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KAMBODIJA UŽSIPUOLĖ VIETNAMĄ
Paneigė užpuolimą griežtoje notoje

SAIGON, Pietų Vietnamas. — i puolė balandžio 20 dieną Vinh 
Kambodija vakar pasiuntė Pie- Lac miestelį, 120 mylių vakaruo
tų Vietnamui griežtą notą, pa
neigiančią kaltinimą, kad Kam- 
bodijos kariniai daliniai užpuo
lė vietnamiečių pasienio mieste
lį, kuriame 54 asmenys buvo 
nužudyti. Kambodija pareikala
vo tai atšaukti.

Kambodija notoje pareikala
vo vietnamiečių vyriausybę “iš
pirkti moralinę žalą, padarytą 
visai tautai, apkaltinus ją žiau
rumu.”

Vietnamas formaliai teigė, 
kad 200 kambodiečių, vadovau
jami vyriausybės sargybinių, už

se nuo Saigono. Vietnamiečių 
parlamentas priėmė rezoliuciją, 
pasmerkiančią Kambodiją ir ra
ginančią “pakeisti politiką” link 
neutralios monarchijos. Šis da
lykas aiškinamas, kaip pirmas 
žingsnis nutraukti diplomatinius 
santykius.

Šachas Londone
SAN FRANCI'SCO. — Irano 

šachas ir karalienė Farah už
vakar atvyko į Londoną, baigę 
savo kelionę Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Raudonoji Kinija
sveikino Chruščiovų

MASKVA. — “Pravda” užva
kar atspausdino komunistinės 
Kinijos vyriausybės sveikinimą 
premjerui Chruščiovui ir prezi
dentui Brezniovui, “perrinkus” 
juos praėjusią savaitę aukščiau 
šiame soviete (“parlamente”).

VOKIETIJOS ŪKIO MINISTERIS PERSPĖJA 
PRAMONININKUS IR. DARBININKUS

Jis netiki į tokią ūkinę politiką, kurioje yra vartojama jėga

HANNOVERIS, Vokietija. —, vimus. Kartais darbdaviai pri-

Trumpai iš visur
— Kanadoje viešosios gero

vės tarnautojams — Sočiai wor-
gelbsti jaunai Indonezijos vals
tybei. Kaip pagelbsti? Griauda- 

ktrs paruošti federalinė vyriau- mi valstybės pagrindus ir pa-

22 paskendo
HONG KONG. — Dvidešimt 

du asmenys, bėgę iš komunisti
nės Kinijos, žuvo užvakar, kai 
jų laivelis apsivertė apie 60 my
lių rytuose nuo Hong Kongo. 
Tik vieną asmenį išgelbėjo šve
dų laivas Nagoski.

rybė nutarė išleisti 2% milijono 
dolerių kasmet. Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse ir Kanadoje į 
tuos tarnautojus kreipiama la
bai didelis dėmesys. Dalis mi
nėtos sumos bus taip pat ski
riama įvairiom viešosios gero
vės įstaigom.

— Karo laivų statybai Kana
dos federalinė vyriausybė pas
kyrė 270 milijonų dolerių. Aš-

glemždami žmonių laisvę.

Seato parode oro
jėgą pratimuose

BANGKOK, Thailandas. 
Pietryčių Azijos Sutarties
ganizacija (Seato) Bangkoke ba 
landžio 29 dieną atliko prati-

or-

mus, išmesdama parašiutais 
tuoni karo laivai bus statomi Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanadoje ir 3 povanuUniniai lai-. Australijos ir Thailando džiung.
vai — Anglijoje.

— Pirmoji atominė elektros 
jėgainė Kanadoje atidaryta šio
mis dienomis Rolphton, 'Ont. Jė 
gainė kainavo 33 milijonai dole
rių.

— Formozoje bus pakeltos 
kainos tabakui ir vynui. Nacio
nalinės Kinijos pareigūnai nu
tarė pakelti 20 procentų For
mozos tabako ir vyno kainas.

— Sirijos šiaurės rytuose po
tvyniai užvakar pasiėmė dau
gelio asmenų gyvybių ir suža
lojo apie 100 namų.

— Kubiečiai perspėti, kad nė 
vienas jų negali pasitraukti iš 
Jose Marti aikštės Havanoje, 
kai šiandien ten kalbės diktato
rius Fidel Castro. Jis kalbės 
gegužės 1 dienos proga.

— Tibete pasipriešinimas 
prieš komunistus jau esąs vi
siškai palaužtas, nors dar kar
tais tibetiečiai susikerta su Ki
nijos komunistais, kurie jų kraš
tą pavergė.

— Indonezų prezidentas Su
kamo vakar pareiškė, jog jis 
gerbia komunistus, nes jie pa

lių kovoms išmankštintus vy
rus — specialius dalinius. Pra
timuose taipgi dalyvavo bombo 
nėšiai, kovos lėktuvai, transpor 
tiniai lėktuvai ir helikopteriai.

Nehru kritikuoja JAV 
bandymus

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru ba
landžio 29 dieną pareiškė, kad 
Genevoje nusiginklavimo konfe
rencija esanti sutrukdyta, Jung 
tinėms Amerikos Valstybėms 
atnaujinus atominius bandy
mus.

Nehru, kalbėdamas savo kon
greso partijos suvažiavime New 
Delhi mieste, pareiškė, kad ban 
dymai bus “labai žalingi sekan
čioms kartoms”.

Kur Nehru buvo, kai Sovietų 
Sąjunga sprogdino milžiniškas 
atomines bombas?

MI

JAV-Britanijos mokslinis sateli
tas iš Cąpe Cane/eral, Fla., paleis
tas aplink žemę tirti spinduliavi
mą.

Vakarų Vokietijos ūkio ministe
ris Ludwig Erhard sekmadienį 
kreipėsi į darbdavius ir darbi
ninkus, skatindamas apsisvars- 
tyti ir panaudoti visas priemo
nes, kad būtų išlaikytas aukš
tas krašto gerovės lygis ir kad 
Vokietija pasiliktų pajėgi išlai
kyti konkurenciją tarptautinėse 
rinkose. Ministeris Erhard kal
bėjo atidarydamas Hannoverio 
pramonės parodą, kuri yra di
džiausia Vakarų Vokietijoje. Pa 
brėžė, kad jis netiki į tokią ūki
nę-' politiką, kurioje yra varto
jama jėga, įsakymai, prievarta. 
Jis daugiau pasitikįs viešu krei
pimusi ir įtikinimu. Erhardas 
išskaičiavo tokius savo sieki
mus:

1. Atidaryti Vokietijos rin
kas užsienio konkurencijai, nes 
tik konkurencija garantuoja pa 
žangą.

2. Palaikyti vokiečių firmų 
konkurencinį pajėgumą užsie
ny, kad būtų išlaikytas aukštes
nis gyvenimo lygmuo, laisvė ir 
socialinis saugumas.

Dr. Erhardas pažymėjo, kad 
verslo žmonės, pramonininkai tu 
ri parodyti politinį ir ūkinį atsa
kingumą ir laikytis tvirtai prieš 
ūkiškai nepateisinamus reikala-

valo padaryti kainų nuolaidas, 
pvz. to dabar kaip tik prašoma 
automobilių pramonėje.

Automobilių pramonėje Vokie 
tijoje prieš keturias savaites bu 
vo paskelbtas kainų pakėlimas. 
Pranešimai iš Bonnos sako, kad 
prieš dvi dieni Erhardui pavyko 
įtikinti Volkswagen firmą va
dovaujantį automobilių gamin
toją Vokietijoje, atšaukti kai
nų pakėlimą. Volkswagen dar 
tų žinių nepatvirtino.

Erhardas pažymėjo, kad pati 
darbininkija paprastai būna pa 
kankamai protinga susilaikyti 
nepateisinamų reikalavimų, ta
čiau darbininkų organizacijos 
kartais to nepaiso. Tas, kalbė
jo Erhardas, kelia klausimą, 
kaip ilgainiui galės išlikti de
mokratiško atsakingumo jaus
mas.

Hannoverio pramonės paro
da truks 10 dienų. Joje dalyvau
ja 4,200 vokiečių ir 1,150 užsie
nio firmos.

Naujausios žinios

Admirolas atvyko į 
Thailandą

TAIPEI, Formoza. — Adm. 
Harry D. Felt, JAV Pacifiko 
vadas, užvakar buvo sustojęs 
Taipei mieste. Šiandien jis at
vyko į Pietryčių Azijos Sutar
ties organizacijos (Seato) kari
nių patarėjų konferenciją Bang
koke, Thailande.

KALENDORIUS
Gegužės 1 d.: šv. Juozapas, 

darbininkų globėjas.
Gegužės 2 d.: šv. Atanazas, 

Švaistas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien.— 
apie 60 laipsnių; rytoj — gied
ra, truputį šilčiau.

Saulė teka 5:48, leidžias 7:47.

žemėlapyje parodytas šešių Europos Ekonominės Bendruomenes 
(bendrosios rinkos) valstybių statusas. Jos įtaka plečiasi: Brita
nija derasi dėl narystės, Graikija dalinai priklauso šiai bendruo
menei, Švedija ir Austrija nori būti dalinėmis narėmis; Ispanija 
ir Turkija padavė prašymą, kad būtų pilnos Europos Ekonominės 
Bendruomenės narėmis. Bendrąją Rinką sudaro Prancūzija, Ita
lija, Belgija, Vakarų Vokietija, Olandija ir Liuksemburgas.

Mokslo ir meno atstovai 
Baltuosiuose Rūmuose

Kennedy nuoširdus Nobelio laureatams

"VVASHINGTONAS. JAV veiksniai yra mokslas ir taika;
prezidentūroje sekmadienio nak 
tį buvo suruošta puota 49 va
karų pusrutulyje esantiems No
belio laureatams, o taipgi ir ki
tiems pasižymėjusiems meno, 
mokslo ir švietimo atstovams. 
'Savo kalboje prezidentas Ken
nedy pažymėjo, kad tai pats ne 
paprasčiausias rinkinys talentų, 
žmonijos žinijos atstovų, kok
sai tik kada Baltuosiuose Rū
muose yra buvęs susitelkęs. Kel 
damas šampano taurę, preziden
tas ypač pasidžiaugė, kad net 
13 Nobelio taikos premijų bu
vo paskirta Šiaurės ar Pietų 
Amerikos žmonėms.

Iš viso svečių buvo 173, ir 
jais džiaugdamasis prezidentas 
pažymėjo, kad šis pokylis su
ruoštas atžymėti, kaip svarbūs

taipgi tuo parengimu norėta pas 
katinti jaunimą veržtis į žiniją 
ir siekti taikos.

Tarp svečių buvo ir kontro
versinių figūrų, kaip: dr. Linus 
Pauling, kuris tą pat dieną pi
ketavo Baltuosius Rūmus su 
“taikos žygininkais”, buvo taip 
gi ir J. Robert Oppenheimer.
1954 metais Atominės Energi
jos komisija 4 balsais prieš 1 
nutarė, kad nuo Oppenheimerio 
reikia saugoti pačias slapčiau
sias informacijas, nes jis bend
rauja su įtartinais asmenimis.

ti į Leopoldvillę sekantį ketvir-
Oppenheimerio pakvietimas tadienj atnaujinti derybų dėl 

susilaukė kritikos iš senatoriaus

— Valstybės sekr. Dean Rusk 
vakar Londone pareiškė Centro 
Sutarties organizacijos (Cento) 
ministeriams, kad Jungtinės A- 
merikos Valstybės darys viską, 
kad būtų baigti atominiai ban
dymai. Į šią organizaciją įeina 
Iranas, Pakistanas, Turkija ir 
Britanija.

Iš Londono Rusk vyks į Atė
nus, kur gegužės 3-6 d.d. bus 
Šiaurės Atlanto Sutarties orga
nizacijos (Nato) tarybos kon
ferencija, o paskui važiuos į Can 
berrą, Australijoje, dalyvauti 
Anzus pakto tautų susirinki
me. Anzus sudaro Australija 
Naujoji Zelandija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės.

— Italijos užsienio reikalų 
ministeris 'Segni numatytas kan 
didatas į to krašto prezidentus, 
nes dabartinio prezidento Gron- 
chi terminas baigiasi gegužės 
11 dieną. Segni yra krikščionių 
demokratų kandidatas.

— Sovietij kosmonautas Ti- 
tov, atvykęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes, vakar aplankė 
Jungtinių Tautų būstinę New 
Yorke. O vėliau atskrido į Wash 
ingtoną susitikti su JAV astro
nautu Glennu.

Tshombe grįžta į
Leopoldvillę

LEOPGLDVILLE, Kongas. 
— Katangos provincijos prezi
dentas Tshombe užvakar pa
reiškė, jog jis planuojąs sugrįž-

THAILANDAS DUOS PAGALBA EADSUI
Karališkoji Laoso vyriausybe bijo neutralaus premjero

VIENTIANE, Laosas. — Ka- Jungtinės Amerikos Valsty- komunistai pasigrobtų iš Sou- 
rališkosios vyriausybės nariai i bės suspendavo savo 3
užvakar grįžo iš Thailando, pa
žadėjus thailandiečiams pagelbė 
ti pakelti ekonominį smūgį, ku
rį laosiečių pareigūnai vadina 
“brutaliu- JAV pagalbos sulai
kymu”.

Tuo pačiu metu einąs užsienio 
reikalų ministerio pareigas Si- 
souk Na Champassak pareiškė 
viltį, kad Washingtonas supras 
karališkosios vyriausybės pozi
ciją ir peržiūrės Jungtinių Ame 
rikos Valstybių politiką.

milijo-' vanos Phoumos valdžią.
nūs dolerių mėnesinės ekonomi- i Pasak Sisouk pranešimo, 
nės pagalbos Laosui vasario - Thailando vyriausybė pradžioje 
mėnesį, ministeriui pirmininkui Iduos Laosui 1,000 tonų ryžių,
Boun Oum atsisakius įeiti į ko
alicinę vyriausybę, kurios prem 
jeru numatytas “neutralus” 
princas Souvana Phouma.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės įtaigoja, jog koalicinės vy
riausybės sudarymas baigtų ko 
munistų partizanų kovas. Ka- 

1 rališkoji vyriausybė bijo, kad

kurių pakaks 10 dienų aprūpinti 
administratyvinę sostinę Vien- 
tiane, ir parūpins kitų gaminių, 
kaip pvz. cemento.

— JAV lėktuvas X-15 vakar 
virš Kalifornijos dykumų pa
siekė naują aukštumos rekor
dą, pakildamas 48% mylios per 
11 minučių trukusį skridimą.

Carl Mundt, respublikono, pu
sės; jis Oppenheimerio pakvie
timą pavadino “nelaimingu, bet 
ne netikėtu”. Ir dar pridėjo: 
“Aš tikiuosi, nors ne taip jau 
labai tvirtai ,kad Alger Hiss ne 
bus sekančiu kartu pakviestas”. 
Kaip žinome, Hiss buvo nuteis
tas už kreivą priesaiką, kai jis 
ginčijo neturėjęs ryšių su komu
nistais.

Velionio E. Hemingway naš
lė davė tose iškilmėse paskaity
ti skyrių iš to rašytojo dar ne
išspausdintos kūrybos. Aktorius 
Fredric March, kuriam buvo 
pavesta sudaryti pusės valan
dos popietinė programa iš No
belio laureatų kūrybos, tam rei
kalui parinko ištraukas iš He- 

lmingway, gen. Marshall ir Sinc
lair Lewis. Hemingway’jaus ga
baliukui pati jo našlė parašė 
įžangą, pažymėdama, kad tas 
dalykas paimtas iš romano apie 
amerikietį menininką Tomą Hud

Katangos prijungimo prie cent
ro Kongo. Tshombe atsiuntė 
telegramą Kongo vyriausybei, 
kad jis nori atvykti. Premjeras 
Cyrille Adoula atsakęs, kad pir 
masis posėdis bus penktadienio 
rytą.

— Raudonosios Kinijos sos
tinės Peipingo aikštėje pastaty
tas didžiulis Stalino paveikslas, 
minint gegužės 1 dieną.

— Žemės drebėjimas nuvertė 
traukinį ir sugriovė keletą na
mų šiaurinėje Japonijoje. Vie
nas asmuo žuvo ir 45 sužeisti.

Susirgo premjeras
TOKIO. — Japonijos ministe

ris pirmininkas Hayato Ikeda 
susirgo kolitis liga, taipgi pri
sidėjo karštis. Jam įsakyta gu
lėti.

Sovietai neberengs
pasaulines parodos

MASKVA. — Balandžio mėn. 
vidury sovietai galutinai atsisa
kė 1967 m. surengti pasaulinę 
parodą Maskvoje. Savo atsisa
kymo rašte sovietai nurodė, kad 
amerikiečiams rengiant parodą 
1964 m. New Yorke, girdi, abi 
parodas skirtų tik poros metų 
tarpas ir lankytojai nežinotų, 
kurią iš parodų, pasirinkti...

Tikrovėje sovietų atsisakymo 
priežastys daugiau siejasi su 
ūkiniais apskaičiavimais bei sun 
kūmais. Sovietų piliečiams bu
vo paaiškinta, kad, esą, norima 
rūpintis pakelti Sovietijos gy
ventojų gerovę, o parodos ren
gimas paglemžtų daug lėšų. A- 
pie tai kovo mėn. kalbėjo ir 
Chruščiovas, pastebėdamas, kad 
gyvenamųjų namų statybai rei
kia skirti daugiau dėmesio. 
Prieš metus apie tokios parodos 
rengimą sovietai yra paskelbę 
įvairius planus, minėjo apie 3, 
000 kambarių viešbučio staty
bą ties Kremliumi ir pan.

— Liežuvio padaryta žaizda 
sunkesnė už kardo padarytą, 
nes kardas tepasiekia kūną, o 
liežuvis — sielą. —Pitagoras

Pasikėsinimas prieš Ulbrichtą
BERLYNAS. — Vakarų Vo

kietijos laikraštis vakar prane
šė, jog prieš Rytų Vokietijos 
diktatoriaus Ulbrichto gyvybę 
buvo pasikėsinta stotyje, grįž
tant jam iš Čekoslovakijos penk 
tadienį. Sakoma, jog diktatorius 
esąs sužeistas, bet šiandien jis 
pasirodys gegužės 1 dienos mi
nėjime.

son, kuris savo žvejybos laivą 
1942 m. panaudojo medžioti vo
kiečių povandeniniams laivams 
Kubos pakrantėse.

Indija pasiųs 
portugalus namo

BOMBĖJA, Indija. — Indų 
pareigūnai užvakar pranešė, jog 
jie pradės trečiadienį repatri
juoti 4,300 portugalų, internuo
tų po indų užėmimo buvusios 
portugalų Goa, Damao ir Diu 
teritorijų.

Portugalai, daugiausiai karei
viai ir pareigūnai, bus nuvežti 
į Karachi, Pakistane, iš kur lai
vais, plauks į Lisaboną.



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d.
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Kiekvieną strėnų skaudėjimą 
žmonės kažkodėl vis vadina 
lumbago. Tai klaidingas sam
protavimas. Strėnas gali skau
dėti ar mausti nesant tikrajam 
lumbagui.

Tikrasis lumbago yra strėni- 
nių raumenų fibrositas arba, 
kitais žodžiais tariant, parok- 
sizminė strėninių raumenų reu
matizmo rūšis.

Lumbago formų yra trejopų: 
1) Viėnpusinė, kai tik viena pu
sė strėnų skauda, 2) Abipusinė, 
kai abidvi pusės strėnų gelia, 
ir 3) Ischemiškoji lumbago, 
kai strėnas skauda tik tuomet 
kai raumenys persitempia, bet 
neskauda, jei raumenų neįvar
gini.

Kadangi lumbaginio strėn- 
gėlos gydymo būdai visiškai ski 
riasi nuo kitų ligų gydymo, 
tad reikia nesupainioti lumba
go su kitų rūšių strėnų skaus
mais. Reikia žinoti ir neužmirš 
ti, kad strėnas gali taipgi skau 
dėti,' jei ištinka nevritas, neu- 
raligia, nephralgia, lyties nenor
malumai, stuburkaulio gedimas, 
tumorai, perkrypusios įsčios 
spaudimas, net ir hemorrhoi- 
dai ir t.t. Veltui gydysies nuo 
lumbago, ir dar sau pakenksi, 
jei bus nė tikroji lumbago, o 
kuri nors kita liga. Veltui Sau 
ant strėnų klijuosi visokius pla 
sterius, jeigu strėnų maudimo 
didžiausio kaltininko — hemor- 
rhoido nepašalinsi. Nustatyti 
diagnozę ir tinkamai gydyti, tai 
tik medicinos gydytojas galį.

Kažkodėl; daugelis lietuvių 
mano, kad jei strėnas skauda, 
tai jau yra “inkstų liga”. Na, 
tuomet jie ir geria įvairius pa- 
tėntikus ir, vietoj pagelbėti, tik 
pakenkia savo sveikatai. Svar
bu žinoti, kad ne nuo kiekvie
nos inkstų ligos strėnas skau
da. Yra įvairių inkstų ligų, ir, 
dažniausia, jokię strėnų skaus
mo nesijaučia.

Lumbaginius simptomus čia 
apibūdinti nėra reikalo, nes tai 
skaitytojui naudos nesuteiks. 
Tačiau apie lumbago priežastis 
reikia bent keletą žodžių tarti. 
Bene svarbiausioji lumbago 
priežastis bus katarinių virusų 
infekcijos padarinys arba, kaip 
žmonės sako, “slogos užgula 
ant strėnų”. Susirgus influenza 
ar sunkiomis slogomis, visi rau 
menys perskauda ir susilpsta. 
Todėl po sunkių slogų, po sun
kaus darbo, kai muskulai išvar 
ginti, kai žmogų išprakaitavu
sį skersvėjis perpučia arba kai 
kojos sušlampa ir atšąla, tai 
tuomet dažniausia lumbago iš
tinka.

Beje, pavasariui išaušus, kai 
oras yra malonus, tai nereiš
kia, kad jau visur po žeme pa
šalas išnyko. Todėl, bekaps- 
tant daržą, kai išprakaituoji ir

rF

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.

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 4i/į%

CHICAGO SAVINGS 8t LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehiU 6-7575

pavargsti, tai nesėsk ant že
mės. Daugelis gauna lumbago 
sėdint ant šalto cemento ar ‘ 
ant akmens, šiluma kaulų ne
laužo, bet šaltas akmuo strėnų 
kaulus ar raumenis tai gali pa
maigyti ... i

Pavasario metu reikia pasi
saugoti, kad lumbago negau
tum. Ir jeigu strėnas pradeda 
skaudėti, tai delsti ir kentėti ne j 
apsimoka. Tuomet geriausia ei
ti pas daktarą. Anksčiau ir tin
kamai gydantis, greičiau pa
sveiksi ir mažiau kentėti rei
kės.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia V. D. — Vargas man 
ir mano žmonai, kad, be jokios 
priežasties, mano žmonai pra
deda širdis labai plakti, sykiais 
sustoja plakus ir vėl su skau
dėjimu pradeda plakti. Tas tę
siasi apie porą valandų, ir ją 
tas taip suvargina, kad net gai
la žiūrėti. Ji yra 53 mietų am
žiaus, nenutukus, nerūko, nege 
ria jokių svaigalų. Prašau pa
tarti, kokia tokiame atsitikime 
būtų tinkamiausia pirmoji pa
galba ?

Atsakymas V. D. — Tinka
miausia pirmoji pagalba tokia
me atsitikime gulti į lovą, užsi
laikyti ramiai ir šiltai. Kitas 
mano patarimas, būtinai kreip
tis pas daktarą ir klausyti jo į- 
sakymų. Susinervinimas arba 
viduriuose dujos dažniausia su 
kelia smarkų širdies plakimą. 
Yra daug ir kitokių priežasčių. 
Per laikraštį jokios rimtesnės 
ligos gydyti negalima.

Klausia P. T. — Man kojom 
visada šalta ir delnai visada 
šlapiuoja, ir rankos yra šaltos. 
Niekur man neskauda, tiktai 
jaučiuosi silpnokas ir jokiam 
darbui neturiu nuotaikos, ži
nau, kad toks gyvenimas tai ne 
gyvenimas. Kreipiausi pas ke
letą daktarų. Nieko neranda, 
tik vienas pasakė, kad turiu 
“ipokondriją”. Prašau, p. dak
tare, paaiškink, ką žodis “ipo- 
kondrija” reiškia ir kaip gelbė
tis. Kol imu daktaro prirašytus 
vaistus, man lyg geriau, bet 
nustojus vaistus imti, vėl blo
giau.

Atsakymas P. T. — žodis 
“hypoehondria” reiškia tam 
tikrą nervingumo apraišką, kad 
žmogus “iš adatos (eglės spyg
lio) Vežimą priskaldo”. Kojų ir 
rankų prakaitavimo ir šaltumo 
priežasčių yra gan daug, jų tar 

ipe gali būti paprastas hyperhi- 
idrozas ar pradinė Raynaudo 
pigos apraiška, o gal bloga 
i kraujo apytaka ir t. t. Patar- 
jtina tamstai visgi būti gero gy
dytojo observacijoj.

Klausia O, č. — Turiu chro-

— Linksmas žmogus gyvena į 
ilgiau ir geriau, kaip surūgėlis, j 

—Federici i

ao U, P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai 9-4 ir S-S šeštadieniais 9-1. 
<)RTHOPE»1 JOS TECH N IROS L AB 
’S5f) VV. «8rd St., Chicago 29 III 

Tel. PRospect 6-5084

38. J. IR X, AGLINSKAI
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniui* pagal susitarimą 

ugi valandos .kambinti telefonu 
HEmlock 4-15 s2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Moterys, kurios myli vaikus ir altorių. Šv. Jurgio parapijietės, 
surengusios tortų ir kepinių pardavinėjimą, kurio pelnas skiria
mas įgyti liturginius drabužius prie altoriaus patarnaujantiems 
berniukams, jų ir kitų sūnums. Sėdi (iš kairės) Ona Connelly, 
Stefanija Greb, Virginija Short, Joana Depeder; antroj eilėj: 
Elena Muskus, kun. Jonas Kuzinskas — dvasios vadas, Prances 
Adamovitz, Donna Gapshis.

MOŠŲ KOLONIJOSE
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Dayton, Ohio
Gražiai atstovavo - lietuvius
Šv. Alberto Didžiojo parapi

nės mokyklos mergaičių skau
čių pakviestos, kelios Daytono 
lietuvaitės balandžio 23 d. mi
nėtos mokyklos salėje, išpildė 
programą ir surengė lietuviškų 
dirbinių parodėlę, išstatydamos 
gražių rankdarbių, Lietuvos 
vaizclų, medžio drožinių, lietu
viškų sidabrinių pinigų ir kit.

Apie Lietuvą .žmonių papro
čius, kalbą, paaiškino R. Ginei
tytė ir A. Masilionytė, o Vida 
ir Danutė Gineitytės ir Birutė 
ir Danutė Masilionytės padaina 
vc> kelias lietuviškas dainas ir 

I pašoko Kalvelį ir Kepurinę. Y- 
Į pač visiems patiko Kepurinė, 
tą šokį žiūrovų prašomos, ma- 

Ižo^ios šokėjos turėjo pakartoti,

nišką sinusitą. Dažnai galvą 
skauda ir gomuryje priskrenta 
tokių tąsių gleivių, kad sunku 

' atsikrenkšti. Daug metų pas 
nosies ir gerklės specialistų gy- 

, džiausi. Niekas negelbėjo. Ma
no viena draugė sakė, kad 
tiems, kurie geria pieną, gomu
ryje daugiau gleivių priskrenta. 
O aš pieną mėgstu; sustojau 
pieną gerti, ir vistiek man go
muryje negerai. Ar tiesa, kad 
nuo pieno daugiau gleivių atsi
randa?

Atsakymas O. Č. — Netiesa.
Klausia M. S. — Turiu šir

dies ligą ir greit pavargstu, 
greit man kvapo pristinga, jei 
tik truputį pasiskubinu. Žinau, 
kad nepasveiksiu ir mirti nebi
jau, tik augančių vaikų palikti 
gaila. Vieni sako, kad reikia 
daug ilsėtis ir jokio darbo ne
dirbti, o kiti man pataria kas
dieninio darbo nevengti. Malo
nėk, daktare, patarti, ar pap
rasta namų ruoša gali man pa
kenkti.

Atsakymas M. S. — Priklau
so nuo to, kokios rūšies širdies 
ligą turi. Stoka mankštos ir nu
tukimas širdžiai dar labiau gali 
pakenkti.

o skaučių vadovė prašė, kad ir 
skautes jo išmokytų, šokėjos 
sutiko. Po programos, drauge 
su ainerikoniukėmis skautėmis, 
dar pašoko lietuvišką “Noriu 
miego” ir sudainavo populiarią 
Lietuvos skautų dainą “Lauže
lis, lauželis” ir t.t.

Lietuviškomis dainomis, šo
kiais ir parodėle labai domėjo
si skautės, seselės mokytojos, 
skaučių motinos ir vadovės.

Visos programos dalyvės, bu 
vo pasipuošusios lietuviškais 
tautiniais rūbais, kuriuos dau
guma skaučių matė pirmą sykį 
ir labai grožėjosi spalvų darnu
mu. • Daytoniškis

Brockton, Mass.

Seserų rėmėjų seimas
...:j ' -.1

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Rėmėjų 17-tas seimas įvyks ge
gužės 6 d. Sopulingosios Moti
nos vienuolyne, Brocktone, 
Mass. 11 vai. r. Seimas atida
romas šv. rriišiomis, kurias at
našaus kun. Albertas Kontau- 
tas, Rėmėjų dr-jos pirmininkas. 
Pamokslą sakys kun. Antanas 
Baltrušiūnas, Nekalto Prasidė
jimo parapijos klebonas, Cam
bridge.

12 v. pietūs. 1:30 vai. p. p. 
‘Seimo posėdis. Programoj daly
vaus Mater Dei akademijos mer 
gaičių choras, Šv. Kazimiero pa
rapijos,. Brocktone, mokyklos 

; šokių grupė, šv. Petro parapi
jos mokyklos (So. Bostone)

| smuikų kvartetas.

j , Sveikins Motina Cecilija, Nu- 
! kryžiuotojo Jėzaus Seserų kon
gregacijos vyresnioji, kun. Jo
nas Švagždys, Sopulingosiso Mo 
tinos vienuolyno kapelionas.

Bus kuopų atstovų praneši
mai ir diskusijos apie planus 
specialiai koplyčios fondo tal- 

■ kai. 4:30 v. p.p. palaiminimas 
; Šv. Sakramentu — kun. Jonas 
i Švagždys, vienuolyno kapelio- 
į nas. 4:45 vai. p. p. vakarienė.

i IllL

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai..- kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ŲIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- j 
atsiliepia. skambinti MI 3-0001, |

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

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

D r. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.
Sešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

x Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal šusitarima

1V4. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

0R, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVėšt 71st Street
Vai. Pirm., Ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, tr eč., š.ešt pagal sutartį 
sekm. uždaryta \

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

DR. S. ir M. BUDRYS
Į GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. i 0 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vcjandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-0960
DR. E. DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA S-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI S-0601. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vaJ. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

uždaryto

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
Ligonius nriima. nagai susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
. VAIKU LIGOS 

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Tr»61ad, ii šešt. uždaryta

Prenumerata: Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

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

Telefonas: GRoveheU 6-1695

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OUympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871.

Tel, Ofiso — BI 7-0400.

Tei.: REliance 5-1811
DR. WALT£R J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad, 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta. i

" AI, ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
beatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

sPEGIAUlSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South KVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v- — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res, tei. VVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS^
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HI, 

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Haisted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252F

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer}

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

(4 metų 3 mėn. 1 mėn. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

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

• • ' .'
• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:60.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve, Ailmėnts 

1428 Broadtvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 9 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7,2290

DR. ANT. RUDOKAS, Op?
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 8. California Avė. Va 7-7381
Vai.: JO 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, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Westerri' Avė., tei. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.
. .ą ui,
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63d. St 
Ofiso tei. REliance 5-4410' 

Rez. tel. GRovehiU ■ 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 n ...

Penkt. tik l—s p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VPAlbrook : 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEBO 
LIGOS

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

Sešt. 2—4 v. popięt ir kitu 
taiku — pagal susitarimą,

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAI

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą*

D81 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dlen, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehlll' 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTEBU 

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

_ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČH S

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Žmogaus kilnumas —

DARBO VERTĖS PAGRINDAS
Šv. Juozapą, Šv. Šeimos glo

bėją, popiežius Pijus XII 1955 
m paskelbė darbininkų globė
ju ir įvedė Bažnyčioje jo, kaip 
darbininko, šventę gegužės 
1 d.

Visais krikščionybės amžiais 
jis buvo laikomas Bažnyčios 
globėju ir visų darbininkų pa
vyzdžiu. Ypatingai šiais lai
kais, kai tiek dėmesio kreipia
ma į darbo produkciją, jis yra 
darbininkui ir aplamai kiekvie
nam žmogui didžiausias veik
lumo bei darbo vertinimo tik
rasis pavyzdys.

Jis sunkiai dirbo, kad galė
tų tinkamai išlaikyti Jėzų ir Jo 
Motiną Mariją. Nebuvo jis sa
vo aplinkoje žinomas dėl įvyk
dytos nepaprastos produkcijos, 
bet visiems buvo matomas pa
vyzdys, kaip reikia laiką su
naudoti darbui ir pasiaukoji
mui. Jo pavyzdžio aukštumas 
ateina iš jo veiklos aukštųjų 
motyvų: rankose kūjis pakilda 
vo ir nusileisdavo ryšium su 
minties pakilimu už matomojo 
šios žemės horizonto į nemato
mą žmogaus gyvenimo paskir
tį. Jo darbo vertė nepaprasta, 
nes nukreipta į Dievo garbę su 
tokia meile, kokios pasaulis 
dar nebuvo matęs.

¥
Reikia gyvenimui pavyzdžių. 

Koks mokslas, tokių ieškoma 
ir pavyzdžių. Komunistinis re
žimas, pavergęs beveik 1 pusę 
pasaulio darbininkų, stato 
jiems pavyzdžiu Stakanovą. Sa 
koma, tai buvęs sovietų Rusi
joje darbininkas, kuris savo 
darbu išgavęs nepaprastą pro
dukcijos gausumą. Vis didėjan 
čiu darbo normų išpildymu jis 
tapo Sovietų Rusijoje žinomu 
herojų, prie kurio buvo ir yra 
verčiami prisitaikyti visi Sovie 
tijos darbininkai.

Už geležinės uždangos dar
bininkas turi tapti stakanovie- 
čiu. Už tai jis bus pagerbtas 
ir gaus medalį, žinia, ko siekia 
tokie komunistų pagerbimai. 
Jais norima vis daugiau ir dau 
giau išnaudoti žmogaus darbo 
jėgą ir pakelti krašto gamybą. 
Komunistinės pasaulėžiūros į- 
takoje ir jos politinėje sant
varkoje vardan produkcijos su 
naikinamas žmogus.

Komunistinėje sampratoje 
žmogus turi tiek vertės, kiek 
jis darbu yra produktyvus. Ko 
munizmas pasisako ne už žmo
gų, bet už jo gamybą. Jei sų 
iš anksto nustatyta gamyba 
žmogus nepajėgia žengti, tai 
jam numatyta iš gyvenimo 
trauktis. Ukrainoje žuvo 30 
milijonų ūkininkų badu, kai 
tenai buvo pravesta naujoji 
ūkinė sistema, kai Stalinas pa
naikino privačius ūkius ir įve
dė kolchozus, šitie ir kiti mili
jonai Sovietijos vergijoje yra 
aukos komunistinės minties, 
kad žmogus yra skirtas tik ga 
mybai.

Betgi komunistinė sistema, 
kaip tik priešingai, rodo grau
dų nepajėgumą maisto ir bend 
rai žmogaus gyvenimui reika-

Spaudoje ir gyvenime

KYŠININKAI IR GROBSTYTOJAI 
LIETUVOJE

Maskolius F. Sokolski pačios 
“Tiesos”, okupantų leidžiamos Vil
niuje, buvo balandžio 24 d. ap
šauktas stambiu grobstytoju ir 
kyšininku. Kartojasi tas pats, kas 
buvo caro laikais. Tada j Lietuvą 
buvo siunčiami įvairūs girtuokliai, 
kyšininkai, “vziatkininkai”, ir da
bar plinta iš maskolijos atplūdusių 
skriaudikų.

Apie minėtą F. Sokolskį pati 
“Tiesa” rašo, kad jisai buvo pasta
tytas į aukštą postą, taigi buvo 
režimo patikėtinis: “statybos kol
ūkiuose valdybos prie Lietuvos 
TSR .ministrų tarybos planavimo ir 
medžiagų fondų viršininkas”. “Už 
stambius kyšius, — rašo toliau 
“Tiesa”, — F. Sokolskis buvo pa
siryžęs panaudoti savo atsakingą 
postą. Savo nusikalstantiems dar
bams dirbti Sokolskis suėjo į ar
timus ryšius su buvusiu vyriausios 
tiekimo ir realizavimo valdybos

lmgų dalykų gamyboje. Šitai 
matome iš Rusijos, Kinijos, vi
sų Rus jos pavergtųjų kraštų 
gyvenimo ir jų vargo. Vaka
rų žmogui nelengva supransti, 
kaip sunkiai turi gyventi So
vietijos darbininkas, nors jis 
yra tenai skirti? tik produkci
jai. Komunistinės gamybos 
menkumo liudininkai yra ir 
laisvėje gyvenantieji, kurie 
siuntiniais šelpia savo gimines 
ar pažįstamus už geležinės už
dangos. Komunizmo sistemoje 
beteisis ir suniekintas žmogus 
yra padarytas nepajėgiu savo 
veikime.

¥
Krikščioniškoji pasaulėžiūra 

pirmoje eilėje vertina žmogų, 
kaip dvasinę būtį ir mąstantį 
kūrinį, o bedieviškajam komu
nizmui jis yra tiek vertas, kiek j 
jis išgali būti pajėgus valsty
binei medžiagų gamybai. Žmo
gus, kaip mąstanti būtis, yra 
Dievo paveikslas ir regimosios 
kūrinijos valdovas. Savo dar
bu jis keičir medžiagą ir duo
da jai savosios dvasios. Dar
bu jis tobulina savo asmeny
bę ir keičia regimąją aplinką, 
žmogaus darbai nėra tos pa
čios vertės, palyginus juos su 
gyvulių ir mašinų atlikta pro
dukcija. žmogus duoda darbui 
mintį, kurios neturi nei gyvu
lys, nei mašina.

Visas regimasis pasaulis yra 
dieviškosios minties padarinys 
ir apraiška. Žmogus savąja 
mintimi yra panašus dieviška
jam Kūrėjui. Todėl tik mintimi 
ir dvasia žmogus yra taip pat 
kūrėjas. Žmogaus darbas turi 
kūrybinę paskirtį. Kaip iš re
gimojo pasaulio atrandame ja 
me Dievą - Kūrėją, taip iš žmo
gaus kūrėjo atrandame jo dar
buose žmogų - genijų. Žmo
gaus darbų vertė ateina ne iš 
gamybinio gausumo, bet iš 
žmogaus kilnumo.

Darbuose yra dar nematoma 
kūryba, kuri yra surišta su 
amžinomis vertybėmis, tikėji
mu atrastoms ir dieviška mei
le įvertintoms. Tai yra darbai 
atpirktojo žmogaus, kuris turi 
savyje dieviškąją gyvybę — 
pašvenčiamąją malonę. Tokie 
darbai neša nuopelnus amži
najam gyvenimui. Su jais žmo
gus įeina į dieviškąją kūrybą, 
kuri nėra iš šio pasaulio, bet 
atėjusi į mūsų pasaulį iš ne
prieinamos šviesos. Jais įver
tiname dieviškąjį atpirkimą, 
kur žmogus kuria sau antgam
tinių vertybių amžinąją ateitį.

Šv. Juozapas savo rankų dar 
buose buvo arčiausiai prie die
viškosios minties. Jis buvo įsi
kūnijusios Dievo Minties — 
Kristaus globėjas. Jis iš arti 
stebėjo, kaip Kristus reiškė 
savo dangiškojo Tėvo mintį ir 
valią rankų darbuose. Šv. Juo
zapas yra globėjas Kristaus 
dieviškojo darbininko, jis yra 
globėjas ir mūsų vargano dar
bininko, kuriam yra skirta gy
venime suartėti su Kristumi, 
nešančiu paguodą ir išganymą 
visai žmonijai ir kiekvienam 
žmogui. V. Rim.

cheminių produktų valdybos vir
šininko pavaduotoju M. Tretja- 
ku...” — taigi, su kitu maskolių.

Sokolskis, Tretjakas ir jų ben
drininkai net paties okupantų teis
imo rasti kalti. Iškilo ir daugiau 
Imalve.rsacijų. “Tiesa” (bal. 24 d-) 
apie tai rašo: “nurodomi stambūs 

, trūkumai ‘Lietkoopsąjungos’. Vy
kiausios tiekimo ir realizavimo val- 
1dybos, Pavenčių cukraus fabriko 
‘darbe. Dideli trūkumai šių įstaigų 
i ir įmonių darbe sudarė sąlygas 
i piktnaudžiauti įvairiems kyšinin
kams ir grobstvtojams.”

I Tame pat “Tiesos” numeryje 
skelbiama, kad Ukmergės teritori
nės valdybos viršininkas yra A. 
Kalinkin. Rašoma apie jo ryšius 
su Liet. kompartijos centro kom. 
partorgu V. Sokavič.

Vadovaujančiuose postuose Lis- 
įtuvoje tiek daug svetimųjų. Kada 
jie išsidangins atgal, iš kur ate-

bkai panaudojamas kovoje su komunizmu 
ginklas

Šiam kraštui trūksta geros propagandos

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d.

Mūsų laikais viešoji nuomonė 
yra didelė galybė. Ji įtaigoja 
tiek atskiro žmogaus, tiek vi
suomenės junginių, tiek' pavie
nių kraštų, tiek pasaulio visu-

Kai diktatoriams, primetant sunkumų turi šis kraštas, siek- 
savo valią, dažniausiai tenka damas įrodyti, kad jo oiganizuo 

mos gyvenimą. Demokratijose veįkti prieš gyventojų daugu- 13ama Ūkinės Pažangos Sąjunga 
ji lemia viešojo gyvenimo rai- mos nusistatymą, propaganda,
dą, diktatūras prilaiko nuo per ka.p priemonė viešajai nuomo- 
didelio varžymo individo laisvės. ne paveikti, buvo pirmiausiai 
C nuolat tobulėjant ir plečian- įvertinta diktatūrose. Klasiškais ■ ’r bolševizmo, kuone penkiasde-
tis susisiekimo priemonėms, vie 
šosios nuomonės įtaka dar di
dėja.

Dėlto visi viešojo gyvenimo 
veiksniai, kurie tą viešosios nuo 
menės reikšmę supranta ir ją 
vertina, siekia jos galybe savo 
veikloje pasinaudoti. Tik čia vie 
ni veiksniai pasitenkina priside
rinimu prie paaštrėjusios viešo
sios nuomonės, kiti gi eina to
liau ir mėgina viešąją nuomonę 
palenkti, priartinti prie savo nu 
sistatymo. Tokį sąmoningą po
veikį į viešąją nuomonę papras 
tai vadiname propaganda.

Šv. Juozapo statula tėvų .mari
jonų vienuolyno kieme prie “Drau
go”. ■

ję? Kam reikalinga atstatyti cą- 
ristinė tvarka, kur visais svarbes
niais valdininkais atėjūnai rusai; 
tokiais atvejais atbrukami tokie 
charakteriai, kurie nepageidauja
mi savame krašte, arba atplūsta 
patys tokie padaužos, kuriems sa
vame krašte dėl įvairiųjų menkys
čių nesiseka. Lietuva jau yra pa
rodžiusi. kad įstengia pati tvarky
tis. turi savo žmonių. Visuomeninių 
sąšlavų importas iš Rusijos Lie
tuvai nereikalingas.

J. žvilb.

ti už 6 tūkst. dolerių. Ir jie yra išpuošti gėlėmis, turi j 
lieptus įėjimui ir. žinoma, stipriai pririšti prie kran
to...

Per valdiškus šliužus (antri dydžio atžvilgiu po 
Panamos kanalo šliužų), kurių operavimą malonu 
stebėti, atsiduriame jau jūros vandenyje ir Salmon j 
žvejybos uoste, aprūpinančiame miesto konservavi
mo įmones ir rinką lašiša ir kt. žuvimi. Iš čia žvejai 
vyksta į Alaską ir parsiveža lašišų net iki 40-50 sva
rų. Pačiame Seattle uoste, miesto centre, daug pre
kybinių laivų iš Rytų ir kt. ir taip pat daug JAV 
kariškų laivų. Miesto centras labai paprastas ir ne
komplikuotas. Iš visų pastatų įdomiausias Smith 1 
Tower, kuris yra aukščiausias Ramiojo vandenyno i 
pakraščiuose. Iš jo 35 aukšto kiniečių kambario yra I 
labai gražus vaizdas į miestą.

Žinių nuotrupos iš garsiakalbio !

Turistinio autobuso vairuotojas priminė, kad 
Seattle yra išsikišusi tiek pat į šiaurę, kaip St. John’s 
Nevvfoundlande, bet čia klimatas malonus ir gėlės 
žydi ištisus metus, nežiūrint, kad kartais iškrinta snie
go iki 13 colių. Chicagoje šią žiemą turėjome 57,4 
colio! Saulės pasirodant kartais tenka laukti net iki 
4 dienų, o dar blogiau, kai užeina rūko laikotarpis. 
Dažnai būna ir vėjuota. Sausio mėn. temperatūra 
apie 40 laipsnių.

Mieste beveik kaip ir nėra naktinių klubų ir res
toranai neperdaugiausiai lankomi, nes visos pramo
gos vyksta gamtoje. Savo malonumui miesto gyven
tojai turi net 80 tūkst. burinių ir motorinių laivelių. 
Kiti laiveliais vyksta į darbą, svečiuotis ar ir į mies
tą. Kalėdiniai paradai vyksta Washingtono ežere... 
Daugiausia savaitgaliai praleidžiami laiveliuose, nes 
Pudget.sąsiauryje yra daug salų, į kurias ir vyksta
ma pagyventi gamtoje.. Taip seattliečiai yra susigy

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

s •' I
Universitetas ir namai virš vandens 

Kad geriau su miestu susipažintumėm, už 6.25 
dol. paimame kombinuotą sausumos ir vandens kelio
ne turistiniu autobusu ir laivu, kuris yra pigesnis, 
nei imant atskirai. Už tuos pinigus 2 vai. vežioja po 
miestą ir 2^ vai. po Eliott įlanką bei Washingtono 
ežerą. Sėdi sau- patogiai autobuse ar laivo denyje, o 
per garsiakalbį pilasi vadovo informacija... Iš vado
vų išgirstame įvairių paaiškinimų ir užkulisių su hu- 

I moru. Per šią kelionę susipažinome su miesto centru,
; Washingtono universitetu, kuris šventė 100 metų su- 
i kaktį. Jame dienos kursuose mokosi net 18 tūkst. 
studentų ir dėsto apie 1200 pilno laiko profesorių. 
Universiteto pastatai išsimėtę 600 akrų plote. Paly
ginimui, naujasis Illinois universiteto Chicagos sky
rius turės tik 106 akrus. Apie 100 universiteto pa- 

( statų yra labai įvairios architektūros. Pradedant 
Tudor gotika, baigiant moderniška. O aplinkui ža
liuoja medžiai ir mėlynuoja Union ežero vanduo. Uni
versitetas yra turtingas ir mokestis už mokslą yra ' 
labai prieinamas. Kaip žinoma, šiuo metu jame dėsto 
lietuvių prietelius britų prof. Rapolas Sealey.

Laivu perplaukėme dalį Washingtono ežero, ku- ! 
rio pakraščiuose puikūs namai ir vilos, Union ežerą i 
ir įlanką, Portage įlanką, bet čia jau žmonės su ma- i 
žomis pajamomis, vietoj puošnių rezidencijų, turi tik ' 
namukus ant vandens. Nereika nei sklypo, nei pama- ( 
tų, o namas laikosi ant plausto. Rodos, tokio namo Į 
savininkas tik moka mažą nuomą už pasinaudojimą : 

1 vandeniu. Tokį namuką eilinis darbininkas gali įsigy-1

PRANAS DAILIDĖ
duria raudonųjų skverbimasis į 

! Kubą, o per Kubą į kitus Loty
nų Amerikos kraštus. O kiek

propagandos pavyzdžiais gali bū 
ti nacių ir bolševikų propagan
da. Demokratijos ilgą laiką 
smerkė propagandą, kaip išim
tinai diktatūros priemonę, kliu
dančią laisvos viešosios nuomo
nės susidarymui. Tačiau arti
mesnis susipažinimas su propa
ganda ir demokratijas įtikino, 
kad viešosios nuomonės susida
rymo srityje, kaip ir kitose gy
venimo šakose, eina skirtingų 
nusistatymų kova. O tą kovą 
laimėti galima tik aktyviai jo
je dalyvaujant. Tuo tarpu agre
singa diktatūrų propaganda čia 
yra nuolatinis iššūkis demokra
tijoms.

Šis kraštas tik dabar pradeda 
darytis tokią išvadą

Kol kas, jeigu neskaityti rin
kimų laikotarpių, bent kiek pla
čiau išvystytos propagandos vi
daus gyvenime čia nepastebime. 
O dėl Amerikos propagandos pir 
mųjų mėginimų užsieniuose jau 
yra kilę tiek kritiškų balsų, kad 
atrodo, jog iš tų mėginimų dau
giau žalos, negu naudos. Tuo 
ir netenka stebėtis,
propagandai reikia ir tinkamai
paruoštų kadrų ir nemaža lėšų. L . « . . .u ; v. kimą. Bet tam ir reikia bilijonų,

sis rastas tuo tarpu čia ap- kuriuog kasmet išleidžia savo tijos nemokšiško ūkininkavimo 
seina su biudžeto nuotrupomis.! , . „ . , . - /_ , . _ . . propagandai Sovietai. sdavas.Bet per menko susirūpinimo I
ta sritimi pasekmės kalba pa
čios už save. Užtenka prisiminti 
tik, kaip Sovietų propaganda nu 
stelbia Amerikos gerą vardą A- 
zijoje ir; Afrikoje. Rodos, lais
vuose tų kontinentų kraštuose 
Amerika turėtų būti ne tik ger
biama, bet ir mylima, kaip dos
nus laisvės kraštas, nesusitepęs 
nekenčiamu ten kolonializmu. O 
tuo tarpu ką čia randame? Kuo 
ne visur skverbiasi Sovietų pro
pagandos įdiegtas nepasitikėji
mas net Amerikos teikiamais į 
pagalbos milijonais. Daug kur 
Azijos ir Afrikos gyventojams 
jau yra įkalta į galvą, kad ta
pagelba yra teikiama imperia- PrezidCntas Kennedy ir Britanijos min. pirm. Macmillan buvo ap-
listiniais sumetimais. dovanoti Baltųjų Rūmų Korespondentų dr-jos Washingtonc si-

Arba vėl, štai, Pietų Ameri- dabro dovanomis. Prez. Kennedy gavo sidabrinę rašalinę, o pre,al
kos “castrnizmas” Rodos i aki<= leras Macmillan sidabrinę cigarų dėžę. Vidury stovi draugijosKos castioizmas . Rodos, į akis prezidentas Knighton. (UPI)

Kodėl Lietuvoje trūksta 

aprangos?
Pavergtųjų lietuvių prašymas: atsiųskite medžiagos 

JURCkIS vėtra

Jei Sovietai galėtų svetur par Pilkėjui daug ko trūksta 
duoti pasigyrimus apie pažan- A Rimša, paliaupsinęs kom- 

jie būtų turtingiausi pašau- paX Į,iją "dėl laimėjimų”, nes jau 
einant kovai tarp demokratijos lyje- Ateities planai žavūs, pra- tOKS yia įprotis nūdieniuose So 

eitis kruvina, o dabartis niūri, viekuose, netikėtai paberia to- 
kaip naktis. Praeitis kruvina ne' KiU -pirkėjui ne retai
tik dėl lietuvių tautos pralieto j £jar tenka ilgai ieškoti prekybos 
nekalto kraujo, bet ir kruvino - tmkle v±enos ar kitos prekės, 
prakaito, kurio išdavomis nau- Į riekęs ją, kartais greitai įsiti- 
dojasi “didysis brolis ru- ^.na, kad ji pagaminta blogai. 
sas- j užeikite į bet kurią drabužių

r-arduotuvę. Visos lentynos pri
mautos drabužių. “Atsargų” už

neturi išnaudojimo tikslų? 
Pagaliau, ar nenuostabu, kad,

šimts laisvojo pasaulio kraštų 
renkasi neutralumą? Lyg laisvė 
būtų tolygi vergijai, lyg skur
das būtų lygiai vertinamas su 
gerove... Savaime yra aišku, kad 
tie neutralieji nėra netekę gal
vų. Bet gudriai pritaikyta rau
donoji propaganda vienur gra
sinimais, kitur pažadais pavei
kė jų nusistatymą keista link-
me. Paveikė, nes tai propagan- 
, . , x v. , v rastais šuoliais, tačiau geresnesdai nebuvo atrėmimo iš šio kras ®

medžiagos eilutė neįkandama ne o puses. ° ...tik kolchozininkui, darbininkui. 
Propaganda yra svarbus kovoje ^et ir kompartijos žemesniam 

su bolševizmu ginklas pareigūnui. Aišku, geresnė me-
Juk savo propagandos prie- i džia§a Planingai išsiunčiama į 

menėmis bolševikai ligi šiol Maskvą. Lietuvoje lieka atbriz- 
daug kam įperša klaidingą vaiz-' §ai> už kuriuos iš vartotojų uo
dą jų sukurtos imperijos, va-!ri §auti aukšt^ kainjP P^oleta- 
dindami vergiją laisve, diktatu- ri3ato valstybėje šnekama apie 
rą
i'

demokratija, skurdą — ge liaudies ^erov§- bet sudaromos
ove ir t.t. Tie iškraipymai turi sąlygos tik kompartijai medžia- 

būti atitaisyti visuose pasaulio gerove naudotis. Kolchozi-
kampuose, kur tik raudonoji pro ninkams telieka klebenti į duris 
paganda pasiekia. Negana to, gyvenančiųjų Vakaruose ir pra- 
reikia duoti pozityvų demokrati ®yti: pagelbėkite mums apsi- 
jos vaizdą ,kurį raudonoji propa rengti, nes jau esame nuogi, 
ganda yra apvilkus! kolonializ-, Kompartijos keikiamieji “buržu 
mu ir imperializmu. Tuomet, tu- i aziniai nacionalistai” gelbsti ar

tėdami tą audiatur et altera' timuosius, nors ir priversti me
nes gerai kultūriškai atsilikę kraštai k®ti Sovietams baudžiauninkiš

; galės daryti logiškesnį pasirin

Maskvinė statistika skelbia, 
kad 1856 - 60 m. aprangos pre
kyba padvigubėjo. Verpalų ir 
audinių gamyba didėja nepap-

kąs rinkliavas už siuntinius ir 
šiuo būdu sušvelninti kompar-

venę su savo laiveliais, kad pirmiau taiko įvežti lai
velį į garažą, o automobilis jau mažesnėje pagarbo
je ir lieka lauke...

Kaip pasakojama, čia paauglių nusikaltimų kaip 
ir nėra, nes laiveliai jungia šeimas ir į visas savait
galių išvykas tėvai vyksta su paaugliais. Jie mielai 
priima tėvų suteiktas pareigas vairuoti ir valdyti 
laivelius, meškerioti, paruošti maistą ir net mielai 
nuvalo žuvį... O salų paplūdymiai su tokiu geru smė
liu, kad net sunku paauglius išvilioti iš vandens...

Nežinia, apie ką tai galėtų pasakyti šiame mieste 
keliolika gyvenančių lietuviškų šeimų, kurios iš savo 
praktiško patyrimo galėtų daugiau tiesos įnešti, kaip 
jiems vyksta savo paauglius pririšti prie šeimos. Bet 
reikia manyti kad lietuviai, kaip ir kiti seattliečiai, 
įvertina šio miesto švelnų klimatą ir gryną orą be žie
dadulkių.

Primityvi juosta
Nemėgstantiems vandens yra kitų pramogų. Ne 

per toliausiai už miesto prasideda ir baigiasi prie Ka
nados sienos primityvi miškinga nepaprastai graži 
Kaskadų kalnų juosta, kuri yra toli nuo greitųjų ke
lių ir, norint joje pabūti, reikia arklio ar tik pasi
kliauti savo kojomis. Ir aukso ieškotojai tą juostą 
dėl sunkaus perėjimo aplenkdavo. Šiandien toji vieta 
yra lyg užkonservuota ir palikta ateičiai kokiam nors 
tautiniam parkui. Jon patekęs, atsisveikink su visais 
civilizacijos patogumais. Bet labai puiki vieta sto
vyklavimui, kalnų laipiotojams, meškeriotojams. O 
kalnai kaip Mt. Baker 10,778 pėdos nuo jūros lygio, 
Mt. Glacier 10.588 pėdos ir kt. viršūnės, kurios atro
do kaip pilies tvirtovės su snieguotomis viršūnėmis. 
O prie viso kalnų grožio dar prisideda labai gražus 
Image ežeras ir daugybė upių.

(Bus daugiau).

tektų keliems mėnesiams pre
kiauti. Bet pirkėjas dažnai ne
gali rasti sau palto, kostiumo 
arba suknelės, tinkančių pagal 
dydį, ūgį, figūrą, gražios spal
vos ir išvaizdos” (Liaudies Ū- 
kis, 1982 m., vasario mėn. 50 
pusi.).

Komunistai pritaiko žmogų pri© 
aprangos

A. Rimša, matyti aprangos 
siuvimo žinovas, bando tik siu
vyklų techniškąsias negeroves 
nušviesti. Jis nutyli audinių pra 
menės negeroves, gamybos iš
laidas, kainas ir “didžiojo bro
lio” pastangas grobti tai, kas 
lietuviams priklauso.

Pasitenkinkime tik autoriaus 
iškeltais klausimais, nes jie su
darys šiokį tokį vaizdą apie 
Kompartijos “laimėjimus” Lietu 
voje: “Kodėl taip yra? Priežas
tis viena: mūsų siuvimo pramo
nė dilba, nepakankamai atsi- 
žyeiguama į gyventojų paklau
są. Daugumas įmonių vadovų 
galvoja ne apie geresnį pirkėjų 
poreikių patenkinimą, bet apie 
piano įvykdymą... Siuvimo pra
monėje iki šiol naudojama kon- 
struavimo metodika leidžia pa
tenkinti 40 - 50 % pirkėjų indi
vidualinėje gamyboje, kur siu
vimo metu drabužiai keletą kar 
tų primatuojami, užsakovai gau 
na gerai pasiūtus drabužius. Ta
čiau masinėje gamyboje prima, 
tavimai netaikomi, šiuo metu 
drabužiai siuvami',- atsižvelgiant 
į du pagrindinius rodiklius — 
dydį ir ūgį. Tačiau, taip pasiūti 
drabužiai ne visoms figūroms 
tmka, nes siuvant nebuvo at
sižvelgta į kūno sudėjimą”.

Išvada pati prašosi: komu
nistai suorganizavo siuvyklas,

INukelta j 4 pusi.)
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Trisdešimt šeši milijonai komunistų
KĘSTUTIS GAIBŽIŪNAS

Stebint Nikitos Chruščiovo ir 
Mao Tse-tungo žodinę ir veiks
minę dvikovą pritraukti ir pri
vilioti pasaulio komunistus sa
vo pusėn, kyla klausimas apie 
šios internacionalinės organiza
cijos stiprumą, gausumą ir pa
jėgumą.

Pagal naujausią Valstybės de
partamento studiją, pasaulinis 
komunizmas apima 36,000,000 
narių, įskaitant 5,000,000 akty
vių narių už Kinijos - Sovietijos 
sienų.

Didžiausia partija, neskaitant 
Maskvos komunistų bloką, yra 
Indonezijoje — su 1,500,000 na
rių ir vadovu Dwipa Nusantara 
Aidit priekyje. Netolimoje ant
roje vietoje yra Palmiro Tog- 
liatti Italų Komunistų Partija 
su 1,200,000-1,500,000 narių.

Valstybės departamento tyri
nėjimai ryškiai parodo, kad Af
rika, gausios komunistų veiklos 
suma, nedavė tikimų rezultatų. 
Svariausias komunistų smūgis 
Afrikoje, atrodo, yra įvairiom 
formom rėmimas kairiųjų spar 
no nacionalistinių judėjimų, ti
kintis, kad šie judėjimai even
tualiai pasiduos komunistų įta
kai ir propagandai.

Gilesnis žvilgsnis į tarptauti
nio komunizmo portretą, atran
da keletą pliusų arba ydų, pa
gal šį Valstybės departamento 
pranešimą.

Didžioji Britanija, Nors ko
munistų partijos praktinis po
litinis pasisekimas yra beveik 
ncįihanomas, komunistų akty
vistai kojas yra stipriai įkėlę 
daugybėn darbo unijų ir fede
racijų, ypatingai į Tautinę Ka
syklų Uniją, į Inžinierių Uniją, 
Elektros Darbininkų Uniją ir į 
Tautinę Geležinkelio Darbinin
kų Uniją.

Italija. Komunistų partijos na 
rių skaičius mažai pasikeitė nuo 
Vengrijos sukilimo laikų 1956 
metais. Partijos rinkiminė jėga 
nepakilo, nes partija pradeda 
prarasti savo svarumą stiprio
se ekonominėse vietose ir ūki
ninkų tarpe.

KODfiL LIETUVOJE 
TRŪKSTA?..

(Atkelta iš 3 psl.) 
kurių pagamintai aprangai turi' 
taikytis pirkėjai, kaip buvę lais 
vi lietuviai gyventi komunistinė 
je vergijoje.

Gražūs modeliai, bet blogi rūbai
Pastaruoju metu net kompar

tija ėmė madas vaikytis. Jos 
pareigūnai gerai rengiasi, nes 
jiems atviros durys ne tik gerą 
medžiagą gauti, bet ir gerais siu 
vėjais naudotis. Kas gi nutinka 
su apranga netinkama vartoti? 
Jos kabo sandėliuose ir parduo
tuvėse.

Autorius ieško sprendimo ir 
skatina naudotis universitetų 
antropologijos tyrimais, apran
gą pritaikant prie žmogaus. Jo 
manymu: “Modelių namuos daž 
nai demonstruojami elegantiški 
drabužiai, pasiūti iš madingų 
audinių... Visa tai gražu. Tačiau 
viskas padaryta demonstravi
mui. Tuo tarpu parduotuvėse 
paltai, kostiumai, suknelės vi
siškai skiriasi nuo matytų de
monstravimo salėje”. (T. p. 5i 
p.).

A. Rimša pagrįstai prikiša, 
kad audyklos net 12 metų rin
kai pateikia tą pačią medžiagą. 
Daugumos lietuvių reikalavimai 
yra ne dideli, bet, deja, kom
partijos pramonė ir jų negali 
patenkinti.

Indonezija. Geriausiai organi
zuota krašto politinė grupė, ko
munistų partija, savo stiprybę 
semia iš sėkmingos nepatenkina 
mos ekonominės būklės eksplo
atacijos ir puikios organizaci
nės struktūros.

Prezidentas Sukamo 1960 me 
tais paleido tautos balsais iš
rinktą parlamentą ir paskyrė 
naują, kuriame komunistų viltis 
pakilo nuo 14 iki 23 taškų.

Japonija. Nepasisekimas lai
mėti darbininkų simpatijas yra 
svarbiausias komunistų partijos 
silpnybės punktas. Bet į tai ne
atsižvelgiant, komunistai pajėgė 
įsteigti visą eilę gerai organizuo 
tų, iš šalies žvelgiant “nekaltų” 
ir nereikalingų frontinių organi
zacijų.

Australija. Partijos narių skąi 
čius yra mažas ir nereikšmin
gas, daugiausia randamas dar
bininkų unijose.

Kanada. Kanadiečių partija 
susideda iš miestiečių darbinin
kų, raštinių tarnautojų ir stu
dentų. Pagal Valstybės depar
tamentą, partijos įtaka yra ne
reikšminga.

Brazilija. Komunistai turi ne
mažą pasisekimą, agituodami ir 
dažnai kontroliuodami įvairius 
šios Pietų Amerikos valstybės 
pasaulinius frontus ir judėji
mus.

Meksika. Meksikos komunis
tų partija organizaciniu ir poli
tiniu atžvilgiu yra silpna ir ne
reikšminga, nors kai kurie par
tijos pląnai realybę išvysta per 
krašto socialistus.

Argentina. Šio krašto parti
jos pamatai susideda iš studen
tų, intelektualų ir darbininkų. 
Partija vis didesniu mastu pra
deda glaudžiau bendradarbiauti 
su buvusio diktatoriaus Perono 
rėmėjais.

Indija. Gerai disciplinuoti ir 
puikiai organizuoti nariai suda
ro Indijos komunistų partijos 
branduolį. Partijos augimas, di
dėjimas ir stiprėjimas, ypatin
gai krašto provincijoje yra ryš
kiai ir aliarmuojančiai pastebi
mas. Vienintelė partijos silpny
bė yra jos nepajėgume aprėp
ti krašto žemdirbius, kurie su
daro Indijos gyventojų masę.

Prancūzija. Komunistai dar 
vis kontroliuoja krašto didžiau
sią pramoninę uniją —. CGT, 
nors narių skaičius yra kritęs 
nuo 6,000,000 iki 1,000,000. Dau 
geliui frontinių organizacijų 
trūksta būtinai reikalingo po
puliarumo.

Japonai pagerbs buvusį j
Valstybes sekretorių 

Acbesonę
Į . TOKIO — Japonija suteiks 
buvusiam Jungtinių Amerikos 
Valstybių sekretoriui D. Ache- 
son aukščiausią medalį. Japo
nai nori jį pagerbti dėl jo vaid
mens paruošiant Japonijos II 
Pasaulinio karo taikos sutartį, 
pasirašytą prieš 10 metų.

Ministerių kabinetas nutarė 
buvusiam Amerikos valstybės 
sekretoriui Achesonui suteikti 
pirmosios klasės Tekančios Sau- į 
lės medalį, Japonijai minint 10 
metų sukaktį nuo pasirašymo 
taikos sutarties su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis ir 48 ki
tomis nekomunistinėmis valsty
bėmis.

j VIENTIANE, Laosas — Maj. 
gen. R. H. Tucker užvakar at
vyko į Laosą vadovauti Ameri
kos karinės pagalbos pataria- 

I majai grupei Laose.

Berniukas Verai, 3 m., nesuvaldomai verkia Baldwin, 
jo šunį užkliudė pravažiuojanti moteris. Tėvas bando 
išaiškinti, kad šuo dar gali atsigauti, o antra, kad yra. 
nelaimių.

N. Y., kai 
berniukui 

ir didesnių 
(UPI)

LENKIJOS LIETUVIAI
Pavyzdys, kaip galima dirbti lietuvybei ir 

sunkiausiose sąlygose

Į Tautu apsisprendimo lyga 

Prancūzijos parlamento užsie 
nių komisijos pirmininkui iSchu

! mannui vadovaujant, Paryžiuje 
yra įsteigta laisvo tautų apsi
sprendimo lyga. Jos tikslas — 
paremti savarankiškai sugeban 
čių valdytis tautų pastangas at 
gauti nepriklausomybę, planin
gai šalinti pasau’yje kolonializ
mo reiškinius, studijuoti gali
mybes įvairioms tautoms ir vi
sose pasaulio dalyse pareikšti 
laisvo apsisprendimo teises. 
Šioji Lyga savo programoje 
yra numačiusi rūpintis laisvo 
tautų apsisprendimo teisių at
statymu taip pat Vidurio bei 
Rytų Europoje. Lygos inicia
tyva šiuo metu demokrati
niuose kraštuose sudaromi spe
cialūs šiam reikalui komitetai, 
į kuriuos įeina po 12 parlamen
to narių. Lyga tautų apsispren 
dimo reikalu išdirbs rezoliuci
jas, siųs raštus vyriausybėms, 
atsakingiems asmenims, organi 

; zuos diskusijas, spaudos konfe- 
i rencijas ir kita.

Šiandien Lenkijoje gyvena a- 
pie 15 tūkstančių lietuvių, nors 
kai kurie lenkų laikraščiai tvir
tina, esą lietuvių tesą 8-10 tūks 
tančių. Lietuvių gyvenama Bals 

j togės vaivadijoje (vakarų - ry- 
i tų regijone), Seinų ap. ir dali
nai Suvalkų ap. Lietuvių dau
gumą sudaro sodiečiai. Seinų m. 
yra Vyr. Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdyba. Ši organiza
cija įsikūrė 1957 m. kovo mėn. 
Tais metais į mažą Punsko mies 

. teiį suvažiavę lietuvių atstovai 
j įsteigė Lietuvių Kultūros drau-,
S giją. Šio miestelio gyventojų 
daugumą sudaro lietuviai. Len
kai ir patys dažnai vadina Puns 
ką “Lenkijos lietuvių sostine”. 

Punsko lietuviai

Reikia, iškelti Punsko lietuvių 
ryžtą ir pasiaukojimą. Patrio- 

: tinio idealizmo vedami, jie su
gebėjo įsigyti Lietuvių kultūros 
namus. Čia telpa stambi biblio
teka, skaitykla, kuri aptarnau
ja lietuvius, be to, spintose tel
pa muzikos instrumentai, erd
vioje salėje naudojamas televizi 
jos aparatas, radijas, telefonas, 
rašomoji mašinėlė su lietuviš
ku raidynu, kurią parūpino S. 
Narkeliūnaitė, sporto įrankiai 
bei apranga. Šiuose namuose, 
ypač šventadieniais, pilna lietu- 

i vių. Taip pat šiame name vei- 
Į kia lietuvių tautinis universi- 
' tetas, kuriame mokoma lietuvių 
; kalbos, istorijos ir lietuvių lite- 
! ratūros. Čia veikia ir lituanisti
nė mokykla. Reikia priminti 
1957 m. įvykusį suvažiavimą 
Punske, kuris sutraukė ne tik 

! vietinius lietuvius visuomenin- 
. kus, bet ir atstovus iš Varšu
vos, Vroclavo, Krokuvos, Alšė- 
nų ir kt. miestų.

Suvažiavime buvo priimtas 
veiklos planas, konstitucija. Vie 
ningai nutarta savo veiklą grįs- 

; ti lietuvybės išlaikymu, puoselė- ; 
ti ir ugdyti lietuviškąją kultu- • 
rą, meną — tautodailę, perduo- ; 
ti ateinančiom kartom lietuviš- j 

1 kus papročius, dainas, padavi- 
i mus, pasakas ir t.t. Įsteigtas dai 
: nos ir tautinių šokių ansamblis. 
Jo pasirodymas įvyko pirmaja
me Lenkijos lietuvių suvažiavi
me. Ypač šio ansamblio vieši 
pasirodymai Varšuvoje ir Bals
togėje lenkų spaudos augštai į- 
vertinti.

Lietuvių Kultūros draugija tu 
ri 31 skyrių. Savaime aišku, dau 

i giausia tų skyrių yra Seinų ap., 
keli skyriai veikia Suvalkų sri- 

; tyje. Varšuvos skyrius turi apie 
60 narių. Labiau pasižymėję sky 
riai: Vidugiriuose, Seinuose, 
Kleivuose. Radžiusiuose, Lum- 
biuose, Jedeliškiuose, Ogurkiuo- 

[ se, šlinokėnuose, Žvikeliuose,

V. MIN GĖLA

Burhiškfiuose, Voitukėnuose, 
Punske, Varšuvoje ir kitose vie
tovėse. Seinų ap., kur gyvento
jų daugumą sudaro lietuviai, vei 
kia lietuviškos skaityklos, bib
liotekos ir švietimo rateliai: O- 
grodnikuose, Smolanuose, Vidu 
giriuose, Kleivuose. Daugelyje 
kaimų įsteigtos lietuviškų laik
raščių ir knygų skaityklos.

Jie mėgsta skaityti
Įdomu, kad Lenkijos lietuviai 

mėgsta lietuviškas knygas, laik 

raščius skaityti ,tuo tarpu JAV 
darosi vis blogiau...

Lenkijos lietuviai mėgsta, lie
tuvišką knygą. Vienoje kilnoja
moje Seinų bibliotekoje lietuviš
kų knygų buvo 1958 — 1,500 
tomų; 1958 -y 1,972 t.; 1960 —y 
2,200 t. Lenkų statistiką stebisi 
skaitymo koeficiento kasmetiniu 
augimu. Ypač skaitytojai mėgs 
ta JAV ar kitur išleistas kny
gas, tačiau jų nėra tose biblio
tekose. Ar mes pagalvojame, 
kaip galėtume prie lietuviškų 
bibliotekų (bent Punske) nuo
latinio papildymo prisidėti? O 
reikėtųI

Štai dar statistikos: 1958 pa
imta į namus 830 knygų; 1959

— jau perskaityta 4,230 t. ir 
1960 — 4,323 t. (Į šią statisti
ką neįtraukta Punsko Lietuvių 
kultūros namų biblioteka ir jos 
skaitytojai). Pavergtosios Lie
tuvos kultūros skleidėjai karts 
nuo karto aplanko (kultūros 
mainų tarp Lenkijos ir Lietu
vos ribose) ir Punsko lietuvius. 
Punsko ir kt. lietuviškų sričių 
lietuviai labai nuoširdūs ir dė
kingi tiems, kurie bet kuo jiems 
patarnauja, o ypač, jei tas pa
tarnavimas atliktas lietuvybės 
puoselėjimo, lietuvių kultūros 
demonstravimo rėmuose. Vieti
niai lietuviai be galo- kaisti' Lie
tuvos patriotai.

ruošia komunistinė Lenkija. Aiš 
ku tad, kuria kryptimi tas auk
lėjimas vyksta. Tų mokyklų bib 
liotekose yra 3,795 tomai lietu
viškų knygų: 1961 m. iš jų ėmė 
knygas daugiau 400 mokinių.

Lietuvių kūrybinis genijus ga
na aukštai vertinamas pačių len 
kų. Lietuviai organizuoja me
no - tautodailės parodas, dainos 
ir šokių koncertus. 1960 m. lie
tuviai dalyvavo Krokuvoje su
ruoštoje “liaudies kūrybinių jė
gų išbandyme” ir čia jie nebuvo 
paskutiniai. Priešingai, Lenkijos 
Švietimo M-jos Kultūros dep. 
labai aukštai įvertino lietuvius, 
ir lenkų spauda nepagailėjo pa
gyrimų.

Mūsų pagalba

1960 m. Seinuose buvo sušauk 
tas antras Lietuvių Kultūros 
dr-jos suvažiavimas. Išrinkta 
nauja centro valdyba, be to, 
apžvelgtas ateities veiklos pla
nas, įneštos kai kurios pataisos j 
į veiklos statutą, šiame suvažia
vime nutarta perkelti Lietuvių 
Kultūros draugijos centro val
dybą iš Punsko į Seinus. Len
kijos lietuviai net savo lietuviš- j 
ką laikraštį leidžia, 'jo vardas 
— Aušra. Šis laikraštis išeina 
4,000 tiražu ir jį skaito Lenki
jos ir užsienio lietuviai. Nors 
jis buvo laikomas vienkartiniu 
leidiniu, bet nuo 1962 m. jis 
išeina pastoviai, kaip žurnalas, 
kas trys mėnesiai. Lenkijos ko
munistinė valdžia stengiasi ypač 
jaunimą patraukti į komuniz
mą, tad stengiamasi lietuvius 
pavilioti į įvairias lenkiškas or
ganizacijas. Ypač proteguoja
mos ir lietuviams pavyzdžiu ro- 

j domos šios: Karių draugų s-ga, Į 
Kaimo jaunimo s-ga, Liaudies j 

sportas ir kt.

Baigiant reikia pageidauti,
' kad ir mūsų tautinių organiza- 

i cijų vadovybės stengtųsi padėti 
Seinų ii- Punsko lietuviams bent

Yra lietuviškų mokyklų 1 kultūrine prasme. Jiems reikia

Bažnyčių statyba
Pustrečio milijardo lyrų Ita

lijos vyriausybė praėjusiais me 
tais yra paskyrusi naujų baž
nyčių ir kitų parapinių trobe
sių statybai. Bažnytinio Meno 
komisija, pasinaudodama šia 
vyriausybės parama,, per praė
jusius metus yra pastačiusi 81 
bažnyčią ir apie 180 kitų baž
nytinių pastatų.

«IIA1>IXSKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FK 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, 
Pardavimai-taisymai

VĖSINTUVAI 
Sek. uždaryta

STEFANIJA BEAUTY SUOP
BRIDGEPORTE

Sugrįžus iš Floridos po atostogij 
mano beauty shop atdara priėmi
mui. Prašau pasinaudoti mano pa
tarnavimu.
3120 S. Halsted St. VI 2-6074

ifdOflinn ELECTR0niC5
TV - RADIOAI-DUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLlFFŠiPE 4-5665

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7151* So. Maplevvood Avė., 

Cblcago 29. 111

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Kalbant apie Lenkijos lietu
vius, reikia paminėti devynias 
pradžios mokyklas, kurios dir
ba švietimo darbą lietuvių ap
gyventose vietose lietuvių kal
ba. Jose mokosi 372 mokiniai, 
be to, veikia viena aukštesnioji 
mokykla su 50 mokinių. Dar 
reikia pridėti 11 mokyklų, ku
riose dėstoma lietuvių kalba, 
jose mokosi 498 mokiniai. Bet 
toms mokykloms vadovėlius pa-

: spaudos, reikia knygų. Reikėtų 
tai visais būdais bandyti; o gal 
ir pavyks mūsų broliams ir se
sėms bent kultūrinėmis verty
bėmis padėti.

m O ¥ I N o
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A. V3L9MĄS

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

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puiky mažai vartotu bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modeliu 
garantuotą automobilį? Duodame 6-iy men 
garantiją.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS
.r Y YįSisti'' jr /

>-i •> č'L,> *—tjLj.lU vę«

/

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 diėnę 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Seštadiend. ,. 9 iki 1

ariu®

AND LOAN ASSOCIATION 
South HalstedStreet * Chicago 3 * CLiffside Jj-()10Ij 

AL&EKY J. AUKERS, Prezidentas

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

Telef. WAIbrook 5-5121

i
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

1

i &

CHANE SAVINCS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/A

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

PAIMSIM ARKLĄ, KNYGĄ, 
LYRĄ

Nekartą liūdesys ir pesimiz
mas smelkiasi širdin, kai ima
me skaičiuoti mūsojo gyvenimo 
visuomeninius, kultūrinius ar po 
litinius negalavimus. Bet drąsa 
ir entuziazmas vėl grįžta, kai 
pažvelgiame į šviesiąją lietuviš
ko gyvenimo pusę. Jaunimas ver 
žiasi į mokslus, siekdamas vis 
aukštesnių mokslo laipsnių, pro 
fesionalai tobulinasi, progresuo 
ja, kaskart išsikovodami vis di
desnį pripažinimą ir šio krašto 
visuomenės įvertinimą. Su pri
pažinimu ateina ir atsakominges 
nės pareigos bei toliau siekianti 
įtaka.

Viena po kitos anglų kalba 
pasirodo knygos, reprezentuo
jančios lietuviškąją kultūrą ar 
supažindinančios šio krašto ma
ses bei atsakomingus pareigū
nus su gyvosiomis Lietuvos pro
blemomis. O ir lietuviškosios po
litikos seniesiems vadams gali
ma užtraukti maironiškąjį “Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...”

Tarp jaunųjų mokslininkų, 
progresuojančių profesionalų, 
menininkų (lietuviškais laivais 
plaukiančių į tarptautinius van
denis), politikų miela matyti vei 
dus ir vardus tų, kuriems tėvy
nės laisvė tebėra likus pirmuėju 
gyvenimo rūpesčiu.

Ir stebint visas tas džiugią
sias gyvenimo apraiškas, nori
si tikėti, kad išgyvename vil

tu architektu Californijoje su 
teise verstis laisva profesine 
praktika.

Technikos ir architektūros 
mokslus Arbas ėjo Lietuvoje, 
Austrijoje, Vokietijoje ir Ame
rikoje. Dirbdamas su žinomais 
architektais, Amerikoje jis yra 
suprojektavęs eilę stilingų pas
tatų. Lietuvių visuomenėje ar- 

j chit. Arbo vardas plačiai nu- 
I skambėjo, kai jo Lietuvos atsto- 
: vybės Brazilijoje rūmų projek- 
i tas konkurse laimėjo pirmąją 
premiją.

, Šiuo metu Arbų, šeima gyve
na Los Angeles mieste. Arbas 
dirba pas žymų architektą Char 
les Luckman kaip architektas 
planuotojas. Jam patikėtas vie
nas iš aukščiausių šiame mies
te (28 'aukštai virš žemės ir 4 
aukštai po žeme) liuksusinio pa
stato projektas. Tai 20 mil. ver
tės busimieji California Federal 
Savings & Loan Association rū- 

| mai.
i

Abi šeimos gyvai dalyvauja 
lietuviškame kolonijos gyveni
me.

Inž. Čiurlionis ir arch. Arbas 
priklauso profesinėms lietuvių 
ir amerikiečių draugijoms, daly 
vauja politiniame ir kultūrinia
me kolonijos gyvenime. Rašy
toja Alė Rūta-Arbienė daugelio 
lietuviškų organizacijų narė, ga 
bi ir labai mėgiama paskaitinin- 

! kė, nepailstanti kultūrinio gy
venimo puoselėtoja. Birutė Čiur

Per Velykas Los Angeles lietuvių bažnyčioje susituokė inž. Žibutė 
Balsytė su dr. Z. Brinkiu. Nuotraukoje klebonas J. Kučingis su
riša jiems rankas. (L. Kančausko nuotr.)

tingąjį Maironio idealų renesan
są:

Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu.

DU TECHNOLOGAI

Tarp gausių gražią pažangą 
padariusių profesionalų reikia 
paminėti ir du kaliforniečius 
technologus. Vienas jų, gabus 
inž. Balys Čiurlionis, perkandęs 
kietą riešuto kevalą, gavo re
gistruoto inžinieriaus teises Ca- 
lifornijos valstybėje, tuo būdu 
tapdamas pirmuoju šioje valsty 
bėję registruotu lietuviu inžinie
riumi.

Juo pasekė žinomas architek
tas Edmundas Arbas-Arbačiaus- 
kas. Išlaikęs nustatytus egza
minus, tapo pirmuoju registruo

NJAM A 
Ž EM A I

S PASKOLOS 
NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

INSURED

Mutual Ą&l&ud Savings
antį <-J^oan £fy,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 jstaigos

gės pasipuošusios tautiniais rū
bais.

Vestuvių puotoje dalyvavo 
virš 300 p.p. Balsių giminių bei 
šeimos draugų. Naujai sukurtą
ją šeimą sveikino kun. J. Ku
čingis, rašyt. J. Gliaudą (LFB 
vardu), Lietuvių Dienų leidė
jas A. Skirius (ALB apyl.), inž.
J. Jodelė (ALT sk.), K. Liau- 
danskas (ALB apyg.), teisin. 
V. Kazlauskas (Katalikų Fed.), 
L. Valiukas (Californijos respub 
likonų), V. Pažiūra (skautų), ar 
chit. Ed. Arbas (technologų),
K. šakys (choro), rėžis. J. Ka
ributas (teatralų), M. Aftukie- 
nė (SLA), komp. B. Budriūnas, 
A. Giedraitis ir kt.

Trimis dainomis jaunuosius 
pasveikino solistė Florence Kor- 
sak (akompanuojant p. Dotts), 
jautrų žodį tarė buv. dr. Z. Brin 
kio mokytoja svočia prof. E. 
Tumienė.

Visi kalbėtojai ypač pabrėžė 
jaunosios poros lietuviškumą 
bei visuomeniškumą.

— Žibutė kolonijoje išaugo, 
subrendo, išsimokslino ir veik
liu kūrybingumu dalyvavo visuo 
meniniame gyvenime. Ji tapo 
tarsi Los Angeles kolonijos vai
ku, kurį išleidžiame į marčias 
Chicagai.

Apie jaunosios tėvelius buvo 
sakoma, jog tokia šeima nutau
tusių vaikų išauginti negali.

Buvo gauta keliasdešimts te
legramų, kurių tik dalis teper- 
skaityta. Aštuonios telegramos 
atėjo iš Lietuvos, tarp jų ir iš 
dr. Zigmo tėvelių. Kitos telegra
mos — iš Chicagos: At-kų Gy
dytojų Korp! Gaja, Jaunimo 
Centro šokių Ansamblis, Almi- 
nienė, Juškevičiai - Variakojai ir 
kt. ir kitų vietovių: dr. Vardys, 
dr. Pemkus, dr. Valiuškis, V. 

i Vaitiekūnas, Širvaičiai ir t.t. 
Raštu sveikino Putnamo sese
lės, prof. M. Biržiška, G. Ve
lička ir kt.

Dideliu netikėtumu buvo su- 
1 tiktos telegramos iš buv. vice
prezidento Richard Nixon, se- 
Į natpriaus Thomas H. Kuchel ir 
kongresmanų: Glenard P. Lips- 

■ comb ir Gordon McDonough. 
Mat, Žibutė Balsytė, reprezen
tuodama lietuvius, o ypač tal
kindama L. Valiukui politinėje 
veikloje, ne kartą šiuos asme
nis buvo sutikusi. Ypač jos po
puliarumas buvo pakilęs, kai 
buvo išrinkta valstybinės Cali- 
fornijos kolegijos “Homecom- 
ing Queen”. Jau tą syk iš eilės 
Californijos politinių figūrų bu
vo sulaukusi sveikinimų bei pa. 

1 siūlymų iš Hollywoodo filmų stu 
f dijų.

Gražiu žodžiu į sveikinimus 
atsakė naujosios šeimos galva 
dr. Zigmas Brinkis. Povestuvi
nei kelionei jaunieji išvyko į Ha 
vajų salas. Vn.

— Vaikų tautų festivalis į- 
I vyksta Los Angeles šį sekma
dienį, gegužės 6d., International 
Institute, 435 S. Boyle Avė. Pra 
džia 1.30 vai. p.p. Programoj 
lietuvius atstovaus Onos Rasu- 
tienės vadovaujama taut. šokių 
grupė, VI. Gylys gros akordeo
nu. Įėjimas 1 dol. suaugusiam 
ir 25 et. vaikams.

lionienė, lituanistinės mokyklos 
| mokytoja, įvairių jaunimo pa
rengimų nuolatinė talkininkė.

Reikia manyti, kad ypač ar- 
chit. Ed. Arbo profesiniu pa
tarnavimu pasinaudos ir spar
čiai auganti lietuviškoji Los An
geles kolonija. J. Viekšnys

Į MARČIAS CHICAGAI

Retu iškilmingumu Los An
geles lietuvių kolonija atšventė 
Velykų dieną inž. Žibutės Bal
sytės ir dr. Zigmo Brinkio ves
tuves. Moterystės sakramentą 
suteikė buv. jaunojo kapelionas 
Lietuvoje Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. J. Kučingis. 
Jaunuosius į bažnyčią palydėjo 
11 porų palydovų. Visos pamer

Bažnyčia ir darbininkų 
pasaulis

“Bažnyčia ir darbininkų pa
saulis”, tokiai temai buvo pa
skirta trečioji studijų diena Ita 
lijos katalikų akcijos jaunimo 
suvažiavime, kuris įvyko Ro
moje. Suvažiavime dalyvavo vi
sų Italijos vyskupijų katalikų 
jaunimo atstovai. Atidarymo iš 
kilmėse dalyvavo trys kardino
lai: Pizzardo, Copello ir Cento.

Pasmerkti kalejiman
Du Kubos kunigai, nepriė

musieji komunistų mokslo, bu
vo pasmerkti 1961 m. rugpiū
čio mėnesį 20 metų kalėjimo ir 
dabar esą patalpinti į vienutes; 
tai kun. Reiniero Lebroc Marti- 
nez ir kun. Jose Luis Rojo Sei- 
jas.

Arch. Edmundas Arbas, Los Angeles, Calif., klausosi ne senovės 
vaidilos, bet prof. Mykolo Biržiškos minčių. (Nuotr. D. Cibo)

LIETUVIŠKOS LIEPSNELĖS 

IŠ OLDENBURGO

Mokytojos prisiminimai apie mokines 

STASE VABALAIT E - PETERSONIENE

tyvi montesorininkė, augina 2 
sūnus.

Rima Širmulytė, ištekėjusi, 
augina 3 puikius vaikučius.

Danutė Koklytė-Dirvonienė, 
i baigusi College of Mount Saint 
Joseph, augina sūnų Vytautą.

I Dalė Koklytė, “Laiškai Lietu
viams” filmų recenzente, baigu- 

1 si chemiją, dirba kaip bibliote
kininkė, ‘žada studijuoti žurna
listiką. Gabi ir universali asme
nybė.

Birutė Kcmėžyte, dainininkė, 
solistė,

Laimutė šturmaitytS-Bildu- 
šienė, dainininkė, solistė, augi
na du vaikučius.

Genė Antanaitytė, pereitų 
metų “Miss Lithuania”, puiki 
deklamatorė dar gimnazijos 
suole, šiuo metu baigė dainavi
mo studijas.

Birutė Antanaitytė — Zala
torienė, lėktuvų palydovė.

Dalia Jūratė ir Birutė Na
vickaitės dirba įvairiose orga
nizacijose, dainininkės. Birutė 

I ištekėjus, augina gražią porelę 
vaikučių. Šiuo metu serga.

Laima Smolenskaitė-Stepai- 
tienė, dainininkė, solistė.

Aldona Pemkutė-Underienė, 
4 vaikučių pavyzdinga motina, 
buvusi gimnazijos solistė.

Regina Pemkutė-Astrauskie
nė, baigusi biologiją.

Regina Rauehaitė-Dapkienė 
augina porą vaikučių, dirba su 
ateitininkais.

Natalija Rauehaitė-Vaznelie- 
nė augina 3 sūnus, būsimus so- 

ilisto tėvo pavaduotojus.
| Nijolė Remeikytė, Cicero, 
i baigė universitetą, aktyvi visuo 
Į menininkė. Ona Remeikytė irgi 
Ciceroj. Aurelija Lingytė, Van
da Kyhartaitė, Danutė Jonikai- 
tė-Vidžiūnienė, Dalė Sedaitytė, 
Milda Frizaitė, Olga Reimomai- 
tė, Birutė Lukoševičiūtė ištekė
jusios, gyvena Chicagoj ar apy 
linkėse, gražiai augina vaiku
čius, leidžia į lietuviškas mo
kyklas bei ansamblius.

Nijolė Lipčiūtė-Manelienė, 
balerina, anksčiau gyveno Chi
cagoj, dabar išsikėlus.

Birutė Danerytė, rodos, irgi 
Chicagoj, anksčiau rytinėse 
valstybėse, spaudoj pastebėta 

i kaip buvusi aktyvi studentė.

Elena Neimanaitė, neseniaij
atvykusi iš Vokietijos, rodos, 
dirba Cicero Šv. Antano Taupy
mo ir Skolinimo bendrovėj.

Skaitome laikraščiuose, kad 
š. m. geg. 5 d. Toronte, Kana
doje, renkasi buvę Oldenburgo, 
Vokietijoj, lietuvių gimnazijos 
mokiniai ir mokytojai.

Prabėgo daug metų, pasikei
tė veidai, bet atminimai liko. Ir 
ne tik atminimai. Stebint buvu
sių mokinių dabartinį gyveni
mą, džiugu, kad tiek daug, 
daug šviesių liepsnelių šviečia 
lietuviškam išeivių gyvenime iš 
tų buvusių mokinių.

Vyrus palieku vyrams. Man, 
kaip buvusiai tos gimnazijos 
mokytojai, norisi pažvelgti į 
buvusias tos gimnazijos mergai 
tęs. Ne apie visas turiu žinių. 
Bus tokių, kurios liks šį kartą 
neatžymėtos. Bet džiaugčiaus, 
jei jos pačios ar žiną apie jas 
suteiktų žinių, ir aš galėčiau 
padaryti šio rašinio tęsinį.

Oldenburgo gimnazijoj buvo 
gražus būrys mergaičių. Gražių 
išore ir vidumi, pasižymėjusių 
įvairiose mokslo ar meno srity
se. Dauguma jų išemigravo, bai 
gė aukštąjį mokslą, dabar dir
ba įvairų darbą įvairiuose kraš
tuose. Kitos neturi diplomų, 
bet, sukūrusios lietuviškas šei
mas, gražiai augina vaikučius, 
o tai kartais reikalauja daugiau 
aukos ir darbo, negu įsigyti 
diplomą.

Iš maždaug 230 mergaičių, 
buvusių 1945—1951 m. Olden
burgo (vėliau Wehnen prie Ol
denburgo) gimnazijoj, tik 3 iš
tekę jsios už kitataučių, bet ir 
tos nedingo Lietuvai. Jų atža
lynas kalba lietuviškai.

Sunku tas mergaites griež
tai paskirstyti į menininkių, vi- 
suomenininkių ar gerųjų ma
myčių kategorijas, nes dažnai 
tos pačios reiškiasi visose sri
tyse. Gal geriau vietovėmis. 

Chicagos liepsnelės
Aldona Krikščiūnaitė-šmulkš 

tienė, mokytpja, visuomeninin
ke, dirbdama amerikiečių mo
kykloje, be galo gražiai repre
zentuoja Lietuvą ir mokinius j- 
vairiausiom progrom apie ją in
formuoja.

Viltis Vaičiūnaitė, aktorė, bu
vusi Montreaiio dramos kolek
tyvo narė, dabar aktyviai besi
reiškianti Chicagos lietuvių tea
tralų tarpe.

Liuda širmulytė — Germa- 
nienė, baigusi Urbanos univer
sitetą, dažnai rašo spaudoj, tu
rinti literatūrinių gabumų, ak

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 1 d.

Severiną Blinstrubaitė gra
žioj, lietuviškoj dvasioj augina 
sūnų Egidijų.

Toronto liepsnelės
Stefa Vanagaitė-Petraitienė; 

labai aktyvi visuomenininke, 
dirba Kat. Moterų draugijoj, 
Ateitininkų sąjungoj. Buchalte- 
rė ligoninėj.

Bronė Vanagaitė-Akelaitienė, 
4-rių vaikų motina, pasižymėju
si rūbų projektuotoja.

Janina Vanagaitė-Kaknevičie- 
nė, chorų ir tautinių šokių da
lyvė, augina 3 sūnus labai lie
tuviškoj dvasioj.

Zita Vanagaitė-Klevinienė —
2- jų vaikų motina. Kanados gro 
žio salionų tarnautojų suvažia
vime laimėjusi aukso taurę už 
šukuoseną “Gulbė”.

Dzėja Klevinaitė, ištekėjusi, 
4-rių vaikų motina, bet randa 
laiko ir savo mylimam piani
nui.

Arija Klevinaitė-škėmienė —
3- jų vaikų motina, knygų pelė, 
turinti gražiausią biblioteką.

Irena, Margarita ir Joana 
Čepaitės augina gražias šeimas, 
chorų dainininkės. Joana — mo 
kytoja.

Regina, Alvina Jakimavičifi- 1 
tės, ištekėjusios ,augina po 3 
vaikučius.

Elena Šimkūnaitė, Janina Va
siliauskaitė, Danutė ir Irena 
Jakimavičiūtės, Marytė Dirve- 
Iytė, Stasė ir Genė Rarasieju- 
tės gyvena taip pat Toronte 
augina gražias, lietuviškas šei
mas.

Genė Karasiejutė (nežinau ar 
ištekėjus) reiškiasi vaidyboje.

Hamiltone gyvena Elena Nau 
jokaitytė (mačiau beplušančią 
kartą Wasagos moksleivių sto
vykloj).

Danutė Čelkutė, mokytoja, 
Milda šeštakauskaitė (šiuo me
tu sunkiai serga, augina 2 sū
nus).

Regina Ramanauskaitė, vie
nuolė Putname. Studijavo meną.

Genė Ramanauskaitė augina 
2 sūnus.

Irena Baltušytė rodos, nese
niai liko našlė su mažais vaiku
čiais.

Janina Pauliūtė Montrealy 
gyvenanti dainininkė solistėš 
pernai koncertavusi Chicągoj.

Kanadoj turėtų būti Kalen- 
draitė, Poškutė, Ankudavieiūtė, 
Kudirkaitė, Dalė Kudlinskaitė, 
Vaičiūnaitė, rodos, Gailė. 

Detroito liepsnelės
Stasė Vaitiekaitytė-Smalins- 

kienė, dailininkė, neseniai Chi
cagoj turėjusi savo kūrinių pa
rodą. Gimnazijoj buvo vadina
ma “Jaunyste”.

Regina Liesonaitytė-Pikūnie 
nė, pasižymėjusi gailestingoji 
sesuo, visuomenininke.

Vanda Šmitaitė-gepetienė, me 
dicinos technikė .augina Arvy
dą ir Astą .buvusi Toronto Var 
po choro dalyvė. Nuvažiavusi į 
Kanadą namų ruošos darbams, 
pateko į tolimą šiaurę pas vie
ną olandų ar belgų kilmės pro
fesoriaus šeimą. Tvarkė ten bū
rį ožkų, tampė miltų maišus 
(profesorius turėjo nedidelį 
ūkelį). Už paslaugumą ir nuo
širdumą profesorius išrūpino 
vėliau jai stipendiją studijuoti 
medicinos technikos mokslą ir 
.atsikvietė iš Vokietijos jos tė
vus.

Po visą Ameriką 
Įvairiose Amerikos vietose

yra dar šios buvusios mokinės.
Galina Macelytė-Sužiedėlie- 

nė, baigusi sociologiją, literatū- 
Į rimais gabumais pasižymėjusi 
dar gimnazijoj. Gyvena Wa- 
shingtone.

Dalia Bartkutė-Puškorienė, 
sociologė, augina 3 vaikučius.

Daiva Nauragytė — misijo
nierių seserų vienuolyne. Turi 
literatūrinių gabumų, įkūnytas 
švelnumas.

Nijolė Kanišauskaitė, ištekė
jusi augina Audrių ir Audrą.

Nijolė Bagdonaitė, rodos, gy
vena Hartforde.

Daiva Mongirdaitė, solistė, 
dar gimnazijoj žavėjo savo pui
kiu deklamavimu ir dainavimu, 

j šiuo metu jau gaibusi daina- 
ivimo studijas.

Ramutė Vaitkevičiūtė gyve
na Brooklyne, laimėjusi pirmą 

; vietą šokių varžybose, dalyva
vo Ed. Sullivan programoj.

Aldona Žukauskaitė gyvena 
'Hartforde ir augina 2 sūnus.

Emilija Jurevičiūtė New 
I Yorke baigė chemiją ir šioj sri
ty yra. labai pasižymėjusi. 

Australijoje

Liucija šeštakauskaitė, buvu
si labai gera mokinė. Australi
joj baigė universitete prancūzų 
kalbą ir modeliavimo mokyklą. 
Ten dabar yra garsus ir bran- 

Igiai apmokamas modelis. Rašo 
poeziją anglų kalba ir yra aukš 
tai australų vertinama. Šiuo 
metu ke'iauja po pasaulį pasi
žvalgyti. Yra pakeliui j Ameri
ką.

Ar tik ne Brazilijoj yra Dan
guolė Strimaitytė, labai gabi 

; mergaitė. Kažkada ką tai pažy- 
. mėtino apie ją skaičiau spau
doj. Atsiliepk, Danguole! 

Vokietijoj

Genė Dubauskaitė baigia me 
dicinos studijas, buvusi gabiau
sia gimnazijos vaidintoja — ar
tistė. Vida Pecoldaitė irgi buvo 
išvykusi į Vokietiją studijuoti 

j medicinos. Irena Pecoldaitė Chi 
cagoj, ištekėjusi.

Man įdomu, kur yra ir ką be 
veikia 1950-51 mokslo metų ge
riausios mokinės: Danutė Ku- 
raitytė, Daniela Jakštaitė, Biru
tė Janušauskaitė. Dalė Sedai
tytė iš tų gerųjų mokinių yra 
Chicagoj, o Mirga Ataitė Vo
kietijoj.

Į Liko mano daug neatžymėtų 
mergaičių, apie kurias žinių ne
turiu. O kartais nežinomi var- 

| dai, kaip to Nežinomojo karei
vio, turi ypatingų nuopelnų. 
Pavyzdžiui, nežino ir šiandien 
anas sergąs (ar sirgęs) studen
tas Vokietijoj ,kad Stefa Vana
gaitė-Petraitienė savo asmeniš
kus $50 dol. pasiuntė Toronto 
ateitininkų vardu jo gydymo iš
laidoms. Idealizmo ir kuklumo 
pavyzdys. Tegul ji man atlei
džia, kad aš tai paskelbiu vie
šai.

Kai žiūri praeitin, ten vis
kas taip gražu ir miela atrodo. 
Ir man, turbūt, neišeis iš atmin 

i ties vienas įvykis' iš Oldenbur
go gimnazijos.

i Buvau tada 5-tos klasės auk
lėtoja. Toj klasėj mokėsi Irena 
Milaviekaitė, Nijolė Kanišaus
kaitė, Liuda Širmulytė, Alina 
Riekutė, Laima Smalenskaitė, 
Daiva Nauragytė, Vytas Kubi
lius, Vitalis Lensbertas, Vytas

(Nukelta į 6 psl.)

DĖMESIO !
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana musų 

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 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III. 
'iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikiaDRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 IVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Lietuviškos liepsnelės...

i Atkelta iš 5 psl >
Kilikevičius, Jonas Velyvis ir, 
rodos, Pijus Pažerūnas. Miela 
tai buvo klasė. Aš ją tiesiog 
mylėjau. Mane jie irgi. Bet mo
kiniai kartą pradėjo tą mano 
meilę išnaudoti. Vieną kartą 
visa klasė pasisako nemokanti 
pamoki}. Tą vieną kartą aš nu
tylėjau. Sekančią pamoką vėl 
tas pats. Aš susierzinau ir gal
vojau, ką dabar daryti: barti, 
pa’ikti po pamokų ar eiti pas 
tėvus.

Nesuradusi greito sprendimo, 
aš,jiems garsiai pasakiau sa
vo nuotaiką:

— Man liūdna, kad jūs blo
gam išnaudojate mano meilę 
jums.

Klasėje tyla. Berniukai nulei
do gaivas, o mergaitės, žiūriu, 
beveik ašaroja. Tik staiga atsi
stoja visa išraudusi mieloji se- 
niūtė Laima Smalenskaitė ir 
sako:

l — Panele auklėtoja, visos
Amerikietis, buvęs Valstybės ko kruvinos skerdynės, tai lais- ^^as®s’ vardu pareiškiu, kad 

. _ j . .. .... daugiau to nebus, mes daugiaudepartamento aukštas pareigu- i vasis pasauks ramiausiai mie- b . r.
nas, Louis J. Halle savo knygoj .gojo prie uždarų langinių, kad Drašom Ir mums
Civilization and Foreign Poli-j neišgirstų mirštančių balsų! Ven P,^ „obo^ic5 Hnr
cy, tarp kitko, taip rašo:

— Mums privalu pirmiausia j nuolat kartojame ir tebekarto- 
išsiaiškinti, kokie žmonės mes i sime, kad jie neprarastų vilties 
esame, ką norime pasiekti gy- atgauti laisvę. Mes šaukiame, 

kad jie yra mūsų mintyse ir 
širdyse. Gi, kai tauta sukilo, ne-

6

.. igw?s

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d. T
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Dvi seseles vienuolės žuvo auto katastrofoj prie Wisconsin-Illinois 
valstybių sienos, kai jų automašina posūkyje užkliudė barjerą. 
Žuvo sesuo Maries ir sesuo Martin. Viena seselė sužeista. (UPI)

SPAUDOJ PASIDAIRIUS

... . liūdna, Kad... ir, nebaigusi dari griioie esantiems žmonėms mes , v, ... , • -j •___ . kažką sakyti, atsisėdo ir užsi
dengė veidą.

— Gerai, aš pasitikiu jumis, 
— pasakiau.

Ir po to jie taip paruošdavo 
turėdavaubepakentusi žiaurių valdovų, pamokas, kad aš 

mes nieko nedarėme, nes neži- jiems rašyti tik gerus pažy- 
nojom ką daryti. Mes turėjom .mms.
.10 metų laiko apgalvoti, ką to
kiais atvejais daryti, bet mes 
neturimę aiškiaregiškumo ir svei

venime. Tad pasižiūrėkime Į da
bartinį pasaulį ir pasverkime sa 
vo pajėgumą. Kitaip tariant, 
mes savo gyvenimo praktikai 
turime pasidirbdinti teoriją su 
idėjomis.

Amerika ne tik stipri ir ga
linga valstybė, bet stipri ir ga
linga gyvenimo idėja. Kaip vals ; ko numatymo. Užsienio politika, 
tybė, ji iki šiol istorijoj gyveno j nenumatanti rytojaus dienos, y- 
gana saugiai, nekęsdama bai-| ra oportunistinė ir beviltiška, — 
mės, kurią nuolat kitos valsty- j baigia autorius. Liet.
bės kentė ir kenčia Europoje,

CLASSIHED AND HELP WANTED ADS
REAL E S T A T E

MAROUFTTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $1S,4OO.

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

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

(i butų mūras. $7,200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $03,000.

0 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 muro namas. 2 butai — 
6 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 niūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų. 
Įmokėti $4,000.

ž-Jų luitų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo
kyklų. $28,000.

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

5 kamb. medinis. Alumįnum 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.

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

K.VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 si Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalorv stogas, 37 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. Men. pajamų $280. Arti 55- 
tOS ir Pulaski. $26,900.

4 butų mur. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išriuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL -V ARPAS 
REAL ESTATE

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

SEAL E S T A T E

§19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, ’ 
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 
M. p.

$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūsų Įstaigos.

$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 
naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian.

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton d.. 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$19,900 mūrinis 8 mieg. ant SO 
p. loto, M. arba G. parke.

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

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

$12,000 medinis 5 kamb., 85 p. 10- 
ias, rūsys. Gage p.

$18.500 visai naujas. I mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$23,900 mūrinis 2 po 4 garaža.' 
80 p. lotas. Gage p.

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 po 6, nauji 2 
šild., 2 bl. iki Brighton p. bažnyčios.

$15,200 medinis 1 % a. (5 ir 3). 34 
p. lotas, rūsys. 3 mieg., Gage p.

$55,000 už didelį pajamų narna M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb., puikiai išlaikytas, mažas 
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 58x125.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.
$17,000 medinis 4 butai Brigthon 

p. Geroj vietoj.
$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 

Gage p.
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

tai. 2 lotai, 4 garažai.
$21,000 už, medinį pajamų namą 

j — 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
į ekstra lotas šalia.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 West 69ih Street. Tel. 436-5151

Nauj. mūr. 2x5% (S m.)—$36,500
1 Nauj, mūr. bung., garažas—$18,900
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—$29.500
Med. 2x5, gar., dld. lotas—$16,900 
Didelis pasiriinc. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-S384

M A it Q U IMTE PARKE
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5% ir 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai oo 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

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

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

REpublic 7-9515 arba RE 7-463$
2 BUTAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. Žemit'4 lfQQ 1

2 AUKŠTŲ MŪRAS
Marąuette Pk. Pirmam aukšte —- 

maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
butas; antrame — 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainą įeina visi įrengi
mai bei prekės.

S24O MEN. PAJAMŲ
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7»st Street
Tel. lYAlbrook 5 6015
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BTJUjDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 
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6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

Ir šį vakarą, rašydama šias 
eilutes, mąstau: kiek daug sa
vigarbos, švelnumo, ryžto, žmo 
niškumo, kiek daug dvasinės 
kultūros turėjo tie-mano auklė
tiniai. Ir kiek daug šviesių lieps
nelių iš tos tremties gimnazijos 
šviečia šiandien tremties kelio
nėj. Po tiek metų.

Neužgęskit tad,
Pflirs garsus jėzuitas

Neseniai Romoje mirė šven 
kiauti su kitomis tautomis ir to gyvenimo ir gilaus išsimoks- liepsnelės, bet ir toliau savo ap- 
nereikalauti iš kitų sutikimo su linimo kunigas jėzuitas tėvas kinkoj ir savo atžalėlėse skleis- 
mūsų idėjomis, prieš užmezgant Feliksas Cappello. Daug šmeiš- moksleivių dienų idealizmą, 
komercinius ar diplomatinius ry'tų ir melo apie jį yra prirašęs ^a(^ ne pik jūs, bet ir jūsų vai
šius. Tačiau svarbiausia nusta- prancūzas Peirefit savo knygoj kaimai mylėtų Lietuvą iš tolo.
tyti, kas yra mums pageidau- ; “švento Petro raktai”, kurią ----------------
jami dalykai, o kas gyvybės rei- neseniai Lietuvoje komunistai 1 _ nenOrite niekada būti
kaląs. Už gyvybės reikalą turi- išsivertė į lietuvių kalbą. A. nuiįūtusiais? Tai gyvenkite
me būti pasiryžę aukoti viską a. tėvas Cappello Romoje visų šventai. Geras gyvenimas  
— turtus, gyvybę, gerą gyve
nimą. Su pageidaujamais daly
kais galime elgtis atsargiau. Ta
da nešaudysime iš patrankų į 
žvirblius.

Ar verta griebtis ginklo?

nes jos stovi akis į akį prieš pa
vojus. Reikia glaudžiai santy- mielosios

REAL ESTATE_______

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 alkras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, S-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 bųtii namas mieste, geros ren- 

dos, $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę j pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investment Co.

1005 Porter St., Lernont, III. 
CL 7-6675

buvo gerbiamas ir mylimas.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek- j 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių! 
pasaulinių žinių santrauka ii ko-' 
mentarai, muzika, dainos ir idag- į 
dutės pasaka. Programą veda

visada linksmas.
—Šv. Bernardas

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Prancūzijos katalikiškos spau 
dos plačiai žinomas šulas tėvas
R. L. Bruckbergdr yra parašęs !BOnknn/BS reikliyfa gauaa“!®.L?rau.<!:_JT?e j 
įdomų straipsnį, kuriame iškė-

$18,500. Pirksite gerą 9 butų 
mūr. apart. namą. 9 po 4 kamb. 
Geram stovy. Apylinkėje 22nd ir 
Damen. Pajamų $4,400; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038. ___ ___

Skubiai parduodamas namas su 
5 kamb. butu ir tavernos bizniu. 
Vieta yra tarp 2-jų laidotuvių kop
lyčių. 4346 S. California Avė. TeL 
ČL 4-9226-

per 4 m. galite išmokėti šią, nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $1.2,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$1 5.000.

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

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lakę, Tik Viskas modern. $16,000.

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

SI M K U S
REAL ESTATE, NOTARY POBLIl
4259 So. Mapiewooč Avė,
lelef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Skelbkitės “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS v p;

IEŠKO NUOMOTI

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

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

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

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.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIM/ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

zv. ŠIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 VYEST 71st STREET

Tel.: PR 8-4268 Ir TE 9-55S1 i 
%...........................-.... . ............... . ..^

lė problemą, ar verta priešintis 
ir griebtis ginklo.

Jis vaizdžiai nurodo, kad Šven 
tasis. Raštas kalba tik apie karo 
ir taikos metus, tačiau ten nie
kur neužsimenama apie teisin
gumo ir skriaudos laikotarpį. Iš 
to autorius daro išvadą, kad 
karas prieš neteisingumą nėra 
nuodėmė. Priešingai, nuodėme 
reikia laikyti tokį elgesį, kuris, 
siekdamas taikos, nusikalsta tei 
singumui. Tokių faktų šiandien 
turime daug.

Girdi, amerikiečiai yra aiš
kiai pasakę, kad, jei Sovietai 
pultų Europą, JAV atsakymas 
būtų staigus ir masiškas, ta
čiau tokiems amerikiečių pasa
kymams šiandien sunku tikėti. 
Duok Dieve, kad tokiems paža
dams daugiau tikėtų sovietai, 
negu mes, vakariečiai, — sako 
tėvas Bruckberger. Juk faktiš
kai sovietai jau puolė ir tebepuo 
la Vakarus: grėsmė Europai, 
Afrikai, Azijai ir visam Vidur
žemiui, ar tai nėra sovietų puo
limas? Vengrijos sukilėlių sker
dynės, — ar tai nėra Europos 
užpuolimas? Kai Vengrijoj vy-

lais kreiptis į Baltie Fiorists — ivisos reikalingos maldos ir gies
melių bei dovanų krautuvę. 502 E- ^turginiai nurodymai.
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas1 Išleid° ,Kunlgų. Vl6j7g!’ ? patai- 
AN 8-0489, Ten gaunamas ir i syta lalda; S3J5O. „V?aa^'
•DmiiP-na” lmus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.

5 ,V|» 63rd St., Chicago 29, III.

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu^ Radio ir šild.
Kaina lik .... 82,227.85 

Taksai ,89.11
Palša karna .. a $2,318.96

Dan Kuraitis © Liet. Prekyba
MILDA BUIC1C, INC.

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

Reikalingas mažas butas (1 ar 2 i 
kamb.), gazu apšild., viršutiniame | 
aukšte, švarioje, ramioje vietoje, ne- ’ 
brangia nuoma. Atsiliepti adr. -1935 
S. VVood St. 1-as aukštas iš priekio. 2737 W. 43rd St.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

CL 4-2390

D fi M E S I O !

VESTUVIŲ NDOTRACKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PREGIN PHOTO STUUIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS (TlS, sav

M O V 1 N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?3- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

M O V i N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perbraustymas

WA. 5-9209 Chicago, IIL

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

UETUVTO PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARĄUETTE 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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos— J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 •—-3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

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

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589
-

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Teirautis —

WA 5-3765

110%, 20%, 30% pigiau mokčsiteA 
■už apdraudą nuo ugnies ir auto-^ 
Imobilio pas

FRANK Z AP O LIS
3208J4 West 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
8Tėh: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.B

iuiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiinmiiiiiiiiiiiii

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

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

fllHIlIlilJlllIiiUillIlHilIIlHllIllIlIlIlIlIlin

STANKUS
CONSTRUCTION G0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazai 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

I visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

» ♦ ♦ ♦ ♦ 4

A. ABALL R00F1NG
{steigta prieš 48 metus 

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

IjA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR V1C. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, Ty
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI,

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Teh 277-1442 lies. OD 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

| LAPKUS BUILDERS, INC.
f Statome Įvairius pastatus. Dar- 
f bas atliekamas labai sąžiningai, imi 
.... vartojant geriausias medžiagas. i!įj

C
urime dar keletą sklypų Chicagoj. 8x 
6440 SOUTH PULASKI RD. S
RE 7-6630 arba LU 1-0400 M

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Ave^
Chicago #. III.
Tel. VI 7-S447

Remkit dien. “Draugę”

Apsimoka skelbtis "DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino? 
visiems prieinamos.



MILIJONAS ŽMONIŲ 
BENDROSE MALDOSE

Tretininkų suvažiavimas d. Numatytas svarbiausias kal
bėtojas, Bostono kardinolas R. 
Cushin.gr. Bus nagrinėjama, ei
nant enciklika Motina ir Moky
toja, tretininkų uždaviniai šian 
dieniniam Bažnyčios gyvenime.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 1 d,

Kas penki metai įvyksta J- 
AV Šv. Pranciškaus tretininkų 
suvažiavimas. 1962 m. bus jis 
"Detroit, Mich., spalio 24—28

Daugiau kaip milijonas žmo
nių buvo susirinkę į kun. Patri
ko Peyton Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje suorganizuotą bendrą 
rožančiaus kalbėjimą aikštėje. 
Tai didžiausia religinė demons
tracija, kokia tik yra buvusi 
suorganizuota Pietų Amerikoje 
ir visame Amerikos žemyne, 

j Antra savo didumu tokia reli- 
i ginė demonstracija yra buvusi 
praeitų metų spalio mėnesį 7 d. 
San Francisco mieste. Iš Bogo- 
tos pranešama, kad tas religi- 

' nis įvykis pritraukė netgi dau
giau žmonių, negu jų suplaukė 
prez. Kennedy vizito metu. Dau 1 

j gelis asmenų iš provincijos at- 
j vyko sunkvežimiais, specialiais 
• traukiniais ar net pėsti.

SUtAOSKU BEVERLY MILLS GŽLINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

lėief. Ui 8-0833 PR 8-0834nStJtiSžči'.'JK -

Mielą kolegą
INŽ. VALDĄ ADAMKAVIČIŲ ir šeimą, 

jo tėveliui
a. a. STANISLOVUI KARALIUI mitus,v 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

šviesos-Santaros Federacijas 
OhSsagss Skyrius

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

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO 
5914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasi rinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Someršet, Ind.. miestelis bus sunaikintas, nes bus panaudotas rei
kalingai „pylimo erdvei prie Mississinęwa upės, norint sumažinti 
potvynio : pavojus pakilus Wabash River Valley upei. (UPI)

A. -j- A.

SOPHIA ANUSEVICZ
MOS KOLONIJOSE audiencijos metu pasikeitė gra

žiomis dovanomis.

Columbus, N. M.
Uražiai darbuojasi

Kuru'‘Domininkas Lengvinas, 
pirma "dirbęs Grand Rapids, 
Mich., vyskupijoje, labai sėk
mingai darbuojasi dabar ' čia 
kaip administratorius Holy Fa
mily bažnyčios. Atvažiavęs tik 
prieš Kąledas, per kelius mėne
sius stiebė jo talkos būdu pasta 
tyti natiją kleboniją, ir Velykas 
jau šventė naujoj patalpoj. Į 
inauguracijos iškilmes buvo at
vykę nemažas būrys svečių ku
nigų : kun. St. Aleksiejus, St. 
Anna klebonas Deminge, kun. 
Jonas Burkus, Kfermit klebo
nas, Texas, kun. Antanas Ber- 
tašius, Fort Davis klebonas, 
Texas, kurt. Pranciškus Jokūbai 
tis, ligoninės kapelionas EI Pa
so, Texa'š. Taip pat buvo du sve
čiai kunigai, kun. Lengvino kur 
so draugai, net iš Californijos. 
Tai kuri. Vaclovas šiliauskas, 
St. Joari of Are Chureh, Los 
Angeles, ir kun. Antanas Va- 
liuška, Šv. Kazimiero bažnyčios, 
Los Angeles.

Iškilmės praėjo labai jaukioj 
nuotaikoje. Kun. Lengvinas su
silaukė daug sveikinimų ir gra
žių linkėjimų.

Parapiečiai kun. Lengviną my 
li ir džiaugiasi, kad gavo tokį 
energingą .ir apsukrų lietuvį, ku 
ris taip - gražiai dirba su žmonė
mis ir jaunimu ir turi daug 
organizacinių gabumų. A. V.

(ANUS)
Gyveno 7210 S. Francisco Avė.

Mirė bal. 29 d., 1962, 10 vai. vak., sulaukus
Amerikoje išgyveno 42 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Izidoris,
Grigalaitis su šeima ir Ona Binkus su šeima, kiti 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus Marąuette Funeral Home 
koplyčioje.

Laidotuvės įvyks treč., geg. 2 d., iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėta į švenč. P. Marijos Gimimo' parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

gimines, draugus ir pažįstamus da-

Mčisy brangiam prieteliui
A A

STANISLOVUI KARALIUI mirus, 
žmoną Genovaitę, dukrą Violetą, sūnus: 

Česlovą ir Valdą su šeimomis giliai uzjau 
čia ir kartu liūdi

Vėieckių šeimos

47 m. amžiaus, .E F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
m 4605-97 South Hermifage Avenue |JU| Tel. YA 7-1741-2v 4330-34 South Galifornia Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AžžBULANCE PATARNAVIMAS DIENA I® NAKTĮNuoširdžiai kviečiu visus: 

lyvauti šiose laidotuvėse.

A. -Į- A.
MARIJAI ANDRIUŠIENEI mirus, 

jos sūnui Engelbertui ir jo šeimai reiškia 
giliausią užuojautą

Aldona ir Vytautas Taurai

Nuliūdęs Tėvas. 

Petkus ir Sūnus.Laidotuvių direktorius A.

A. + A.
CONNIE TRAKSEL

TĖVAS IR SŪNUS
MARĄUETTE FUNERAL HOME "1 .

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lsf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

(TRAKŠELIS)
II-jo Pasaulinio Karo veteranas

Gyveno 5158 S. Hamlin Avė.
' Mirė bai. 29 d., 1962, 4 vai. p. p., sulaukęs 54 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Emily (Wask), 3 dukterys: 

Marlene, žentas Edvvard Feldhaus, Jo Ann, žentas Warren Moone 
ir Joyce, žentas Frank Contorno, 4 anuūkai, 2 broliai Walter ir 
Steve, 4 švogeriai: Stanley, Tony ir Frank Wask, švogerka Frances 
Kaminski.

Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post 271 ir Chieagos 
Lietuvių Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas antrad. geg. 1 dieną John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage.

Laidotuvės įvyks ketv. geg. 3 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas įs Šv. Kazi
miero kapines. •

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai, anūkai ir kiti gimtinės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArd 7-1741

A. -J- A.
STANISLOVUI KARALIUI mirus, 

jo giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Meissner Engineers, Ine. 
Bendradarbiai

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.

Mielai
REGINAI ANDRIUŠYTEI - 
MICKEVIČIENEI su šeima, 

mamytei mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Genė ir Kęstutis Puodžiūnai, 
A. Kalvaitienė

Laidotuvių Direktoriai

Popiežius priėmė Škotijos 
protestantų prezidentą

Popiežius Jonas XXIII pri
vačioje , audiencijoje priėmė Sko 
tijos protestantų bažnyčios ge- 
neralinėg. asamblėjos preziden
tą dr. Craig. Nuoširdus Šv. Tė
vo pasikalbėjimas su svečiu už
truko apie pusę valandos. Jo 
Šventenybė pasikalbėjime iškė
lė škotų tautos religingumą ir 
išreiškė' savo dėkingumą už šį 
apsilankymą. Sv. Tėvas ir Ško
tijos protestantų prezidentas

•848 SO. WESTERN AVB»

TRYS MODERNIŠKO* 
AIR-CONDlTlONRB koplyčios

STANISLOVAS KARALIS
Gyveno 6526 So. Talman Avė., Tel. HEmlock 4-3353.
Mirė balandžio 29 d., 1962 m., 3:50 valandą ryto, su

laukęs 61 metų amžiaus.
Gimė Rusijoje —- Rostov-Don. Amerikoje išgyveno 12 

metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaitė (mergauti

nės pavardė Raieevičiūtė), duktė Violetai sūnus Česlovas, 
marti Mariau, posūnis Valdas Adamkavičius ir jo žmona Al
ma, trys anūkai. Lenkijoje liko motina Teresė ir' sesuo Sofija 
ir kiti draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 6-tą valandą vakare — 
Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Western Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, ggeužės mėn. 2-rą dieną. Iš 
koplyčios 9:00 valandą ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, sūnūs, marčios ir kiti giminės
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telefonas REpublic 7-8600.

MASINOM* VISTAReginą Mickevičienę ir Engelbertą Andrii 

bei jy šeimas, motinai, uošvei ir močiutei 

MARIJAI ANDRIUŠIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Kasulaičių šeima

REpubHe 7*8600 REpublU 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

PETRAS BIELIŪNASPagal tėvus Moskevicz
Gyveno 4543 So. Fairfield Avc.

Į ,■
Mirė bal. 29 d., 1962,' 2:40

v. p. p., sulaukus 46 m. amž.
Gimė Scotlahd. Engianti. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
PašiHlto dideliame nuliūdime 

vyras Stanley, duktė Mary 
Lynn, '• motina. Elizabeth Mos- 
kevięz,.į švogeris Al Budvaitis, 
jo žmona Genevieve ir šeima, 
sesers L'vaikai. Julia White, jos 
vyras Joseph. Victoria Fraw- 
ley, yy.ras Frank, Carolyn
Golab, jos vyras Henry ir An- 
ne žemaitis, kiti giminės, drau- 

’ gal i' č įžįsta mi.

"ROnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 434S S. Ca- 
Ht'ornĮsr'Avė.

Laidotuves įvyks treč.. geg.
2 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j švenč. P. M. 
Ne.kąlU. - Prasidėjimo parapijos 
hažhyėkĮ, kurioje Įvyks gedu-, 
hngos pamaldos už veliones' 
sielą,. Po ' pamaldų bus nulydė
ta. į šv. Kazimiero kapines.

.Nuoširdžiai kviečiame visus: 
giminės, draugus ir pažįstamus 
d.alyya.uti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, inoti- 
Uil, jį, Jciti gimines.

Laidot. direkt. Petras Bie-
’bas. Tel. HA 3-3572.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudės darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

3307 LITUANICA AVĖ,DRAUGE 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 Prunslds, 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
3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138—11393319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Cushin.gr


DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 1 d.

X Kun dr. P. Jatulis, iš
plaukia atgal j Romą iš Mont
realio gegužės 9 d. Prieš tai 
dar aplankys Marijanapolį, Bo
stoną, Brocktoną ir kt. Chica
goje kun. P. Jatulis taip pat 
buvo sustojęs ilgesnį laiką, kur 
turėjo progos susitikti savo pa 
žįstamus. Romoje kun. dr. Ja
tulis Vatikano archyvuose ieš
ko apie Lietuvą istorinės me
džiagos.

X “Dainavos” ansamblio šo
kėjai š. m. gegužės 13 d., sek
madienį, vyksta į Rockfordą, 
III., kur, vietos Lietuvių Ben
druomenės kviečiami, atliks tau 
tinių šokių ir dainų meninę pro

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskrities pikni
kas įvyks birželio 24 d., t. ma
rijonų soduose Hinsdale. Gi 
rugp. 5 d., t. marijonams va
dovaujant ruošiama ekskursija 
į Šv. Kalnus. Svarbu, kad orga
nizacijų, ypač katalikiškų, pa
rengimai nesutaptų tą pačią 
dieną.

X Kun. Jonas Kuzinskas, šv. 
Jurgio parapijos klebono prel. 
Ant. Martinkaus pirmasis asis
tentas, šiandien, gegužės 1 d., 
sulaukė 10 metų kunigystės su
kakties. Pagerbdami sukaktuvi 
ninką jo draugai kunigai praei
tą savaitę buvo suvažiavę pa
sveikinti. Svečių tarpe buvo ir 
prel. P. Marcinkus, kuris iš 
Vatikano buvo kai kuriam lai
kui atvykęs pasisvečiuoti pas 
namiškius Ciceroje. Toj pačioj 
šv. Jurgio parapijoj jau 22-rus 
metus besidarbuojąs kun. J. 
Prunskis gegužės 23 d. sulauks

CHICAGO ŽINIOS
KARDINOLAS PAŠVENTINO 

BAŽNYČIĄ
NAUJI POLICIJOS 

MEDALIAI

, brangiau už persėdimą (trans- 
Ifer) CTA su šių metų kovo 
mėn. išlygino deficitą ir dar 
liko $46,000 atsargoje. Per pa
skutinius 12 mėn. 506 milijonai 
žmonių naudojosi CTA susisie
kimo priemonėmis.

Chicagos kardinolas Albert ' Anksčiau Chicagos policinin-
Meyer sekmadienį iškilmingai ka* pasižymėjimą tarnyboje 
pašventino Šv.' Raimundo de gaudavo tiktai pagyrimo laks- 
Penjafort naują bažnyčią ir mo ! ^ekus oe jokio matomo pažy- 
kyk’ą Mount Prospecte. Prieš mio‘ Policij°s galva O. Wilson 
13 m. įsteigtą parapiją, iš 10Gisteigė tris medalių rūšis: roži-
šeimų išaugo i milžiniška narani bronzos medalį už heroizmą, j ; namus namu savi-

auksinį bronzos medalį už ad- lrenšinius į namus, namų savi 
ministracinį pasižymėjimą ir si- ninkams reikėdavo išsirūpinti 
dabrinį policijos medalį. Medą-! specialų leidim^ ir ^oti lau-

;imų išaugo į milžinišką parapi 
ją. Bažnyčioje telpa 1,200 žmo
nių. Mokykla turi 24 klases.

NEKEIK LEIDIMŲ DUJŲ 
ĮVEDIMUI

Paskutinius 5 metus Chica
goje norint įvesti dujų šildymo

gramą Motinos dienos minėji
me Rockfordo Lietuvių klubo, aav_° kuni^stės 30 m- sukak' 
salėje, 2:30 v. p. p.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų klubo naujai išrinktos pa

ties.
X F. Strolia ir J. Vilkaitė 

savo talentus puikiai parodė:
reigūnės bus įvesdinamos gegu Pirmasis Prašydamas ir išmo-
žės 11 d. 7:30 v. v. mokyklos 
auditorijoj, motinų - dukterų 
susirinkimo metu. Bus drabužių 
demonstravimas.

kydamas dainų, o antroji—šo
kių, Marąuette Parko Lit. m- 
klos vaikučius, kurie Cicero 
parapijos salėje suvaidins D.

X “Atžalynas” Chicagoj vėl A”ŽWS “Žvaigždę”.
atželia, šeštadienį, balandžio 28 
d. įvykusiame aktorių, buvusių 
atžalyniečių, pasitarime nutar
ta atgaivinti “Atžalyno” teatro 
veiklą. Kolektyvan įsijungia ir 
Montrealio Lietuvių dramos te
atro aktoriai. Jų jau dauguma 
yra persikėlusi gyventi Chica- 
gon. Rudenį Chicagon keliasi

X Lietuvos Vyčių choras, 
vad. F. Strolia, atlieka progra
mą Balfo 95 sk. parengime ge
gužės 6 d. 3 v. p. p. Šv. Pran
ciškaus parap. salėje, 3903 Fir 
st., Indiana Harbor, Ind.

X ASS studijų dienos įvyks 
gegužės 5-6 dienomis Urbanoje. 
Registracija prasidės šeštadie-

Neries sporto klubas krepšinio žaidynėse laimėjęs 2 v. Klūpi (iš 
k. j d.) broliai Bartkai, Baltutis, Korsas. Stovi: Jacksey, Banevi
čius, Žvinakis, Varnas, Prapuolenis.

KREPŠINIO PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI
Balandžio 28-29 d. Chicagoje, į Jaunių B klasės naujas mei- 

įvyko XII-jų Š. Am. sportinių steris yra Chicagos ASK Litua 
žaidynių krepšinio pirmenybės. į nica. Finalinėse rungtynėse

TT , . . • , - i Lituanica nugalėjo Aro jaunius'Vyrų klases meisterio titulą j -45 J
apgynė Waterbury Gintaras _ ' , . •, . . . x Toronto Vyties moterų krep-baigminese rungtynėse, nugale-L. . . , ....... „k , Simo komanda vėl laimėjo mojęs Chicagos Nėr} 67-63. Ginta- , . „. . . . ., . .. , ... . terų krepšinio meisterio vardą,ras laimėjo vyrų krepšinio mei ,, :.. ... ., . . \ .. x .. Mergaičių klases nugalėtojuste rio vardą trecius metus įs . ... , ,
eijėg, tapo Toronto Ausros penketu

kas, baigmėje įveikęs Clevelan- 
Chicagos Aro jaunių A kla-Į do Žaibą 38-23.

sės penketukas antrą kartą lai- j Daugiau apie šias pirmeny- 
mėjo pirmąją vietą, baigmėje bes bus penktadienio Drauge, 
įveikę Clevelando Žaibą 68-53. .Sporto Apžvalgoje.

ŽUVO 326 POLICININKAI

Chicagos policininkai, minė
dami Policijos savaitę prade
dant geg. 13 d., iškilmingai pa 
gerbs 326 policininkus, žuvu
sius einant savo pareigas nuo 
policijos departamento įsteigi
mo. Ta pačia proga 400 naujo
kų padarys pirmą .priesaiką. 
Minėjimas vyks Ariel Crown 
teatre McCormick vietovėje.

BRANGI MAŠINŲ NUOMA

Chicagos miestas žada užmo
kėti $530,674 International Bu
siness Machines kompanijai, ku 
ri išnuomuos 280 mašinų įvai
riems miesto administracijos 
departamentams bei raštinėms. 
Ta nuoma bus už 9 mėnesių lai 
kotarpį. Nepasakyta, ar dėl ma 
šinų nuomavimo bug sumažin
tas darbininkų skaičius.

lių pažymius kaspinų būdu bus 
galima dėvėti prisegtus prie 
krūtinės, kaip daro kariškiai, 
nors tai nebus po įsakymu.

APUOKAS UŽKLYDO Į 
NAMUS

kiančiųjų eilėje. Dabar tokio lei 
dimo reikalas atpuola, ir dujų 
jau užtenka visus greitai aprū
pinti.

DUOS POLIO SKIEPUS 
NEMOKAMAI

Prieš išleidžiant viešų ir pa
rapinių mokyklų vaikus vasa
ros atostogoms, Chicagos svei
katingumo skyrius tikisi nemo
kamai išdalinti vieną milijoną 
skiepų prieš polio, šie vadinami

Stanley Mankowski, 6112 So.
Kedvale, buvo užpultas jam ne 
žinomos rūšies paukščio, kuris 
per atvirą langą įskrido į na
mus. Apsišarvavęs pirštinėmis . .

... -i i j • Savin skiepai imami i burnąir pintine pagavo užklydusį r . 4
, , . ... . . Reikia imti tris dozes, įmaisanlapuoką, kurį vėliau įslaisvmo. ’ t

Apylinkės gyventojai trumpai skiePus > pasaldintj* skVsti ar‘ 
domėjosi šiuo plunksnuotu pa- ba su citrininėmis sunkomis, 
keleiviu. GRĮŽTA KAREIVIAI

NAMO
IŠLYGINO DEFICITĄ Dešimts Chicagos ir priemies

Chicagos susisiekimo (CTA) čių kariuomenės rezervų viene-
kompanija pereitų metų liepos 
mėnesį baigė su $2,221,000 de
ficitu. Pradėjus imti 5 centus

LITUANISTINIO INSTITUTO 
SEMINARE

Jau kuris laikas Chicagoje lieka, lektorių sąstatą sudaro 
ir aktorė bei režisorė Birutė Pū ’ ni> gegužės 5 d., 11 vai. univer- ' veikia Pedagoginis Lituanisti- specialistai. Gaila, kad mūsų 
kelevičiūtė kurios premijuoto- siteto YMCA patalpose, 1001 S. k°s Institutas, kuris yra lyg ir jaunimas permažai domisi šiuo 
sios “Aukso žąsies” premjeri- ;Wright St., Champaign, UI. Pro aukštesnioji mokykla paruošti Institutu, kuris jiems galėtų 
nili mstfl.ivmn “ AtžnTvn,n«” ir 'grama prasidės 1 vai. p. p. Pa- mokytojų lituanistinėms mokyk duoti tikrai daug ir gerų žinių, planuojąs'pradėti t“ savo skaitys: inž. J. Miklo- Homs ir giliau supažindinti jau-

veiklą. Plačiau apie šį reikš- vas tema “Okupuotos Lietuvos n.mą su htuamstmemis proble
mingą nuosprendi bus rašyta JauMmas”> daik A- Kurauskas
šeštadieno Kultūriniame Drau- tema “Lietuvi^ dailSs tradiciJa 

emigracijoje” ir fil. A. Miekevi-ge.
X Birutė ŠenferienS po dvie

jų sunkių operacijų grįžo iš 
Elmhurst, III., ligoninės ir da
bar jau sveiksta savo namuose, 
šeimos tarpe, Lomibard, UI.

X Valerija Bručienė, 3440 
W. 115 PI., Chicago 55, III., sa
vo gimtadienio proga paprašė 
vaikus, kad jai užsakytų dien
raštį “Draugą”. Nuo balandžio 
17 d. Valerija gauna Draugą ir 
labai džiaugiasi, kad jis ją lan
kys visus metus.

X Margučių dažymo konkur 
se, kurį sekmadienį Jaunimo 
Centre surengė korp! Grandis, 
jaunių klasėje laimėjo premi
jas: 1. Jolanda Gliožerytė, 2. 
Antanas Stulpinas ir 3. Vytau
tas Narutis. Suaugusių klasėje 
premiją laimėjo F. Gnesiūtė, 
atgabenusi rinkinį itin gražiai 
dažytij margučių. Kai kurie bu
vo išpuošti spalvotomis gėlė
mis. Viename buvo dailiai išsku 
tinėta Gedimino pilis ir Vilniaus 
katedra. Teisėjai, paskirstę pre 
mijas, buvo dr. J. Meškauskie
nė, inž. V. Naudžius ir kun. J. 
Prunskis. Margučių ritinėjime 
premijas laimėjo D. Brusokai- 
tė, V. Rudaitis, J. Liepoms.

X Jaunimo Centro išlaiky- i 
mui yra ruošiamas koncertas, 
kuriame dalyvauja visas sąsta
tas Simo Velbasio baleto studi
jos mokinių, gegužės 6 d. 4 v. 
p. p. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. (Pr.)

X Lai nielieka nei vieno lie
tuvio vaiko, kuris būtų nepa
matęs išdėkėlės Ramunės gy
venimo! Marąuette Parko Li
tuanistinės Mokyklos moki
niai jos gyvenimą atvaizduos 
gegužės 5 d. 7 vai. v., Cicero 
P-jos salėje, pakartodami re
cenzentų gerai įvertintą D. Au
gienės vaidinimą “žvaigždė”. 
Vaidinimą režisavo Z. Kėvelai- 
tytė-Visockienė, dainai paruošė 
F. Strolia, šokius — J. Vilkai
tė. Vakarą globoja Cicero M. 
A-kų kuopa. (Pr.)

čius praves simpoziumą tema 
“Organizacijų reikšmė mums”. 
Sekmadienį, gegužės 6 d. 1 vai. 
p. p. K. Veselka kalbės tema 

X A. a. Connie Trakšelis 
(Traksel), 54 m. gyv. 5158 S.
Hamlin Avė., mirė nuo širdies 
smūgio bežuvaudamas su broliu 
Walteriu, Savannah, III., sek
madienį, bal. 29 d. 4 v. p. p.
Velionis 37 m. dirbo John F.
Eudeikio laidotuvių įstaigoje 
laidotuvių direktoriaus asisten
tu. Pasiliko žmona, 3 dukterys,
4 anūkai ir 2 broliai. Buvo II- 
jo Pasaulinio karo veteranas ir 
Dariaus - Girėno Am. Legion 
Post 271 narys. Priklausė lie
tuviškom draugijom. Pašarvo
tas John F. Eudeikio' koplyčio
je (4605 So. Hermitage). Lai
dojamas ketv., geg. 3 dieną, 9 
vai. ryto iš Šv. Kryžiaus bažny
čios Šv. Kazimiero kapinėse, i se. (Pr.)

šeštadienį, balandžio 28 d., 
Jaunimo Centre buvo sureng
tas lituanistinis seminaras, į 
kurį buvo pakviesta ir būrys

, , ...................... I svečių. Seminare buvo paskai- !Teatriniais klausimais . Sės- I, ,. . „. . , . , I tyti gerai paruosti du refera-tadieni vakare taip pat įvyks , ...v i • ♦ Ufil Z Išokiai.

momis. Jo vadovas yra D. Ve-

X Šakių Apskrites klubas ge 
gūžės 5 d., šeštadienį, 7 v. v. 
1500 Club salėje, 1500 So. 49th 
Avė., Cicero, III., rengia šokių 
vakarą. Gros A. Ramonio or
kestras. Veiks virtuvė ir baras. 
Kviečiami visi linksmai praleis
ti vakarą.

X Jadvyga Vitkauskaitė Šv. 
Jurgio ligoninėje pergyveno 
sunkią kojos operaciją. Ji yra 
Šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų 
amžina narė, taip pat priklauso 
LKM s-gos 21 kuopai.

Konstancijos Petrylaitės 
“Ugnis lietuvių liaudies tikėji
muose” ir Zitos Acalinaitės “Že 
mė lietuvių liaudies tikėjimuo
se”. Koreferavo pirmajai Dan
guolė šukclytė, antrajai — Te
resė Pautieniūte. Abiejų refe
ratų tarties koreferentė buvo 
Gražina Bičiūnaitė. Seminarui 
vadovavo stud. Jonas Račkau
skas.

Referatai buvo gerai paruoš
ti, gražia ir sklandžia kalba pa 

1 skaityti. Iš jų buvo matyti, 
kad Instituto studentai savo 
darbui yra atsidėję, juo susido-

X Į Lietuvos Dukterų drau- mėję ir rimtai ruošiasi pedago
gijos koncertą bilietus galima | giniam darbui.
gauti: Bridgeporte Daina Co. ir i
pas Karvelį, Marąuette Parke Po referatų buvo diskusijos, 
pas B. Brazdžionį ir Marginiuo-,; kur^os tik papildė skaitytuo- 

fsius pranešimus. Plačiau paaiš- 
jkino ir referatus įvertino In
stituto vadovas D. Velička, ra
gindamas paskaityti dar tokių 
knygų, kurios parodo lietuvių 
prisirišimą prie savos žemės, 
savų papročių ir įsižiūrėti, kaip

Waterbury, Conn., krepšinio Gintaro komanda; pirmoje eilėje iš 
kairės j dešinę: A. Garsys, B. Stanevičius, J.Siriela; stovi: R. 
Kryžanauskas, ,E. Adzima, J. Jasinauskas ir G. Švelnys, Gintaro 
pirmininkas.

tų, kuiie pernai buvo pašaukti 
į aktyvią kariuomenęs tarnybą, 
kilus Berlyno krizei, pradės 
grįžti namo, pradedant rugpiū
čio 1 d. Tai yra pasėka pada
ryto anksčiau bal. mėn. prezi
dento Kennedy pareiškimo.

FONTANAS PRADĖS 
VEIKTI

Visame pasaulyje garsusis 
Buckingham fontanas Chicagos 
Grant parke pradės veikti geg. 

115 d., — anksčiau kai pernai.
! Paskutinį pusvalandį 9 — 9:30 
v. v., vandens spektaklis yra 
apšviestas įvairiaspalvėmis švie 
somis.

KUR NUSILEIS HELIKOP
TERIAI

Chicagoj miesto tarybos yra 
numatytas įstatymas, kuris 
tvarkys helikopterius. Įstaty
mas apims nusileidimo vietas 
žemėje, ant pastatų stogų, sau
gumo taisykles ir apdraudas.

Rochester, N. Y., dangoraižis

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Detroito Ateitininkų Stu
dentų d-vė birželio 16-17 d. ruo

New York valstybėj Roches- dėl po šimtmečio miesto tvar- j šia Dainavos stovykloje studi-
teris savo didumu užima tre
čią vietą; turįs 400,000 gyven
tojų. Prieš 160 metų buvo pa
prastas kaimas. 1834 m. gavo 
miesto teises ir nuo tada ėmė

kytojams teko miesto centre 
daug nugriauti medinių namų 
ir dabar jų vietoj vyksta in
tensyvi modernių mūrinių na
mų statyba. Tačiau iš tų visų

sparčiai augti ir plėstis. Se- pastatų išsiskiria naujasis Ro-

Grandies korporacijos surengto margučių dažymo konkurso lai
mėtojai: Antanas Stulpinas ir Vytautas Narutis. Pirmą premiją 
jaunių klasėje laimėjusios Jolandos Gliožerytės nuotraukoje nėra.

niau Rochesteris vadinosi mil
tų miestu, dabar gi vadinasi gė
lių ir parkų miestas. Mat, čio
nai daug yra gražių parkų, 
kuriuose auginama daug alyvų 
ir rožių.

Sunkioji pramonė čia nedo
minuoja. Žymesniosios įmonės

foto aparatų, popierio, filmų 
juos veikia savo žemės neteki- gamybos ir optikos instrumen-
mas' tų. Labiausiai išsiplėtę “Koda-

Seminaras buvo užbaigtas ko” fabrikai, kuriuose dirba 
šeimyniška kavute, kurios metu per 36,000 darbininkų, kurių
platesnių paaiškinimų davė P. 
Vaičekonis iš neseniai išleisto 
vokiečių rašytojo Ernst Wie- 
chert romano “Missa sine no-, 
mine”. Romanas atsiremia lie-1

tarpe daug lietuvių.
Miestas plečiasi, bet jo sta

tyba daugiausiai medinė. To-

chesterio dangoraižis Midtovvn 
Plaza, kuris tik po dviejų me
tų baigtas statyti ir balandžio 
10 dieną buvo iškilmingai ati
darytas. Šis puošnusis pastatas 
talpina savyje virš 40 krautu
vių, restoranų bei privačių įstai 
gų. Pirmajame aukšte yra di
delė puošni salė, žiemą apšil
doma, vasarą bus vėsinama, ku 
rios viena žymesnių puošmenų 
yra 28 pėdų aukščio “Tautų 
laikrodis”, kuris simboliškai pa 
vaizduoja 12 tautų atstovaujan 
čių žymiausias pasaulio kultū
ras. Kiekvieną valandą išmušus 
pasirodo vis kita tauta pavaiz-

jų dienas.
— Kristopas Več-Zemelis iš 

Los Angeles atostogauja pas se 
nūs savo bičiulius Rimavičius 
sav. Barbara Motei, Phoenix, 
Arizona. Jis yra nuolatinis Drau 
go skaitytojas.

— Dr. Antanas ir Konstan
cija Vaiiuškiai, Gouverneur, N. 
Y., per Velykų šventes pakrik
štijo savo pirmąją dukrą Ele
ną Gają!

Neveiklus pasauliečiai
“Pasauliečiai, įkalbėkite”, sa

ko dr. E. O’Grady, Ottawos uni
versiteto profesorius. Jis kelia 
susirūpinimą dėl pasauliečių ne 
veiklumo šiuo krizės momentu, 
kuriame gyvename. “Mes, pa
sauliečiai, — sakė profesorius, 

privalome aiškiai ir supran-
duojančiomis figūromis ir ta- i tarnai pasisakyti apie tiesą, ku- 

! tuvių liaudies dainomis ir kaip V. Šimkus ir kt. Trumpas kai- da pasigirsta to krašto tautinė , rią tikime. Pirmoje vietoje vi-
1 ■" ................... “ sa tai reikia pagrįsti teologija,

paskui filosofija. Šiandien yra 
daug nežinojimo; komunizmas 
milijonus žmonių suklaidino; 
kartais ir geros vėlios žmogus 
nebežino kur kas dedasi. Pašau

tik tuo pačiu prisirišimu prie sa bas pasakė—prof. M. Krikščiū
vo gimtosios žemės. nas, prof M. Mackevičius, Vid- - .... „’. _ „ . ,, „x Po šia milzmiska sale yra 3

Kavutės metu pradžioje pro- raaa ir ' erapmas, . ro- aukgįp automobiliams pastaty- 
gramai • vadovavo Instituto* stud. s u en ai su sveciais> • r0" talpinanti 2,000 auto-
D. Bobelienė, o vėliau jo rėkto- liai akordeonu pritariant, pa- mobįliu 

dainavo. |
Kituose aukštuose talpinusi liečio inteligento žodis šiandien

, . r m x- • *1 j • • x i • , . . , .n įvairios įstaigos, valgyklos ir i yra be galo svarus”..kaip L. Tautinio Akademinio to vadovai, maloniai praleidę . „ .. \ , • •
.sambūrio atst. P. Vidmantas, keletą valandų, skirstėsi paten-, j --
Varpininkų filisterių ats. M. kinti jaukia nuotaika ir su vii- žodžiu Midtown-Plaza pasta- TERRA

i Mackevičius, Mokytojų S-gos timi, kad šis Institutas išaugs tas yra tiesiog visas miestas,
I atst. I. 'Serapinas, J. Šlajus, į dar didesnį vienetą, kuris vidury miesto. Tai aukščiausias 
. M. Valiukėnas, J. Masilionis, lietuvybei atiduos y^ražią ir ver ir moderniškiausias pastatas 
[j. Ignatonis, M. Krikščiūnas, įtingą duoklę. A PnJRochesteryje, N. Y. . J. M.

rius D. Velička, čia buvo pri
statyti šios įstaigos rėmėjai, I Svečiai, studentai ir Insitu-

muzika.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 AV. 63rd St.. ClilcagO 2», III. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara Ir sekmadie

niais.




