanda Brazdžiūnas, P. čelkis, I klubas Chicagoje, Lietuvos Karių- 
I. įr P. Dapkus, J. Dudėnas, Sof. Kūrėjų Savanorių Sąjungos Chica-
Džiugienė, Jonas Kapčius, V. Kup- 
cikevičius, B. Mačiukevičius, Jonas 
Mockaitis, Algirdas Palionis, Va
cys Petrauskas, Vytautas Radžius, 
A. Rukuiža, Julius Savrimavičius, 
Kazys Skaisgirys, D. Stankaitis,

gos sk., Lietuvos Miškininkų Są
junga Išeivijoje, Lietuvių Moterų 
Draugija Apšvieta, L.R.K.S. Am. 
160 kp., Lietuvių Tautinės kapi
nės, Krakiškių Draugiškas klubas, 
SLA 208 Moterų kp., SLA 322 kp.,

</ladas Stropus, Faustas Strolia,! Susivienijimo Rymo Katalikų 33 
A. Tirva, L. Traška, Algis Trin- j^p Roselande, Teisybės Mylėtojų 
kūnas, L. Zurlis. draugija, Upytės Draugiškas klu-

4 dol. K. Oželis. _ _ bas, Utenos Apskr. Draugiškas
Po 3 dol. Vai. Gasiūnienė, Ge- į ^Įubas, Zarasiškių klubas, Žemai- 

diminas Kazėnas, G. Puodžiukaitis. , Kultūros klubas
Kiti aukojo po mažiau. Viso su- j Po 5 dol _ Lietuvių Moterų

rinkta 202 dol.
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga
25 dol. — Ona ir Valerijonas 

šimkai.
Po 10 dol. — Jurgis Jakutis, 

Petras Saliūkas, K. ir A. Stankai,

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

$1,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų na
mas, 2 po 4 kamb. Gazu apšild. 
Arti 26th ir Kedzie Avė. $8,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038.

| Per 4 m. galite išmokėti šią nuo- 
, savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
' ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
namos $12,300. Parduodama už 
I $33,000.
i

A. Norkus Real Estafe

PlSOGOS-OPPORTUNITIES

Nebrangiai parduodama geroje 
vietoje veikianti vaistinė. Teirau
tis telef. GRovehilI 6-9267,

Parduodama arba išnuomojama 
taverna, geroje vietoje. Vienas sa
vininkas per 29 metus. Salė ir 5 
kamb. Tel. YArds 7-5967.

IEŠKO NUOMOTI

Moteriai reikalingas 1 ar 2 kamb. 
butas, gazo pečiu apšild. Atsiliepti 
tuojau: 4935 S. Wood St., 1-as aukš
tas iš priekio.

IŠNUOMOJAMA

2405 W. 51st St. WA 5-5030

MAROFETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais.

, Mažas įmokėjimas. Kaina tik
$16,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
'mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras' 
I namas įr nebrangiai.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpnblic 7-9515 arba RE 7-4639
! 2 BETAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. Žemi4-o Izeo 5

2 AUKŠTŲ MŪRAS
Marąuette Pk. JPirmam aukšte — 

maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
butas; antrame — 7 kamb. butas.

: Geras namas. Pasiteiraukite!
6 KAMB. MŪR. BINGAIOtV

Arti bažnyčios ir mokyklos Mar
ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000. 

BIZNIS — $3,000.
Graži dovanų ir sveikinimo korte- 

1 lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainą ieina visi įrengi
mai bei prekės.

$240 MĖN. 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. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West lįst Street
Tel. YVAJbroob 5-6016

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 

i Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-3884
IUIIIIIIIIIIII!IIIIIIUIIIIIIIIIIIliiuillllllllllll 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

iinHiii»ini»iiiiii»HHHHiiHiniiui!H;?ii!

Savininkas parduoda “face brick 
ranch” namą, visas air-eonditioned. 
1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži
diniai, 3 mieg. k., 2 keramikos vo
nios, 2į4 maš. garažas. Daug prie
dų. GArden 2-7511.

CICERO. Tik pagalvokit! Mūri
nis, 2-jų butų, 2 blokai nuo 22nd 
St. 2 po 4 kamb. Gazu apšild. Ge- 

' ram stovy. Pajamų $95, plius bu
tas. Įmokėti $4,500. $20,900. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero,

: OLympic 2-6710. BIshop 2-2162.
Į

I Pirkite JAV Apsaugos 
i B o n u s i

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

| Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
I Park. $27,500.
į Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet- 
I te Parke. $18,500.
j Med. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gaga 
i Parke. $15,000.j Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $16,000.

| Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy.
' Brightn Park centro. $15,250.

ŠIMKUS
RliAL ESTATE, NOTAItY PUBLH

! 42j9 S®. Maplewood Avė.
i Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

CONTRACTORS

FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas su apšil. 
$90 mėn. 10513 S. Edbrooke Avė. 
Kreiptis Hllltop 5-8512.

tiems. Tai būtų kišimasis į pri
vatumą, kas įstatymo yra sau
goma.

Apie plokštelių, radijo bei tele
vizijos programų užrekordavimą

Sakykime, kad norima kokią 
naują patefono plokštelę užre
korduoti į juostelę. Tas yra 
tvarkoje. Tačiau, duodant to
kias juosteles net artimiesiems 
draugams, gali sukelti legalių 
problemų.

Daugelis mėgsta geras radijo 
ar televizijos programas užre
korduoti. Sakykime, kad buvo 
praleista gera programa, kurią 
norėta užrekorduoti. Niekas ne 
sustabdys pasiskolinti tokią 
juostelę iš draugo persirekor- 
davimui, nors techniškai imant, 
tai būtų nelegalu. Tačiau, jei 
mėginsi tokią juostelę parduoti, 
tai tas griežtai piausis su įsta
tymu.

Tas pats liečia gyvos progra
mos rekordavimą, pvz. kurio 
nors koncerto ar vaidinimo. Jei

Piliečių lyga, SLA 63 kp., SLA 
301 kp.
Aukos prisiųstos Ch. L. Tarybos 

ižd. A. Valoniui
A. G. Saldukas 100 dol., Hill- 

side Lounge — A. M. Lensber- 
gai — 50 dol.

Po 25 dol. — American Lith. 
Engineers and Are., American

žiai, Gražina ir Aloyzas Siručiai.
6 dol. Jonas Vinciūnas.
Po 5 dol. — A. D., Petras Čel- Lithuanian Citizens Club, Chica-

ųą, Gasneris, 6. V. Literskis,: gos Lietuvių Suvalkiečių Draugi- 
Maldėnas, Aleksas Maskoliūnas,
A, ir Marytė Noreikai, Bronius 
Pąpšis, A. Petkauskas, Tadas 
Sparkis, Adolfas Trinkūnas, J. 
Truškūnas, P. ir P. Valauskai, V. 
VąJkavickas.

i dol. — Pranas Ėigelįs.
Kiti po mažiau. Viso 177 dol-

Lietuvos ūkininkų sąjunga 
10 dol. — A. Didžbalis, J. Jakai

tis, J. M. Palubinskas, F. Valaitis; 
po 5 dol. — V. Kudirka, J. Vasiu- 
kevičius.

Organizacijų aukos 
Chicagos Aukšt. Lituanistikos

Mokyklos mokiniai $58.75; Drau
gystė Lietuvos Kareivių $26 (Ci
cero, III.). 25 dol. — Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Federaci
ja Chicagos sk., Chicagos Lietu
vių Suvalkiečių draugija, Chicago 
Lithuanian Women’s Club, Lietu
vių Krikščionių Demokratų sąjun
gos Centro Valdyba, Lithuanian 
Chamber of Commerce, Lithuanian 
Democratic League, Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos Chicagos 
Kuopa, Marąuette Parko Namų 
Savininkų Draugija, Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugija, S.L.A. 
134 Moterų Kuopa, Veterinarijos 
Gydytojų Draugija.

ja, Lietuvių Teisininkų Draugija 
Chicagos Skyrius.

20 dol. Bronė ir Kazimieras 
Laurinavičiai, A. Shukis, J. Roc- 
kus — 15 dol.

Po $10 —Andrius Balsis, Gar- 
field Park Lietuvių Pašalpos Klu
bas, Jonas Kaunas, Lietuvių Kęs
tučio Pašalpos Klubas, Bruno 
Klemka, J. Rakutis, L. ir Antanas 
Sprindžiai, SLA 226 kp., šv. Var
do draugija Marąuette Park.

Po $5 — K. Dąlinkevičius, J. 
iJadviršis, Jonas Jasinskas, Jonas 
Kaunas, Victoras Rozica, Stasys 
Stanley, O. Teiseris, Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo 48 
kp., Lithuanian Morning Star 
Club, J. M. Šaltenis 3 dol.

Indėnai Amerikoje
Indėnų Amerikoj yra 285,000 

kurių 127,980 katalikai. Dau
giausia indėnų katalikų yra N. 
Meksikoje, Arizona, Monta
noje. Indėnų tarpe darbuojasi 
229 kunigai; turi 399 bažny
čias ir 54 mokyklas, kurias lan
ko 9,000 mokinių.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIĮ
STASYS DŽIUGAS

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
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

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

įtik $13,000.
1 Marąuette Parke. Modern. mūrl- 
I nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 ta 4 ltamb. i 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

i vietoj. Brighton Parke. $21,000. 
j Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
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, pil- , 
dome Income Tax,

ŠI M A I T I S
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME. (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

<7

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

Tel.; PR 8-4268 lr TE 9-5531
Z

DĖMESIO!

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. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

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

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

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas 
$32,500.

3. Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 
$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), 
rilnas skiepas. 2 aut. garaž. $28,500.

8. Parkliolme beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

HELP WANTED — MOTERYS

Wanted Woman 
MACH I N E OPERATOR

Davies Cleaners, Drapery Dept. 
Will train. Call Mr. Knox 

CAlumet 5-4204

STANKUS!
CONSTRUCTION C0. 1

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Ulinois

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦ •*< 
A. ABALL ROOFING

Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum

traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujinu 
mi <re-coated). Dažymas iš lauke 
‘•Tuckpolnting”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

I,A 1-6047, RO 2-87 78♦ >««*«** *

Perskaitę “Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkaityti.

Reikalinga angliškai ir lietuviš
kai kalbanti SEKRETORE.

3261 S. Halsted St.

Restoranui “Neringa” reikalin 
ga padavėja ir virėjos padėjėja 
7050 S. Talman Avė. IIE 4-1734

Platinkite “Draugę”.

SI|
S

JUOZAS ŽEMAITIS 1
IR VIC. SKABĖ, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šlldimua pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412
ŠILDYMAS

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875 REZIDENCINIAI,

3KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Avė..
Chicago 9, III.
Tel. VI 7-3447

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

• | LAPKUS BUILDERS, INC. |
! * Statome Įvairius pastatus. Dar- ® 
i (' bas atliekamas labai sąžiningai, g 
! į. vartojant geriausias medžiagas. 3 
' “^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. įjj 

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

Remkit dien. “Draugę”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainor 
visiems prieinamos.



kių grupė yra pasiekusi džiugi
nančių vaisių. Ji ne tik jaunimo 
tarpe stiprina lietuvybę ir pa
laiko meilę lietuviškam šokiui, 
bet dar labai gražiai atstovau
ja lietuvių tautinius šokius sve
timtaučių tarpe. Štai, kaip apie 
juos atsiliepia kitataučiai. Pvz., 
International Institute of Buf- 
falo programos direktorė Miss 
Lola de Grill rašo:

— Mes visad buvome laimingi 
turėdami tarptautinių šokių fes 
tivaly Rochesterio lietuvių tau
tinių šokių grupę. Jų programa 
ir šokiai buvo meniškai atlikti 
ir pagavo kiekvieno žiūrovo šir 
dį. Mes tikime, kad jie ir ateity 
pas mus dalyvaus.

Rochesteriečiai nekantriai lau 
kia balandžio 28 d. LB choro 
dainų ir tautinių šokių vakaro, 
kuris įvyks Šv. Jurgio parapijos 
salėje 7 vai. v. Koncertu susi
domėjo ir kitataučiai, kurie 
daug kas iš anksto bilietus įsi
gijo. Tikimasi, kad atvyks aps- 
tuvių kolonijų. JMks

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 24

&įĮŽAU$gy BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.h F. EUDE1KISRochesterio lietuvių choras
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS’ ■ \! • ' ' • • : ‘i i

y TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O L 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yfl 7-1741-2

r 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TELEVIZIJA—ŠĖTONO 
DARBASTautiniai šokiaiSYVYBBS ŠALTINIS šių metų yra surengęs virš 50 

koncertų. Be to, dar keletą kon
Įjię ramindąvęsi, jei nę daina? certų suruošė kitataučiams ir 
: Mūsų dainose lyg veidrody at- dalyvavo I-je ir Il-je JAV ir 
Ssispindi lietuvio siela. Daina — Kanados dainų šventėse 1956 ir 
I nuolatinis mūsų tautos gyvy- i 1261 m.
! bės ženklas, sako lietuvių liau- j Choro vadovais - dirigentais

rupė Roches- Dr. Kari Barth, 75 metų švei 
9 m. pavasa- caras, neoortodoksų protestam- 
iriasi dažnai tų teologijos vyriausias kūrė- 
dikdami bend jas, pirmą kartą susitikęs spau 
t kartais at- dos atstovus Amerikoje, Chica- 
sirodymų. Šo- gos universiteto Swift salėje, 

energingas, i balsiai pasipriešino prieš uždeg 
St. Ilgūnas. | tas televizijos programai reika- 
bet vadovas lingas šviesas, sakydamas, kad 

1 tautiniu šo- tai yra “šėtono darbas.”

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kelverių metų mirties 
sukaktis

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

SKUKAUSKAS
Jau suėjo betveri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iiš mūsų tarpo mylimą žmoną, kurios netekau 1958 m. bal. 
21 d. Nors laikas tęsiasi, bet jos niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis bal. 
men. 25 d. 8 vai. ryto švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Antaninos sielą.

Nuliūdęs VYRAS MATT,

Laidotuvių Direktoriai
Rochesterio tautinių šokių grupė

dies išmintis. Kitataučiai žavisi buvo: Z. Nomeika, Jonas Ado- 
lietuviškų dainų skambumu, gra j maitis, Petras Armonas, Juozas 
"umu. | Strolia ir nuo 1960 m. choro

Rochesterio lietuvių kolonija • uoliuoju dirigentu vėl yra J. A- 
nędidelė, tačiau joje daug yra , domaitis, kurio pastangomis ir 
dainos mėgėjų, kurie susibūrę J nenuilstamu darbu choras išau- 
vieningon draugėn sudaro dar- go stipriu vienetu, šiuo metu 
nų LB chorą. Iš keliasdešimts choras dažnai repetuoja ir ba- 
ryžtingų krūtinių dažnai liejasi landžio 28 d. pasirodys su nau- 
daina.

vo lietuviškos spaudos bendra
darbius ąp-ie choro veiklą ir už
sibrėžtus planus.

Iš nuoširdžių pašnekesių ga
vosi įspūdis, kad choras savo 
kultūriniais poreiškiais yra iš
varęs gibą lietuvišką vagą, ku
rio pagrindinis tikslas toks: lie. 
tuvis negali užmiršti brangiau- 
sid turto — dainos. Jei jis už
mirštų, tai užmirštų greit ir sa
vo gimtąjį kraštą. Juk lietuviš
kos dainos — tai prosenelių pa
liktas turtas. Kuo senovės lie
tuviai pasiguosdavo varge, kuo

<845 sa WESTERN AVB.

TRYS MODRRNIBKOff 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
A. t A.

ANNA RUTH YUCUS
REpubUa 7-8609

(RIMKUTE)
Gyveno Route 1, Lemon Creek Rd., Berrien Springs, Michigan

Mirė bal. 23 d., 1962, 1:20 vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr. ir miesto. Amerikoje 
išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Charles, giminaitis James 
Oželis su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė. Laidotuvės įvyks ketv., bal. 26 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs VYRAS
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600. .

jų dainų repertuaru.

Surengė per 50 koncertų 
Nuo 1949 m. iš muz. Z. No- 

meikos vadovaujamo vyrų ok
teto išaugo stiprus LB Roches
terio apylinkės choras, kuris iki

LAIDOTU VIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS 2424 W. 69th STREET 

2314 W. 23rd PLACE
Tel, REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672MARIJONA GREBAS

Pagal tėvus Kuncaitis 
Gyv. 6828 So. <0akIey Avė.

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

Mirė 1962 m. balandžio 22 
d., 9:15 vai. ryto, sulaukus 67 
motus amžiaus. Gimusi Lietu
voje, Šakių apskr.. Slavikų pa
rap., Verpikių kaime.

Amerikoje išgyveno 52 me
tus.

Paliko nuliūdę: duktė Adele 
Manikowski, žentas Frank ir 4 
anūkai, sūnus Walter Dauni- 
kas, artimas draugas Ben Tol- 
vais, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Seserų rėmėjų..

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

Trečiadieni, balandžio 25 die
ną S:30 vai. ryto bus lydima 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi_ a. a. Marijona Grebas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ii- suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

■Nuliudė lieka:

Duktė,_ sūnus, žentas, anūkai 
ir giminės.

, Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. YA 7- 
3401.

ANTANAS M. PHILLIPSCSABEutom
3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl. ......................... ...................................... •. $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl................ ........................ ...................... ........................ $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl....................................... ...................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl...................................... .................................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .......... ...................... ... ........... ................................ $4.00

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

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

and LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKEEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
U* PLENTY OF FREE PARKING JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—11398319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Naujas aukštas dividendas numatomas 
i ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m 
;AI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 E 
i(ftc’Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
iMFjfįts, PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.
isiyudi ANTRAI), ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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8 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 24 Kasdienybes komentarai
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DRĄSOS NESTINGĄS PILIETIS
Chicagoj ir apylinkėse

X Lietuvos gen. konsulo dr. 
P. Daužvardžio pagerbimui 
rengti komitetas savo darbą 
jau baigė. Kovo 18 d. Jaunimo 
Centre įvykęs pagerbimo- aktas- 
vakarienė davė $2,040 pajamų. 
Išlaidos sudarė $1,340.16. Paja
mų perteklius $699.84, Lietuvos 
gen. konsului pritariant, paskir 
tas Lietuvos paviljonui šiais me 
tais Chicagos Tarptautinėj Pre 
kybos parodoj rengti. Kadangi 
šis darbas šiais metais teko L. 
B. Chicagos apygardos valdy
bai, pagerbimo banketo pelnas 
pavestas jai, įpareigojant Ją lė
šas sunaudoti paskirtam tiks
lui.

X Tėvų Marijonų Bendradar 
darbių Chicagos apskrities su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 25 d., 7:30 v. v. t. 
marijonų vienuolyno patalpose, 
6336 S. Kilbourn avė. Po susi
rinkimo arbatėlė, kurią paruoš 
Cicero skyrius.

X Moterų sąjungos Chica
gos apskričio susirinkimas į- 
vyks gegužės 27 d., sekmadie
nį, 2 v. p. p. Jaunimo* Centre. 
Valdybos narės paruoš vaišes, 
bus taipgi ir meninė progra
ma, Kun. Jonas Vyšniauskas 
skaitys paskaitą: “Moters vaid
muo šiandieninių problemų sū
kuryje”.

Šis pobūvis - paskaita ruo
šiama ne tik apskrities delega
tėms, bet visoms moterims, be
sidominčioms katalikių moterų 
veikimu.

X Mokyt. Stasė Stasulaity- 
tė, 1325 So. 49 Avė., Cicero, 
III., išskrido į Arizoną praleisti 
Velykų atostogas. Apsistos pas 
savo sužadėtinio mamytę Bro
nę Petravičienę, Phoenix mies
te.

X Visų Chicagos lietuvių šei 
mų nariams Alvudas ruošia Šei 
mos šventę, kuri įvyksta balan
džio 28 d., 4 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Programą išpildys sol. 
Veronika Tijūnelytė, akt. Ele
na Blandytė ir pianistas Mani- 
girdas Motekaitis. Pratęstas lai
kas pristatyti į parodą vaikų 
darbeliams (piešiniams ir kt.) 
iki bal. 27 d. Todėl vaikeliai 
negaiškite ir tuojau neškite sa
vo kūrybos darbelius į Alvudo 
raštinę, 2319 West Garfield 
Blvd., Chicago 36, Visi vaikai, 
dalyvauja su savo darbeliais pa 
rodoj bus atžymėti gražiais 
diplomais, o kai kurie dova
nomis.

X Lituanus redakcijos per
kėlimas Chicagon kiek sutruk
dė normalų žurnalo leidimą, ta
čiau jau prieš kurį laiką pasi
rodė pirmasis naujo redakcinio 
sambūrio numeris; artimoj atei 
ty išeis antrasis leidinys. Šiuo 
metu redakciją sudaro: Ado
mas Mickevičius — vyr. redak 
torius; G. Gedvilą, V. Gegevi- 
čiūtė, L. Petrauskaitė, S. Rad
vila ir T. Remeikis — redakto
riai. Redakcija pasiekiama šiuo 
adresu: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago 90, UI.

Žurnalo leidimo būstinė ir to
liau lieka Brooklyne. Oficialus 
adresas: 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Čia veikia 
administracija, kurią tvarko 
B. Svalbonas. Spaudos priežiū
ros darbus atlieka technikinis 
redaktorius Kęstutis Čerkeliū- 
nas. Oficialus šio informacinio 
žurnalo leidėjas yra Lietuvių 
Studentų sąjunga, gi visą Litu
anus leidimo darbą ir toliau 
tvarko dr. V. Vygantas, žurna
lo leidimo koordinatorius.

X Inž. Adomo Valausko ir 
Stasės Daškevičiūtės sutuoktu
vės įvyks gegužės 19 d. Šv. P. 
Marijos Gimimo bažnyčioj. Vai 
šės B. Pakšto salėje. Inž. Ado
mas yra Cicero senųjų ateivių 
sūnus, geras lietuvis. Stasė yra 
naujųjų ateivių dukra.

Iš arti ir toli
ITALIJOJ

— Prel. dr. Ladas Tulaha,
Šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius, balandžio 28 d. švenčia 50 
m. amž. sukaktį. Jubiliatui visi 
linki daug sėkmės ir meldžia 
Visagalį ilgai laikyti jį sveiką, 
darbingą ir pilną entuziazmo 
kilniems darbams Dievo garbei 
ir Tėvynės labui.

Balandžio 29 d. PLB Italijos 
Krašto valdyba rengia prel. dr. 
L. Tulabos pagerbimą, šv. mi
šias 10 v. atnašaus pats jubi
liatas Šv. Kazimiero kolegijos 
koplyčioje, Via Casalmonferra- 
to 20, Romoje. Po jų kolegijos 
salone pagerbimo aktas ir vai
šės.

— PLB Italijos Krašto Ta
rybos, kontrolės komisijos ir 
tuo pačiu valdybos rinkimai bus 
pravesti gegužės mėnesio ga
le.

J, A, VALSTYBĖSE
— Toronto vyrų kvartetas 

New Yorke. šeštadienį, gegu
žės 5 d. 7:30 v. v. Webster 
Manor salėje įvyks seniai lauk
tas Toronto vyrų kvarteto kon
certas. Koncerto programą su
darys lietuviškos dainos ir tarp 
tautinių klasikų bei lengvesnio 
pobūdžio dainelės. Girdėsime 
Švedo, Šimkaus, Budriūno, Pet 
rausko ir Kačanausko kompozi 
cijas. Gi iš kitataučių kompozi
torių pažymėtini F. Schubert, 
G. Bize t, R. Rogers, O. Speaks, 
S. Cardillo ir kt.

Šalia kvarteto dainų solo par 
tijas išpildys kvarteto nariai R. 
Strimaitis, ir H. Rožaitis. Kvar 
tetui vadovauja muz. Stasys 
Gailevičius.
., Koncerto rengėjai — Akade
minio Skautų sąjūdžio New Y- 
orko skyrius — kviečia visą 
Nevv Yorko ir apylinkių lietu
vių visuomenę šiame koncerte 
dalyvauti. Kadangi salėj vietos 
numeruotos, kviečiame bilietus 
įsigyti iš anksto Brooklyno Pi
liečių klube, Atletų klube, Gin- 
kų krautuvėje, Andriušio įstai
goje arba pas A.S.S. narius. Po 
koncerto bus šokiai, grojant 
Jurgio Vedegio orkestrui. Šo
kiams staliukus prašome iš ank 
sto sezervuoti pas Algį Šetiką, 
Vlrginia 6-1957.

Rengėjai prašo publiką į kon 
certą rinktis laiku, nes progra
ma bus pradėta punktualiai. Pa 
vėlavusieji dainavimo metu į 
salę nebus leidžiami. Koncerto' 
vieta — Webster Manor (šalia 
Webster Hali), 125 E. 11 St., 
New York City.

— Washingtono atcitipiinkai ba 
landžio 29 d., Atvelykio sekma
dienį, rengia išvyką pas kun. 
J. Giedrą, šv. Povilo parapijos 
kleboną, Damascus mieste, Ma- 
rylande. Išvykos programa: 
11:30 vai. šv. mišios; pamoks
lą sakys kun. V. Dabušis, 
12:30 vai. parapijos patalpose

HOLLYWOOD. — Neprašy
tų svečių neabejotinas pasauli
nis čempionas, šį kartą tikrai 
įvykdė nenukonkuruojamą triu 
ką: keliom minutėm perimda
mas per visą Ameriką trans
liuojamą televizijos programą, 
į užkulnius nustumdamas pa
saulinio masto televizijos ir ki
no žvaigždes.

Stan Berman, 35 m. amžiaus 
taksi vairuotojas iš New Yor
ko, tikrai drąsos nestingąs pi
lietis, Įdomiai paįvairino nese
niai įvykusią Academy Avvards 
televizijos programą.

Rimtai ir autoritetingai įžy
giavęs ant scenos, prasistūmęs 
pro eilę kino žvaigždžių, milijo
nams amerikiečių pranešė:

“Aš esu pasaulio garsiausias 
neprašytas svečias, ir atvykau 

1 įteikti Bob Hope jo 1938 metų 
i Oskaro premiją”.

Tada įteikė mažą statulėlę su
įrašu “Pasaulio garsiausiam Kada prasidėjo televizijos pro ■ biamasi aukščiau nuo žemės į j fesinei baleto karjerai, bet gry red. J. Adomavičius, psichol. 
juokdariui, iš pasaulio garsiau- ' grama, Berman atsirado audi- ! nerealų pasakų grožio pasaulį. I nai pedagoginiais sumetimais i skyriaus red. prof. Albinas 
šio neprašyto svečio”, ir nu- torijoje, trečioje eilėje. “Prie- ■ Klasinio baleto įsteigėju -laiko j moko juos jų pačių gyvenimo Liaugminas, Ph. D., red. kom. 
žengė nuo scenos. .tiltyje visada atsiranda laisvų'mas italas Balarazini, kuris jau grožiui ir per grožį jų laimiu- inariai: petriatrė Al. Rugienė,

Žinoma, milijonai žiūrovų pa- į vietų”, buvo jo kuklus pareiš- 
juto sumišimą scenoj ir tik re- i kimas.
tas iš jų susivokė kas tikrai Panašiu, neprašytu būdu, 
įvyko. Berman susipažino net su trim

Šis Stan Berman paskutinis JAV prezidentais — F. D. Roo 
įvykis nėra pirmas ir tikrai dar sevelt, H. Truman, ir J. F. Ken 
ir ne paskutinis jo įdomioje ir nedy. Kęstutis Gaidžiūnas

LIETUVIS INDIJOJE

Cicero Lietuvių Kareivių dr-ja neseniai atšventė savo auksinį jubiliejų. Draugija pradžią gavo iš 
susiorganizavusių prie Kristaus grabo Velykų metu budėti vyrų. Nuotraukoj dalis jubiliejinio 
banketo dalyvių. Sėdi iš k. j d. K. Deveikis, K. Šimkus, pirm., dr. P. Daužvardis. J. Daužvardienė, 
prel. I. Albavičius, kun. A. Jaunius, kun. A. Vilkaitis, kun. P. Patlaba. Artimiausias draugijos susi
rinkimas įvyksta šį sekmadienį.

užtenka. Gerai, kad seselės pa 
deda darbuotis, bet ir jos plyš- 

Jau eilė metų kai Indijoje į Tie karščiai šiek tiek trukdo nuo visokių darbų. Prieš me- 
dirba lietuvis misijonierius tėv. i ir mūsų darbą. Mat, reikia sten į^us §avome privilegiją laikyti
D. Slapšys (Catholic Church, 
Rahata, Dt. Ahmednagar, In- 
dia). Jo darbo sąlygos sunkios 
Pvz. rašo apie atnašautas šv. 
mišias po atviru dangum: “Vie 
ta buvo nelabai graži, kaip Bet 
liejaus tvartas, tik lauke. Ne
toli buvo pririšti gyvuliai bei 
mėšlyno krūvos. O altorius — 
tai- šonu apversta lova. Bet gal 

i Dievas į tai žiūri su didesne 
; meile kaip į gražias mūro baž
nyčias.

Šiuo metu turime karštąjį 
metų laiką. Kasdien virš šimto 
laipsnių. Bus dienų ir po 108 
laipsnius ir daugiau. Taip tęsis 
iki gegužės mėnesio pabaigos. 
O po to pradės pūsti Monsoono 
vėjai, tai visa gamta ir mes at
sigausime.

bendri užkandžiai, kurių metu pasiuntė JAiV-bių Atstovų Rū- 
žodį tars Ateitininkų Federaci- mų užs. reik. k-jos pirmininkui,
jos vadas S. Sužiedėlis, gen. 
sekr. dr. V. Vygantas ir kleb.

OKUP. LIETUVOJE

kun. J. Giedra. 2 vai. — palai- j remti tuo pačiu reikalu kitas re 
minimas Švč. Sakramentu. Iš-; zoliucijas. 
vyko j kviečiami dalyvauti ir ne 
ateitininkai. (Pk. R.)...............

| — Kunigams ir bažnyčios tar
KANADOJ !nams uždrausta parapijos lan-

— Pr. Alšėnas iš Kanados pa | kymas. 
siuntė laišką JAV-bių senato ' — Šimonyse pavasarininkų ir
užsienio reikalų k-jos pirm., šaulių paminklai nugriauti. Dau 1
šen. J. William Fulbright, pra
šydamas Paremti Pabaltijo lai
svės reikalu rezoliucijas: S. 
Con. Res. 12, S. Con. Res. 63 
ir S. Con. Res. 64.

Kitą lašką tas pats autorius da ataugti.

nekasdieninėje “karjeroje”. Šis 
pilietis jau eilę metų, savo lais
valaikiu pataiko atsirasti ten, 
kur jis yra mažiausiai pagei
daujamas ar reikalingas.

Pavyzdžiui, jis ir savotiškai 
pagerbė astronautą John H. 
Glenn, Jr., įteikdamas jam do
vaną (žinoma neprašytą), kada 
astronautui New Yorke buvo 
surengta pagerbimas ant mies
to rotušės laiptų.

Bet po šio paskutinio Acade
my Avvards įvykio, Berman ti
kėjosi būsiąs tikrai areštuotas. 
Bet jis tapo tik trumpai sulai
kytas, pasikalbėjo su laikrašti
ninkais, ir vėl dingo.

Kaip paprastas pilietis gali 
prasimušti pro eilę sargų ir pa
reigūnų, be leidimo, bilieto ar 
pažymėjimo?

“Aš prasistūmiau su nemaža 
grupe svarbių pareigūnų”, buvo 
Berman atsakymas.

gtis iki vienuoliktos grįžti na
mo, nes vėliau būna perkaršta, 
pavojinga per ilgai būti saulėj. 
Tiesa, šiandien teko važinėti 
motociklu net po dvylikos. Rei
kėjo aplankyti keletą tolimes
nių vietų, pasižiūrėti kaip eina 
naujos koplyčios statyba. O ji 
yra 26 mylios nuo čia. Bet už
tat grįždamas niekur nesusto
jau pakeliui.

Šiaip darbas eina pirmyn, 
nuoląta auga, daugėja. Dviese 
turime aprūpinti apie 7,000 ka
talikų, 360 kv. mylių plote. Be 
to, trys mokyklos kartu turi 
per 700 mokinių. Čia yra bend
rabutis su daugiau dviejų šim
tų vaikų. O mišias už namų lai 
kome reguliariai 48 vietose. 
Taigi, dviem kunigams darbo

kongresmanui Thomas E. Mor
gan, prašydamas praleisti ir pa

gelis namų iš kaimų atkelta į 
miestelį; senesnieji namai gero
kai apirę. Šimonių giria poka
rio metais buvo beveik iškirs
ta, bet dabar natūraliai prade-

S

Šoka Velbasio baleto studijos mokiniai

kia Chicagoje jau dvylika meVELBASIO BALETO STU
DIJOS PASIRODYMAS tų. Įvairių pasirodymų Chica- ' io dėsnių, kurie atmesti, kad 

Gegužės 6 d. Jaunimo Cent- goj ir Kanadoj turėjo daugiau.! mūsų žmonės nebūtų suvedžio- 
re ruošiasi pasirodymui Velba- 50. Studijos vedėjas S. Velba-■ jami ir kad jiems nepakenktų, 
šio baleto studijos mokiniai. S.1 sis, priimdamas į studiją pats šio žurnalo pedagoginį sky- 
Velbasis atstovauja klasinį ba-! labai kukliai primena tėvams, rių redaguos pedagogas Petras 
lėtą, kur pirštų galiukais stie- kad jis neruošia mokinių pro- Maldeikis, medicinos skyriaus

16 a. nustatė pagrindines nor
mas, kurios iki šiol, neskaitant 
mažų pataisų, nepakeistos ir 
praktikuojamos kiekvienoje ba
leto mokykloje ir ‘taip pat S. 
Velbasio studijoje.

S. Velbasio baleto studija vei

daugiau kaip vienerias mišias 
kasdien, kai tam yra reikalas, 
ir tai net vakare. Tai beveik 
padvigubino mūsų galimybes su 
pamaldomis būti įvairiose vieto 
se, nors kartu ir ėda jėgas. Pa
sivedu sa,Ve ir visus mums pa
vestuosius Dievo vaikus Jūsų 
maldoms bei aukoms”.

— Ištremtasis buvęs Kubos 
diktatorius Fulgencio Batistu
atvyko į Seviliją, Ispanijoje, iš 
Portugalijos, dalyvauti Didžio
sios savaitės iškilmėse. Jo ke
lionė neturinti politinių tikslų.

iiiniiiiiiiiililil

| Maj. Roberts, buvęs Walker pa
dėjėjas, pasakė aštrią antikomu
nistinę kalbą Amerikos Revoliuci
jos Dukterų suvažiavime ir ka
dangi kalba nebuvo viršininkų ap-

Bačkis ir dr. A. Dinbergs, Lat
vijos pasiuntinybės patarėjas.

Balandžio 12 d. Lietuvos at
stovas Illinois kongresmano, 
William T. Murphy, kviečiamas 
dalyvavo pietuose Kapitolyje.

Ponai Rajeckai balandžio 12 
d. dalyvavo Guinėjos ambasa
doriaus priėmime Alžirijos pa
liaubų proga.

Verbų sekmadienyje Lietuvos 
pasiuntinybėje buvo suruošta 
margučių dažymo proga pobū
vis. Margučių dažyme dalyva
vo ir Valstybės Sekretoriaus 
duktė Peggy Rusk, su maždaug 
jos amžiaus vietos lietuvaitėm j 
bei berniukais. Į galą pobūvio 
malonėjo atsilankyti ir ponia 
Dean Rusk.

Balandžio mėn. gale p.p. Ka-
robuota, tai jis suspenduojamas, t jec|iaį ^aiyvaug Dipl. Korpuso 
Revoliucijos Dukterys dėl to pa- J
reiškė protestą. (UPI) 'dekano Nicaraguos ambasado-

gesnei daliai. Studijoje griežtai ’ Rugis, psichiatrė dr. Justina 
reikalaujama kalbėti tik lietu- Ižirgulienė, O. Vaškevičiūtė, dr. 
viškai. ‘Danilevičius, dr. E. Repšienė,

S. Velbasis su savo grakščių ^r. J. Juozevičius, dr. R. Sid- 
šokėjų sąstatu Chicagoje ir ki- 1 ryg) moralinio skyr. — kan. V. 
tur ne kartą pasirodė su baletu Zakarauskas, kun. Trakis, kro- 
“Copelia”. Gegužės 6 d. 4 v. Inikos — Zuzana Juškevičienė, 
p. p. Copelią irgi matysime. Be .Techn. red.—inž. P. Jurėnas, 
to bus pašokta Gėlių valsas ' įnž. j. Slabokas ir Pr. Šulas. 
Čaikovskio, Žirgelių polka — Bendradarbiauti sutiko mok. 
Bertulio, Drugelių šokis — Kai y. Milavickienė, E. Pakalniškie- 
vaičio ir eilė kitų iki šiol ne- nė; m. Pėteraitiene, J. Janušai-
matytų šokių. Įėjimas laisvas. įjs jr šulaitienė. Administ-

P. Dirkis ruoti sutiko A. Kirvaitytė, A.
Buntinaitė, G. Buntinas. K. 

ĮSPŪDINGA REZUREKCIJA Katkevičienė ir L. šulaitis.
Švento Kryžiaus bažnyčioje Foto korespondentas —V yt. 

rezurekcija buvo gana įspūdin- Račkauskas.
ga. Prieš laiką jau buvo pri
sirinkus pilna bažnyčia. Šv. 
mišias atnašavo prel. Povi
las Marcikus, Vatikano diploma- 
mas kun. Edvardo Abroj. .NH 
tinės tarnybos narys, asistuo
jamas kun. Edvardo Abro
maičio ir kun. Leo Petkaus.

MUZIKINIS TELEFONAS
Pradėtas gaminti vadinamas 

Gana gražių minčių ir pamoky- muzikinis telefonas, kuris lau- 
mų per pamokslą pasakė kiančiam pasikalbėjimo, pagal 
abiem kalbom (lietuvių ir ang-' pasirinkimą, duoda klasinę, po
lų) kun. Domeika. Puikiai gie- puliarią ar religinę muziką. Te- 
dojo solistai Monika Kripkau-! tefono ragelis padėtas ant myg 
skienė ir Algirdas Brazis Doni-! tuko, kuris automatiškai regu- 
zetti Avė Maria, gi Mozarto liuoja. muzikos melodijų pra- 
Aleliuja nuostabiai gražiai su-' džią ar sustojimą. Tokius tele- 
giedojo M. Kripkauskeinė. Verti fonų aparatus gamina Melody 
ypatingo atžymėjimo jungtiniai Phone, Coral Gables, Fla.

Lietuvos pasiuntinybes Washingtone žinios

WASHINGTONAS. — Lietu-1 riaus Sevilla-Sacassa, suruošta- 
vos atstovas J. Rajeckas balan me priėmime JAV Vicepreziden
džio 12 d. kviečiamas dalyvavo 
bendroje JAV Senato ir Atsto
vų Rūmų sesijoje, kurioje kal
bėjo Irano šachas.

Balandžio 17 d. Lietuvos at
stovo kvietimu Lietuvos pasiun
tinybėje Washingtone posėdžia- j torijoje.
vo Pabaltijo valstybių diplomai ----------------
tiniai atstovai; J. Rajeckas, dr. _  Lėšų grobstytųjų byla.
A. Spekke ir J. Kaiv. Pasitari-1 KoVo mėnesio pabaigoje Kaune 
me dalyvavo taip pat dr. S. A., įjuv0 nagrinėjama stambių vals

. Dainavos vyrų, Dainavos an
samblis ir parapijos chorai, ku- 
\ rie giedojo mišių metu ir pabai 
1 goj išpildė Beethoveno Aleliu
ja. Meisteriškai vargonais gro
jo muz. Algis Šimkus, gi vi- 

! siems dirigavo nusipelnęs mu- 
I zikas Steponas Sodeika. Pr. Š.

NAUJAS ŠVIETIMO 
ŽURNALAS

Alvudo vadovybė nutarė dar 
šį mėnesį išleisti mėnesinį žur
nalą, pavadindami jį Visapu
siškos Sveikatos Ugdytojas. 
Šiame žurnale bus nagrinėjami 
visapusiško žmogaus sveikatos 
— kūno, proto ir pajautų dės
niai, tik taip susveikęs žmogus 
sugeba pasinaudoti šių dienų vai 
ko psichologijos ir pedagogikos 
mokslo atsiekimais. Žurnalas 
nagrinės ir perspės susilaikyti 
nuo tokių pedagoginių ir moks-

Žurnalo adresas: Alvudas, 
Ine., 2319 W. Garfield, Chica
go 36, III. Tel. HE 4-8666.

Magd. Šul.

to ir ponios Johnson garbei. 
Prezidento kabineto narių

kvietimu ponai Rajeckai pri
ėmė kvietimą praleisti “An 
Evening with Thornton Wilder” 
Valstybės departamento audi-

1

tybinių lėšų grobstytojų byla. 
Teismui pirmininkavo Aukš
čiausiojo teismo narys Miežė- 
nas. Kaltinamieji buvo: Kauno 
mėsos kombinato bazės prekių 
žinovas ir kiti bendrai. Vilniaus 
radijo žiniomis, vien tik Tamo
šauskas į savo kišenę pasiglem 
žęs apie pusantro milijono rub
lių senąja valiuta.

BĖGA IŠ RAUDONOSIOS 
KINUOS

Į Hong Kongą iš Raudonosios 
Kinijos kasdien atbėga maždaug 
po 50 žmonių.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, ete.
3237 W. 63rtl St.. Chicago 28, KU. 

Tel. 434-4060
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




