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SOVIETU ŽEMES ŪKIS ATSILIKO NUO 
NUSTATYTU PLANU

Sovietų komunistų partijos centro komitetas posėdžiauja Maskvoje. 
Rusijos miestuose ypač trūksta mėsos ir pieno

MASKVA. — Kovo 5 dieną 
Maskvoje susirinko Sovietų Są
jungos komunistų partijos cent
ro komitetas ir svarbiausiu dar
botvarkės klausimu numatyti ū- 
kio reikalai.

Sovietų Sąjungos žemės ūkis 
pergyvena nuolatinę krizę ir pa 
staruoju metu diktatoriui Chru 
ščevui jis sudaro nemažą rū
pestį. Dar 22-me komunistų par 
tijos suvažiavime Chruščevas 
turėjo pripažinti, kad žemės 
ūkio plėtra yra atsilikusi, jau1 
sunku įvykdyti septynmečio pla 
nūs, kad palyginus su gyvento
jų prieaugliu ir jų poreikiais, 
per mažai kyla pieno ir mėsos 
gamyba ir, kad atsiranda kliū
tys reikiamu būdu aprūpinti gy 
ventojus. Ir vakar tai pripažino 
Chruščevas. Ne tik Kremliaus 

"valdovas, bet ir kiti pareigūnai 
ir net turistai yra pripažinę, 
kad ypatingai miestuose trūks
ta mėsos ir pieno.

Pagal sovietinės centrinės sta 
tistikos valdybos duomenis, 
1959-61 metais žemės ūkis so
vietuose nėra pasiekęs numaty
tos gamybos. Tiesa, grūdinių ja 
vų derlius buvo pakilęs nuo 
134,4 milijonų ligi 137,5 mil. to
nų, tačiau tai įvyko pakilus sė
jamosios žemės plotui nuo

nių kultūrų gamyba pasieksian 
ti 180 milijonų tonų, tuo tarpu 
Vakarų žemės ūkio žinovai ap
skaičiuoja, kad 1961 metais der 
liūs galėsiąs pasiekti maždaug 
125 mil. tonų — šiuo požiūriu 
tektų atmesti sovietų statisti
koje prie grūdinių kultūrų į- 
traukimas ankštines kultūras.

— Sovietų diktatorius Chruš
čevas vakar Maskvoje komunis 
tų partijos centro komiteto po
sėdyje pareiškė, kad Rusijoje 
trūksta maisto

__________

Peron dingęs iš 
Madrido namų.

MADRIDAS, Ispanija. — Ju- 
an D. Peron, ištremtas Argen
tinos diktatorius, dingo iš savo 
namų Madride ir tarnai prane
šė, jog kelios dienos kaip jis 

1 išvykęs. Esą gandų, kad jis grįž 
ta į Argentiną ryšiumi su Bue
nos Aires provincijos guberna
toriaus ir vicegubernatoriaus 
rinkimais, kurie bus kovo 18 d.

Ko nori Kenija
KENIJA. — Greitai neprikišu 

somybę gausiančios britų kolo
nijos Kenijos tautinė sąjunga 
nori, kad jos kraštas būtų “ne
priklausoma demokratinė res
publika britų bendruomenėje”, 
apjungta Rytų Afrikos federa
cijoje.

Sąjungai vadovauja Jomo Ke 
nijata, kuris britų buvo nuteis
tas už vadovavimą Mau-Mau 
judėjimui.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Vysk. K. Salatka, pirmas Ame
rikos lietuvis vyskupas; jo kon
sekracija vyksta šiandieną, Grand 

j Rapids, Mich., katedroje. Į kon- 
I sekrecijos iškilmes iš Chicagos iš- 
1 vyko vysk. V. Brizgys, prel. Ign. 
Albavičius, kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Dalyvauja taipgi visa eilė 
lietuvių iš kitų vietų. Smulkesnį 
iškilmių aprašymą duosime vė- 
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Atpildas už bazes
MADRIDAS. — Ispanija yra 

pasiryžusi prašyti Jungtines A- 
merikos Valstybes, kad jos ar
mijai sustiprinti būtų duota vai 
domaisiais sviediniais ginkluo
tų naikintuvų, 10,000 tonų lėk
tuvnešių helikopteriams ir kito
kių karinių laivų.

Laivai būtų statomi Ispanijo-
121,7 mil. iki 128,3 mil. hekta- je. JAV turi bazių Ispanijoje, 
rų. Tačiau vieno ha derlius nu-!
smuko nuo 11 (1960 m.) iki

Vakarų firmos dalyvauja
parodoje, nepaisant ir

komunistu sienosc- 
f

Leipcige atidaryta prekybos paroda

— Katangos prezid. Tshombe
10,6 (1961 m.) dvigubų centne- vakar teigė, kad 1,200 Jungti- 
rių.

Planai lieka planais, štai, 
1956 metais Chruščevas buvo 
paskelbęs, kad 1960 m. grudi-

Pasalinti iš pareigų 
du Latvijos ministeriai

RYGA, pavergta Latvija. — 
Latvijos Aukšč. tadybos prezi
diumo įsaku švietimo ministras 
Vilis Kruminš pašalintas iš pa
reigų. Jo vieton paskirtas An- 
drejs Elvichs. Kitu įsaku paša
lintas iš pareigų kultūros ir už
sienio reikalų ministeris Volde- 
mars Kalpinš. Nauju kultūros 
ministerių paskirtas VI. Kau- 
pužs. Naujoms užs. reik, minis
terio pareigoms kol kas niekas 
kitas nepaskirtas.

Kaip pastebi latvių spauda, 
toji užsienio reikalų ministerija, 
kaip ir pavergtoje Lietuvoje, y- 
ra tik “šiaudinė”, nes Pabalti
jo respublikoms nepalikta jo
kia teisė savai užsienio politi
kai. (E.)

KALENDORIUS

Kovo 6 d.: Užgavėnės, šv. Fe
licija ir Perpetua, Raminta.

Kovo 7 d.: Pelenų diena, šv. 
Tomas Akvinietis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsnių; rytoj — tru
putį šilčiau.

f Saulė teka 6:18, leidžias 5:44. [

nių Tautų kareivių iš Kaminos 
bazės netikėtai užpuolė Kami- 
navillt miestą, Katangos pro
vincijoje, Konge.

Perversmas — Armijos vadas 
gen. Ne Win (viršuje) dabar val
do Burmą, nuvertus armijai bur- 
miečių premjero U Nu (apačioje) 
vyriausybę Rangoone. (UPI)

Generalinis Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis atidaro Kaziuko 
mugę kovo 4 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. (Ant. Gulbinsko nuotr.)

— B-58 sprausminis karo 
lėktuvas iš New Yorko nuskri
do į Los Angeles ir grįžo atgal 

Į per 4 valandas su minutėmis. 
Skrisdamas pralenkė garso 

i greitį ir dėl to susidariusios 
bangos vietomis ištrenkė namų 
langus.

— Sovietų diktatorius Chruš
čevas parašė prezidentui Ken- j 
nedy laišką, pranešdamas, jog 
jis sutinkąs, kad 18 valstybių į 
atstovų nusiginklavimo konfe
rencija Genevoje būtų užsienio, 
reikalų ministerių lygio. Pana-; 
šų laišką parašęs ir Britanijos 

. premjerui Macmillanui.
— Britų lėktuvas, vežęs 111 

Į asmenų, užvakar nukrito netoli 
Douala, prancūzų Kemerūne; 
visi keleiviai žuvo.

Kaip sovietai vertino
astronauto Glenn skridimą

Komunistine propaganda

VILNIUS, pavergtoji Lietu
va. — JAV astronautui J. Glen- 
nui atlikus skridimą aplink že
mę, sekdami maskvinę spaudą 
ir lietuviškieji laikraščiai Vil
niuje ir Kaune pabrėžė, kad 
“kosmose tvirtai pirmauja TS 
RS”.

Mirė kun. J. Kungys
AUSTRALIJA. — Kunigas 

Juozas Kungys mirė kovo mėn. 
4 d. Adelaidėj,. Australijoj. Il
gesnį laiką turėjo širdies nega
lavimus. Žinia iš Australijos pra 1 Tasso apžvalgininko O. Vasil- 
nešta telegrama į Chicagą vysk. 
V. Brizgiui. Velionis buvo gi
męs 1919 m. vasario 14 d. Lan
kė Telšių kunigų seminariją. 
Įšventintas kunigu 1945 m. lie
pos 29 d. Eichstaete, Vokieti
joje.

I
Vilniaus spauda pakartojo

LEIPCIGAS, Vokietija. — Ko jamas Leipcige. Raudonosios Ki 
munistų vadai užvakar gėrė vis 
ki tostus su britų verslininkais, 
atidarant Leipcigo prekybos pa 
rodą.

Walter Ulbricht, Rytų Vokie
tijos komunistų vadas, kreipėsi 
į britus, kad jie pripažintų Ry
tų Vokietiją. Jis ir Sovietų Są
jungos vicepremjeras Mikojanas 
pakartotinai ragino padidinti 
Rytų - Vakarų prekybą.

Mikojanas atvyko kovo 3 die
ną į Rytų Vokietiją; jis vado
vauja delegacijai parodoje.

Daugiau kaip 9,000 firmų iš 
57 valstybių dalyvauja parodo
je. Visi Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) kraštai turi paviljo
nus parodoje, išskyrus Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Nors Vakarų vokiečių vyriau 
sybė prašė savo krašto firmas 
neatidaryti paviljonų Leipcige, 
nes komunistai pastatė Berly
no sieną, bet Vakarų Vokietija 
parodoje turi daugiausia ekspo
natų, po kurios seka Rusija. Va 
karų Berlynas taipgi atstovau- i

nijos, nuolat dalyvavusios pa
rodoje, šiemet Leipcige nėra.

Britai gausiai dalyvauja šioje 
parodoje — 271 firma atstovau 
jama, arba 40 daugiau nei pra
ėjusiais metais.

¥

Nors Rytų Vokietijos raudo
nieji pastatė gėdos sieną sker
sai Berlyną, bet ji neatbaido, 
daugiau kaip 1,750 Vakarų Eu- į 

Vo-j 
pa-

I

ropos firmų dalyvauti Rytų 
kietijos Leipcigo prekybos 
rodoje šiais metais.

Rado 111 žuvusių 
keleivių

YAOUNDE, Kamerūnas. — 
Gelbėtojai vyrai vakar pasiekė 
nukritusį ir sudužusį britų lėk
tuvą džiunglėse netoli Douala 
ir surado 111 žuvusių asmenų, 
kurie buvo lėktuve.

; jevo straipsnį apie skridimą. 
Pastebėjęs, kad Glenno skridi
mas sukėlė didelį susidomėjimą 
Sovietų Sąjungoje, Vasiljevas 
pripažino, kad apie jo ruošimą 
ir patį skridimą buvo regulia
riai pranešama per radiją ir te
leviziją (priešingai sovietų skri
dimams, apgaubtiems paslaptin
gumo skraiste....).

Sovietinis apžvalgininkas 
kruopščiai registravo JAV spau 
dos pasisakymus apie dar tebe
santį atotrūkį tarp sovietinių 
ir amerikiečių skridimų ir su 
pasigardžiavimu kėlė sovietinių

, oro laivų svorio ypatybes. A- 
merikiečių įvykdytas nusileidi
mas į jūrą, pasak Vasiljevo, ma 
žino kapsulės galimybes... Au
torius visais būdais bandė į- 
taigoti mintį apie menkesnes 
technines galimybes, amerikie
čiams paleidus astronautą kelio 
nei aplink žemės rutulį, o pa
baigoje palinkėjęs JAV moksli
ninkams naujų laimėjimų, Va
siljevas pastebėjo: “Anaiptol 
mes nenorime menkinti Džono 
Gleno skridimo vertės”. Prieš 
tai ji jų buvo jau nuvertinta...

— Apie pastangas Švedijos 
pabaltiečiams suteikti kultūros 
autonomiją praneša “Latvija” 
iš Stockholmo. Kaip žinoma, lat 
vių ir estų Švedijoje yra daug, 
tuo tarpu lietuvių mažai. Dau
guma latvių ir estų jau seniai 
yra priėmę švedų pilietybę.

POZICIJA BRAZILIJOJE
Goulart atvyks į Washingtoną, Quadros grįžta į Braziliją

RIO DE JANEIRO. — Bra- 
j žili joje padėtis stabilizuojasi, 
j Tiesa, dar yra sluoksnių, kurie 
j norėtų, kad būtų grąžintas anks

mūs kariškieji vadovai yra pa- partijų pirmininkai — Emani 
f brėžę, kad Brazilijos šešių mė
nesių senumo parlamentarinė 
sistema gali pravesti pagrindi
nes reformas, kurios kraštui y- 
ra reikalingos.

Kariškiai ir laikraštininkai
Vadovaujantieji kariškiai taip 

gi yra pareiškę savo solidarumą 
su prez. Goulart, kurio atėjimas 
į atsistatydinusio ankstybesnio 
prezidento dr. Quadros vietą, 
prieš 6 mėnesius buvo militari- 
nės krizės priežastimi.

Prezidentas Goulart pakvietė 
i trijų didžiųjų Brazilijos laikraš
čių leidėjus lydėti jį kelionėje 
į Washingtoną. Tie laikraščiai 
— “Estado de Sao Paulo”, 
“Journal do Brasil” ir “O Glo- 
bo” — dažnai yra aštrūs vy
riausybės kritikai, tačiau leidė
jai sutiko prisidėti prie ofiria- 
lios aukštųjų paregūnų kelionės.

Politinių partijų vadai

Didžiosios politinės partijos,

Amarai Peixoto (socialdemokra 
tų) ir Herbert Levy (tautinių 
demokratų sąjungos) — dabar 
tariasi, kaip sudaryti ryškesnę 
paramą vyriausybei, kai kovo 
15 d. prasidės reguliarūs seimo 
posėdžiai ir — kai prezidentas 
Gouiart keliaus į Washingtoną.
Dr. Quadros šalininkai mažėja

Anksčiau minėtos paramos pa 
reiškimą dar labiau paskatino 
dr. Quadros grįžimas, numaty
tas jau šį trečiadienį, šešius mė
nesius praleidus už Brazilijos 
ribų. Numatoma, kad dr. Quad- 
ros pergrupuos savo politines 
jėgas, sudarydamas opoziciją 
prieš dabartinę vyriausybę.

Sao Paulo valstybės tauti
nių demokratų sąjungos suva
žiavimas, kuris savu laiku rėmė 
Quadros išrinkimą į preziden
tus, kovo 2 d. 198 balsais prieš 
18 pasisakė prieš jo kandida
tūrą spalio mėnesio rinkimuose 
į Sao Paulo gubernatorius. Tie 
198 balsai pasisakė už kandida- 

Itūrą Jose Banifacio Nogueiros, 
tos valstybės žemdirbystės sek
retoriaus. Dr. Quadros kandi
datūrą buvo pasiūlę kai kurie iš 
jo ankstyvesniųjų šalininkų.

Thailandas gavo 
paskolą elektros 

jėgainei
BANGKOK, Thailandas.

Thailando pareigūnai šiom die-1 tybesnis prezidentas Quadros. 
nom pasirašė 10 milijonų dole- ■ kaipgi tiesa, kad dabartiniai 

Brazilijos vadovai susilaukia 
kritikos iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių pusės, bet vis dėlto 
įtakingieji Brazilijos kariškių, 
spaudos ir politinių partijų 
sluoksniai ima ryškiau grupuo
tis apie naująjį prezidentą Joao 
Goulart. Tikimasi, kad jo pa
dėtį dar sustiprins suplanuotoji 
kelionė į Washingtoną, įvyksian 
ti balandžio mėnesio pirmoj pu
sėj.

rių paskolos sutartį su Jungti
nių Amerikos Valstybių Ekspor 
to - Importo banku pastatyti 75, 
000 kilovatų jėgainę, kuri ap
tarnaus Bangkoką.

Prancūzija boikotuos Genevoj
nusiginklavimo konferenciją
PARYŽIUS. — Aštuoniolikos‘ 

valstybių atstovų nusiginklavi- I 
mo konferencija Genevoje, Švei
carijoje, bus pdadėta kovo 14 
dieną.

Prancūzijos vyriausybė vakar 
pranešė, kad jos atstovas toje 
nusiginklavimo konferencijoje 
nedalyvaus ir net stebėtojo ne- 
siųs.

Koks čia gali būti nusigink
lavimas, jei Kremlius ginkluo
jasi, o Vakarams siūloma nu
siginkluoti ; užtat Kremlius ne-

Galutinės derybos
PARYŽIUS. — Alžirieičių na 

cionalistų sukilėlių vyriausybė 
vakar pranešė, kad jos atstovai 
rytoj pradės galutinai susitarti 
su Prancūzija dėl karinių paliau 
bų A’žirijoje. Derybos vyks prie 
Šveicarijos - Prancūzijos pasie- 

I nio.

JAV ambasadorius palankus 
Goulart f

JAV ambasadorius Brazilijai 
Lincoln Gordon pasisakė prieš 
kai kurios amerikiečių spaudos 
kritiką, nukreiptą prieš Brazi
lijos vadovus, sakydamas:

— Esu įsitikinęs, jog Brazili
jos vadovybė supranta reikalą sudarančios koaliciją, kuri re- 
imtis žygių, kad būtų stabilizuo 
ta jų valiuta ir yra pasiryžusi 

' griebti už šaknų socialines ir e-
-------------  ------------------------- - FopieB- •’»■>•« X™I P»- konomines problemas.
nori tarptautinės nusiginklavi- laimino užvakar 15,000 asmenų, Neseniai ir karo ministerio 
mo kontrolės. į susirinkusių šv. Petro aikštėje. Joao Segadas Viena bei kiti žy-

mia vyriausybę, taipgi persvara 
tė politinę padėtį ir pakeitė 
prieš dvi savaiti reikštą nusis
tatymą — pasitraukti iš koali
cijos.

Abiejų pagrindinių koalicijos
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
; 4342 Archer Avew Chicago, 32 'į—gZ

GELTONOJI KEPENŲ ATROFIJA
Iš visų kepeninių ligų, o jų 

yra daug rūšių, bene pati pavo- 
jingiausioji yra geltonoji kepe
nų atrofija. Mirtingumas nuo 
šios ligos yra labai didelis.

Patologinis šios ligos vaizdas 
yra šioks: kepenų dydis vis ma 
žėja ir mažėja, o kepenų ląste
lės tręšta ir nyksta (nekrozas) 
— reiškia, kepenys pačios save 
sunaikina. Naikinimas vyksta, 
o ataugimas ne.

Etiologija. Dažniausia tą ligą 
gauna tarpe 20 ir 40 metų am
žiaus asmenys; tačiau ir seniai 
nėra laisvi nuo geltonosios ke
penų atrofijos. "Vaikai beveik 
niekad tąja liga neserga, mat 
augančiųjų metabolizmas yra 
didesnis ir jų kūnas yra gajes- 
nis

Kitokiomis kepeninėmis atro
fijomis ir cirozomis daugiausia 
serga vyrai, kurie nuodija save 
nikotinu (tabaku), pigiais svai
galais, aspirinu ir visokiais 
“humbukiniais” preparatais. Ta
čiau būdinga, kad nuo geltoną
ja kepenų atrofija moterų ser-

dirbantieji mažose dirbtuvėse, 
kur nėra tinkamos daktarų prie 
žiūros, privalo saugotis užnuo
dyti savo sistemą kokiais nors 
chemikalais, tokiais kaip švinas, 
fosforas, anilinas, denatūratas ir 
t. t. Gavus kokią infekciją, rei
kia stengtis kuo greičiausia tą 
infekciją pašalinti, tinkamai gy
dytis.

Beje, jei kartais darosi blo
ga, jei galva svaigsta ir lyg no
risi vemti, tai gali būti, kad kas 
nors su kepenimis negerai. Ne
delsk. Eik pas daktarą. Leng
viau mažą kibirkštėlę, negu di
dį gaisrą, užgesinti,..

t

Susitiko tėvas su sūnumi po 55 metų. Tai įvyko Grant Pass, Ore., 
kur Rowley, 92 m., buvo sužeistas, o jam pirmą pagalbą suteikė 
farmacininkas Rowley, 61 m., kuris iš tatuiruočių inicialų ant 
rankų, pažino, kad tai jo tėvas. Sūnus galvojo, kad tėvas! seniai 
miręs. (UPI)

SKIEPAI IR PERŠVIETIMAS 
NEMOKAMAI

GYDYTOJAI Į MISIJAS

Misijų gydytojų institutas 
Wuerzburge nuo 1948 m. j įvai
rius misijų postus jau yra iš-• 
siuntęs 56 gydytojus ir 37 gai- j 
lestingąsias seseles.

— Amerikos vaistus gami
nančios įmonės iš savo pelno 
1960 m. paskyrė 23 mil. dol. į- 
vairiom įstaigom. Mokykloms 
paskirta 6.3 mil. dol. Kiti pini- I 
gai paskirti kitoms kultūrinėms i 
įstaigoms.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
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$1.75 
$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 — 12:00.

t

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia M. U. — Atrodo, kad 
turiu goiderį, nes mano kaklas 
po smakru pastorėjęs, nors šiaip 
esu sveika. Esu 51 m., jokiomis 
sunkiomis ligomis nesu sirgusi. 
Esu truputį nervinga, kartais 
ir užmigti negaliu besirūpinda
ma, kad man goideris neužaug- 

- - - - - . t tų ir mano kaklo, palyginamai,
ga ir miršta, tnssyk daugiau i neblojQs išvaizdos nesugadintų. 

Buvau pas keletą gydytojų, nie
ko nerado. Mano draugė sako, 
kad ji kur tai girdėjusi, jog žy
dai goiderį niekad negauna to-

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. tr 6

® trnl n ♦.d nDR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 >2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kas>kied. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfS LIGOS 
•Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ' ______ "
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

I
iNuvykus į Chicagos miesto , — Religija padeda kovoje su

■ rotušę (Clark ir Randolph) ga- alkoholizmu.
; Įima nemokamai įsiskiepyti nuo i — Amęrican Cancer Society 
poli jo. Tas patarnavimas visuo- sergantiems vėžiu nemokamai 
menei daromas iki ateinančio ■ skolina specialias lovasK vežioja- 
ponktadienio imtinai nuo 9 vai. mas kėdes, ruoda bandažus, nu
ryto iki 3 vai. p. p. Tai daroma siunčia gail. seseles pamokyti na 
rotušėje vykstančios sveikatin- mišikių, kaip prižiūrėti ligonį, 
gurno parodos proga. Paroda savo mašinomis nuveža ligonius 
irgi bus uždaryta kovo 9 d. Iki - ■ • •
to laiko ji atdara iki 4 vai. p.p.

Ten pat, rotušės žemutinio jas tai draugijai paliudytų, jog 
aukšto erdviuose koridoriuose, 
nemokamai daromi ir krūtinės 
peršvietimai rentgeno spindu
liais (X-ray). Tie peršvietimai 

ir silkių. Tad klausiu tamstos, j nebus nutraukti parodą uždą-1 
nūs; vyks visomis savaitės die
nomis (išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius) nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. p. p.

į Parodoje galima matyti pa
vaizduotą įvairių Chicagos svei
katingumo įstaigų ir laboratori
jų veikimą bei sužinoti intri
guojančių faktų.

— 1830 m. Chicagoje dar bu
vo pardavinėjamas geriamas 
vanduo, atvežamas statinėmis.

— 1832 m. Chicagos mieste 
tebuvo 100 gyventojų.

— Širdies ir kraujo indų li
gos stipriau pasireiškia, kai žmo 
guje aukštas cholesterolio kie
kis, kai perdidelis svoris, kai 
į jas palinkimas įgytas paveldė
jimo keliu, kai daug rūkoma 
cigarečių, kai sergama cukrine.

— Amerikoje 
būna nuo širdies 
ligų-

I

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

ketv.,_ penkt.
▼.
Ir

negu vyrų. Jei gyvenimo sąly
gos moteriai yra blogos, tai nėš
tumo metu moterys labai daž
nai tą ligą gauna. Daviniai ro
do, kad Rusijoj daugiau nėščių,^ VaTjie vilgo’ daiį’Suiių 
moterų gauna geltonąją kepenų - 1
atrofiją ir jų daugiau n™

liai ir silkės apsaugoja nuo goi
derio?

Atsakymas M. U. — Jokių 
rimtų davinių nėra, kad svogū
nai apsaugotų žmogų nuo hy- 
perthyroidizmo (goiderio). Ta
čiau silkė, taip kaip ir kiekvie
na jūrų žuvis, turi savyje jodo, 
gi jodas apsaugoja žmogų nuo 
kakle esamų thyroidinių liaukų 
padidėjimo, atseit nuo goiderio 
ligos.

Klausia S. A. — Keletą kar
tų iš ryto atsikėlus jaučiau to-1 
kį blogumą skilvyje. Pamėginus 

< vemti, pasirodė geltoni kartūs 
syvai, atrodo, lyg tulžies skys
tis. Klausimas: Kodėl ir nuo ko

įšvytinimam į ligonines ir parve 
ža. Reikia tik, kad gydyto-

ligos miršta, negu kur kitur. O 
ir rusų pavergtoje Lietuvoje 
tur būt moterims gyvenimas į 
nėra saldesnis negu Rusijoje... 
jeigu Maskvos patikėtiniai sle
pia ir neleidžia Amerikos turis
tams lankyti Lietuvos kaimų...

Tikroji geltonosios kepenų at
rofijos priežastis yra nuodai 
nuo bakterijų arba nuodai nuo 
chemikalų, kuriuose yra fosfo
ras ir t. t. Prie įvairių bakteri
nių, nuodų, dar galima pabrėžti 
sifilitinius nuodus.

Profesoriaus Flexnerio teori
ja yra, kad kai kurie toksinai 
(nuodai) užmuša kepenų ląs
teles, bet nesunaikina jų “auto- 
lytic” fermentus; o šie sulikvi- tas skystis skilvyje atsiranda? į 
duoja negyvas ląsteles. Tokiu 
būdu kepenys greit nyksta, o 
ląstelės nespėja ataugti.

Simptomai — dviejų laipsnių 
— Pirmame laipsnyje ligonis 
gan dažnai vemia, burnoje ne
malonus skonis, oda darosi kas
kart vis geltonesnė ir geltones- 
nė. Tai tęsiasi apie savaitę lai
ko.

Antrame laipsnyje ligonis 
ūmai pasidaro nervingas, galvą 
labai gelia, raumenis tampo, 
smarkus raižulys vargina; vė
liau gauna konvulsijas, pradeda 
kliedėti, galop netenka sąmonės 
ir miršta. Oda pasidaro gelto
na lyg dažais nudažyta. Krau
jo gyslelės po oda pratrūksta, 
ypač krauju pasrūva akių bal
tymai.

Viduriai pas tokį ligonį yra 
smarkiai užkietinti, mėšlas tam
sus, smarkiai dvokiąs.

Kraujas labai “skystas”, t. 
y. nesukrekėja, susižeidus sun
ku tekantį kraują sustabdyti.

Prognozė. Gavus šią ligą, be
veik nėra vilties pasveikti. Mir
tingumas baisiai didelis, ypač 
tarpe skurdžiai gyvenančių nėš
čių moterų. Kartais pavyksta 
žmogų nuo mirties išgelbėti, 
stropiausia gydant, ir tai tik 
jeigu liga nėra dar smarkiai su
žalojusi kepenų.

Bet dėti pastangas saugantis 
gauti geltonąją kepenų atrofiją, 
tai reikia. Nėščios moterys pri
valo būti nuolatinėje daktaro 
priežiūroje (tik ne taip, kaip Ru 
sijoje), kad negautų acidozo, 
kad kūno viduje neatsirastų 
nuodingų toksinų, kas galėtų 
sužaloti kepenis. Darbininkai,

Ar tai pavojingas reiškinys? 
Kaip nuo jo apsisaugoti? Pra
šau atsakyti “Drauge”.

Atsakymas S. A. — Geltoni, 
kartūs syvai, tai tikrai tulžis. 
Tulžį gamina kepenys, gi iš tul
žies pūslės (rezervuaro) tie sy
vai patenka į skilvį. Normaliai 
telkiami ir tinkamai teikiami 
tulžies syvai yra reikalingi rie
balams virškinti ir peristoltinei 
veiklai žarnos, kad viduriai nor
maliai tuštintųsi. Tulžinės veik
los sukrikimas yra blogas reiš
kinys. Kepenų disfunkcijos ir 
tulžinės pūslės ligos privalo bū-

54.4% mirčių 
ir kraujo indų

— Chicagoje, 
fonu WH 4-0244 ir paprašius, 
nemokamai atsiųs spausdintų 
informacijų, naudingų sergan
tiems arthritis liga.

— Išstudijavus 187,000 žmo
nių sveikatos padėtį, rasta, kad 

__ __  _____  _ kas surūko 2 pakelius cigarečių 
ti gydomos tik gydytojo pagal- Per ar daugiau, turi 60
ba, o ne naminėm priemonėm, į

Klausia M. S. — Lietuvoje 
žmonės sakydavo, jog ožkos 
pienas yra geresnis ir sveikes
nis gerti negu karvės. Ar iš tik
ro ožkos pienas yra geresnis 
ir sveikesnis gerti negu karvės?

Atsakymas M. S. — Kas yra 
alergiškas karvės pienui, ar 
karvutės neturi, tai ir ožkos 
pienas yra geras. Kuris maištin
gesnis, tai nežinia.

pasaukus tele-

ligonis tikrai serga vėžiu.
— Amerikiečiai per metus iš- 

ledižia $100,000,000 įvairiems 
preparatams, siekdami numušti 
savo svorį.

Parodoje galima susipažinti 
su literatūra sveikatos klausi
mais. Sergantieji cukrine pama
tys, koks jiems maistas parink- 
tinas. Besidomintieji širdies svei 
kata, galės čia pat patikrinti 
savo žinojimą, atsakydami į eilę 
klausimų, duodamų raštu. Tuo
jau pat parodoma, kurie’ atsa
kymai buvo klaidingi.

Farodon įėjimas nemokamas 
ir ją verta aplankyti. J. Daugi.t

kartų daugiau galimybių gauti 
plaučių vėžį, kapi nerūkantis, 

i Iš 100,000 žmonių tarp nerū
kančių tik 3.4 susirgimų plau
čių vėžiu, o tarp rūkančių po 2 
pakeliu cigarečių ar daugiau — 

1 susirgimų net 217.3.

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crauford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 

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

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

l

Ofiso ir buto tel. OLympic 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. '

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gy dyto jas )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8-30 
vai. vak. šeštad. 1—* vai., trečiad. 
uždaryta.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailmejits 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais '3 iki f 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago Bishop 7-5833

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

keičia stiklus ir rčmus
S. California Avė. VA 7-7S81

10 ryto iki 8 vak.. trečiad.

4455
Vai.:
uždaryta, šeštad. 10 v. r. fki 2 p. p
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St;, Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

— Kadangi griauti yra daug 
lengviau, negu statyti, o da 
lengiau nieko neveikti, tai ir 
nenuostabu, kad nieko neveikė- 
jų turim be galo daug, griovėjų 
—daugiau, kaip reikia, o tikrų 

kūrėjų vos mažytę saujelę.
Būdami reti, kaip auksas, jie 

ir brangesni, neg auksas.
A. Jakštas

I

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai vak.

Šešt. 2—4 vai. 
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti.

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t’eč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

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

TV RADIJAI. HT-FI. VĖSINTUVAI
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, III.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

r.

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

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

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambint) MI

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
S-0001.

Atvyko į Bažnyčios 
susirinkimą

Lenkijos Kat. Bažnyčios pri
mas Varšuvos arkivyskupas 
kardinolas Wyšinskis atvyko 
traukiniu į Romą, kur dalyvaus 
Vatikano Bažnyčios susirinki
mo komisijų posėdžiuose ir ap
lankys Šv. Tėvą.

$5,000 pabėgėliams
Šv. Tėvas paskyrė $5,000 pa

šalpos Ruanda — Urandi pabė
gėliams, apgyvendintiems Afri- 

j kos stovyklose.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK- 6211 S. Western, PRospect 8-5815

Vedėjas J. LIEPOMS

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. krautuvėV-.. _ _ _

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir motery ligos 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak., 
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:10 vai. p. .p 
Trečiad. ir kRu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
' Iro-ln* nrllmft narsi miMtsrlm.

j

Oflso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 413 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 
ant-. ir penkt. nuo 5 iki

Iki 
«;

Vai :
4:10:
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 
euaitarua

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6n0fll7 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—S d. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį-

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAIbrook 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. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDTKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. VVAlbrool 5-3765
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
talku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIM4

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

D61 valandos skambinkit tel.: HE
4.2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyras trečiad. Ir šeštad.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehlU 6-2822

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69tb Street 
Bpedalybč: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

LIGOS
balandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

-DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč/ Ir —lrm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

DR, JDLIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGtt 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Telef. offiso; PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Prišm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šeši
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. v.

Trečtad. tr šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6858 

Res. 6600 So. Arteslan Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p.. 6-7

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta. DR. STASYS ŽMUIDZINAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
1<vi 5, valandos ryto, kasdien.

Perskaitę "Draugą", duoki- 
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Atgailos dvasia —

ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS

Rytoj katalikų bažnyčiose 
bus barstomi ant galvų pašven 
tinti pelenai, ir kunigas sakys: 
Atmink, žmogau, kad dulkė 
esi ir į dulkę pavirsi. Pelenai 
mums primena daiktų keitimą
si ir jų išnykimą. Pirmųjų am 

£ žiu krikščionys barstydavosi 
galvą pelenais ženklan atgai
los, reiškiančios vidinį dvasios 
pasikeitimą. Kristus sako: “Jei 
atgailos nedarysite visi pražū
site”. Pelenų dienos nuotaika 
sako, kad su gavėnia atėjo 
atgailos metas.

*
Bažnyčia reikalauja iš tikin

čiųjų gavėnios laiku pasninko 
ir kitų susivaržymų, kurie nei
na drauge su triukšmingu žmo 
gaus gyvenimu. Ji nori žmo
gaus mintį nukreipti nuo laiki
nųjų vertybių į amžinąsias. 
Dažnas betgi neatspėja Baž
nyčios minties, kai, pvz., susi
laiko skirtomis dienomis nuo 
mėsos valgymo. Žinia, galima 
lėbauti ir be mėsos. Kai ku- 

(Įlrios dienos Bažnyčios yra įsa
kytos susilaikymui valgiuose 
nuo mėsos sunkios nuodėmės 
bausme. Be klusnumo nėra nė 
atgailos dvasios. Bet ir be lais
vo trūkumų pajautimo, kokį 
prigimtis išgyvena, taip pat 
nėra atgailos, kuri siekia vis 
laisvesnio atsipalaidavimo nuo 
regimojo pasaulio, kad galėtų 
sueiti į glaudesnę vienybę su 
savo Kūrėju.

Žmogaus prigimtis yra su
kurta veikimui. Ji veikia, tu
rėdama aukštus tikslus, ji sie
kia gėrio. Kai žmogus gyvena, 
ieškodamas laimės, jis siekia 
viso gėrio ir visos laimės šal
tinio — Dievo.

Didmiesčių gatvėse retai pa 
matysi žmogų, kuris neskubė
tų. Ypač ryte ir pavakariop, 
kai darbas prasideda ir baigia- 

z si, didžiosios gatvės pilnos žmo 
W nių. Jų veidai rodo susirūpini

mą, nerimu. Regis, visi turi 
daug reikalų, visi kažkur sku
ba. Ir kas mus taip skubina?

Daug yra žemiškųjų moty
vų, kurie stumia mus veikti. 
Daugiausia visi jie yra geri. 
Bet dėl nuodėme paliestos pri
gimties jie neša su savimi blo
gio šešėlį. Išskirtinis rūpestis 
savąja buitimi ir savuoju liki
mu gadina viso gyvenimo dar
ną. Garbės, turtų ir juslinio pradeda siekti savosios valios 
džiaugsmo troškimas yra per
sunkęs visą mūsų gyvenimą, 
šv. Jonas apaštalas sako, kad 
“visa ,kas yra pasaulyje, yra 
kūno pageidimas, akių pagei
dimas ir gyvenimo puikybė” 
(1 Jon. 2,16). Šis, pagal šv. 
Joną, pasaulio dvasios apibū-

muš, priešingus juslinių polin
kių įsibėgėjimui pasitenkinti ir 
džiaugtis teikiamomis šio pa
saulio įvairiomis galimybėmis, 
nedaro pačiai prigimčiai skriau 
dos ir nestabdo žmogiškojo kū- 
ribingumo.

Kūno reikalavimų suvaržy
mas nėra kūno sunaikinimui, 
bet tik jo visų polinkių su dva
sios reikalavimais suderinimui. 
Žmogiškoje prigimtyje, kur 
jungiasi į aukščiausią vienybę 
dvasia ir medžiaga, iš sielos 
ateina kūnui gyvybė ir buvi
mas. Kūryba išplaukia ne iš 
medžiagos, bet iš veikliosios 
dvasios. O kūrybos pagrindas 
ir tikslas yra atsiremti ir nu
eiti pas viso buvimo ir veiki
mo Kūrėją. Kas tokiai paskir
čiai priešinga, reikia sutram
dyti.

Krikščioniškosios pasaulėžiū 
ros mintimi, kūnas turi tarnau 
ti dvasiai, dvasia Dievui, o vi
sos regirhosios gėrybės turi 
priklausyti kūnui. Bet gyveni
mas kaip tik atvirkščiai kalba: 
daugiausia dvasia tarnauja kū 
nui ir rūpinasi jo žemųjų po
linkių patenkinimo, o visos 
kūno jėgos atsiduoda turtų tar 
nybai taip, kad ir dvasios di
džioji veikla sukasi tarp re
gimųjų žemės vertybių su nuo
latiniu rūpesčiu apie save su
telkti vis daugiau ir daugiau 
turto.

Krikščioniškoji pasaulėžiūra 
niekad nesmerkė turtų ir nuo
savybės asmeninių teisių, bet 
visada buvo priešinga iš to 
išaugančiai vergiškumo dva
siai. Žmogus negali tapti pra
einamųjų vertybių vergu. Žmo 
gus yra visos kūrinijos didžiau 
šioji vertybė.

Godumas nuvertina žmogiš
kąją asmenybę. Godžiam tur
tuoliui nepakaks, nors ir viso 
pasaulio gėrybės pereitų jo 
nuosavybėn. Panašiai vyksta 
ir su garbės troškimu, ką šv. 
Jonas vadina, gyvenimo puiky
be. Niekas nenori būti žemes
nei už kitą. Pirmenybės ir vai 
džios siekimas yra labai ryš
kus visame mūsų gyvenime.

Nesutikimai daugiausia ky
la iš to, kad žmonėms pritrūks 
ta garbės. Bendruomenių ir 
organizacijų veikimas pradeda 
irti, kai jų nariai visu uolumu

A dinimas yra vaizdinga nuo Die būklę. 
• vo atkritusios žmogiškosios Pele

nuosprendžių įvykdymo, neat- 
s;žvelgdami į bendrą gėrį, prie 
kurio turi visi prisitaikyti.

*
Katalikų Bažnyčia, kviesda

ma tikinčiuosius atgailai, rei
kalauja iš jų gyvenimo pakei
timo pagal tikrąją vertybių

ATOMINIO AMŽIAUS KOEGZISTENCIJA
Vakarai taikosi komunistų taktikai

P. GAUČYS

prigimties ir jos veikimo cha
rakteristika.

*

Kūnas iš savo pusės stumia 
į veikimą, kad veržliųjų juslių 
polinkius skubiai patenkintu
me. Todėl kūno pageidimas, 
kaip sako šv. Jonas, tampa 
gyvenimo rūpesčiu. Klausimas 
kyla, ar Bažnyčia, sekdama 
Kristaus raginimą daryti at
gailą ir įsakydama bei patar
dama pasninkus ir apsimarini- 

t M \ -■

Pelenų diena, gavėnios min
timi, primena, kad mūsų jus
linis gyvenimas su visomis jo 
intrigomis yra tik dulkės su
žibėjimas saulės šviesoje, pra
einanti šios žemės garbė, visi 
jos turtai — tai tik smulkūs 
gyvenimo pelenai. Gyvulinis 
žmogus yra lyg dulkė. Jis grei 
tai iširs ir i dulkes subyrės. 
G dvasinis žmogus pasilieka 
amžinai. Atgaila yra tam, ka<l 
dvasinis žmogus nepražūtų.

V. Rhn.

Spaudoje ir gyvenime
LAISVOJO PASAULIO DILEMA

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 6 d.

Jungtinių Tautų sekret. U Thant sveikina pulk. John Glenn Jung
tinių Tautų pastate. Astronautas Jungtinėse Tautose susilaukė 
didelių ovacijų iš 600 diplomatų. (UPI)

bartinėm priemonėm 
pasaulio civilizacijos 
mą”. Chruščevas XX 
tijos kongrese pažymėjo, kad 
Lenino tezę apie karo neišven-i 
giamumą kapitalistinėje sant
varkoje reikia pakeisti, nes ji 
tebuvo teisinga tik ligi II pas. 
karo. Tačiau dabar būklė esan
ti pasikeitusi. Iš čia reikalas 
taikingai sugyventi su kapita
listais. Jau 1958 m. “Pravdoje” 
(V. 28.) toji pažiūra buvo pa

Šiandieną daug kalbama ir 
rašoma apie taikingą koegzis
tenciją tarp Rytų ir Vakarų. 
Bet gal įdomiausią jos apžval
gą mum patiekia anglų žurna
las “Survey”, skirtas Sovietų 
ir Rytų Europos studijoms. 
Dėl jos aktualumo, 
būsiant 
momis

Kaip 
dingą, 
esamą 
priemonėm stengiasi ją pakeis- grista tuo, kad naujas karas 
ti. Leninas tikėjo, kad “kapita- bus viską naikinantis, 
lizmas neša karą, kaip debesys 
lietų”. Jis persiėmė vokiečių 
karo strategų idėja, kad “ka
ras tai savo politikos vykdy
mas tik kitom priemonėm”, ir 
stengėsi ją pritaikyti savo re
voliucinėje politikoje. Jis vaiz
davosi ateitį kaip “visą eilę 
baisių susikirtimų tarp Sovie
tų Sąjungos ir buržuazinių I 
valstybių”. Jis, kaip ir Mark
sas, smurtą laikė “istorijos 
pribuvėja” ir jį suprato ne tik 
kaip išvidinį revoliucinį smur-

“revo- 
iš-

tariamės 
pravartu su jo dėsto- 

mintimis susipažinti, 
žinome, ir tai itin bū- 

Vakarai nori išlaikyti 
būklę. Rytai gi visom

reiškia tiems žmonijos išlikėiiams. Tai 
sugriovi- 
kompar-

“Milijo
nai žmonių žus, didieji miestai 
ir pramonės centrai bus nušluo 
ti nuo žemės veido ir daugybė 
nepakeičiamų kultūros pamin
klų, žmonijos sukurtų šimtme
čių bėgyje, bus apkrėsta ato
miniais krituliais”. >

- I

Dar ryškiau pasisakė gene- Chruščevas Suezo krizės metu 
rolas Telensky 1960 m. spalių grasino vakariečiams atominėm 
mėn. žurnale “Meždunarodnaja 
žizn”: “500 - 600 milijonų žmo
nių žus atominiam kare. Totą 
linis karas reikš pusės žmoni
jos, kultūringiausios ir veikliau 
sios, žuvimą. Nors to karo iš
davoje kapitalizmas bus sunai
kintas, bet kartu žus ir daug 
kitų dalykų. Tad nežmoniška ir 
žalinga teisinti karą kapitaliz- 

V1‘ mo naikinimo pagrindu”. Gi ko- 
| munistas prof. J. Bernai 1961 
'm. rugpiūčio numeryje tvirtina:
“Atominiam kare gyvi išlikusie
ji pavydės žuvusiems. Nors tai 

kapais. Tuo būdu sovietų poli- : nereikš galutinio civilizacijos ga 
tikai susidūrė su ta pačia tiks
lų ir priemonių dilema, kaip ir 
vakariečiai, netgi dar aštriau, 
atsižvelgus į tai, kad jų ideo
logija juos stumia į revoliucinę 
veiklą. Komunistų planuotojai 
turėjo ne tik pripažinti naują 
atominio amžiaus tikrovę, bet 
ir surasti iš tos dilemos išeitį. 
Nors jie ir suprato atominio 
karo skirtumą, bet jų ideologi
ja jiems sunkino įsisąmoninti 
faktą, kad revoliucinė veikla 
gali sukelti branduolinio ato
veikio grandį. Tikslus to fakto 

| įsisąmoninimas gali privesti 
prie atsimetimo nuo pačios re 
voliucinės ideologijos. Tuo bū
du atominės politikos klausi
mas apima pačią komunizmo 
esmę, jo likimą ir istorinį pa
teisinimą. Visai nenuostabu, 
kad komunistų vadai mėgina 
išsikapstyti iš dilemos, neatsi
žadėdami vilties kurią dieną 
užvaldyti visą žemę, nes ši di
lema jiems įgavo galimo ato
minio susinaikinimo ar jų ideo 
logijos išsižadėjimo formą.

Dar Malenkovas yrą pasa
kęs, kad naujas karas “su da-

reiškia, kad civilizacija bus nu 
stumta atgal šimtams ,o gal 
netgi ir tūkstančiams metų. Ka
dangi komunistai yra humanis
tai ir vieninteliai darbininkijos 
atstovai bei gynėjai, jie turi 
griežtai pasisakyti prieš karą”. <

Dar kitas žymus komunistų 
ideologas Y. Frantsev 1960 m. ; 

I (VII.7) “Pravdoje” rašo, kad 
j “atominis karas sutrukdys ko
munistinės visuomenės susida-;
rymą”.
Komunistai nepradėjo galvoti į

Toks komunistų vadų realus 
trečiojo pasaul. karo pasėkų į- 
vertinimas, atrodo, turėjo su- beviltiškesnėje padėty suįžulė- įsigilinti į atominio amžiaus tik 
minkštinti ir sušvelninti sovietų jusio priešo akivaizdoje, 
užsienio politiką. Deja, taip neį-j 
vyko. Priešingai, dar 1956 m.t

tą, bet taip pat ir kaip 
liucinį karą” bei “tautinio 
laisvinimo” karus.

Atominis amžius 
pakeitė planus

Tačiau atominis amžius
siškai pakeitė esamą būklę, ir 
visi tai tuoj pamatė, nes čia 
revoliucinis smurtas lengvai ga 
Ii sudaryti tokį stovį, kada “is- i 
torijos pribuvėja” pataps jos j

lo, bet vis tik tai bus lėta ago
nija ar pasitraukimas į kažko
kią baisią ir primityvią gyvenr- 
mo formą sužalotiems ir liguis-

Japonas studentas Nozaki, 
cn., studijuojąs Amerikoje žurna- 
lizcną, pajų valgo vistiek su paga
liukais. (UPI)

bombom. Vėliau netgi 12 įvairių 
Europos ir Azijos šalių buvo pa- 
grąsinta sunaikinimu atominėm 
bombom. Sovietų užsienio po
litikos agresyvumas dar labiau 
pasmarkėjo, 1960 metais išar
džius Paryžiaus konferenciją, o 
taip pat ir 1961 m. paskelbus 
naują kompartijos programą.

Chruščevas tebestovi prieš di
lemą, kaip išlaikyti revoliucinę 
dinamiką, nepaisant atominio 
karo pavojaus. Norėdamas iš
likti, komunizmas turi plėstis, 
o be raudonosios armijos įsi
kišimo tai neįmanoma. Ieškoma 
išeities, įgalinančios tolimesnę 
komunizmo plėtrą. Ir ji randa
ma “tautinio išlaisvinimo karų” 
pavidale. Tokie “teisingi karai” 
sukurstomi tolimiausiose Afri
kos ar Azijos dalyse. Jie yra 
“aprėžti karai”, nors ir esama 
pavojaus jiems pavirsti visuo
tinu karu. Bet čia neišvengiama 
rizika ,ir Chruščevas ne kartą 
yra pažymėjęs, kad tuo atžvil
giu jokie kompromisai negalimi, 
nes komunistai negali išduoti 
“darbininkų klasės laimėjimų ir 
atsižadėti principų”. Taip atsi
rado nauja “aprėžtos rizikos” 
politika, kuri paremta įsitikini
mu, kad Vakarai dėl įvairių prie 
žasčių (dėl savo žlibumo, ryžto
stokos, rezistentų, besipjjieši- misijos” pasauliniu mastu su-

l
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Vakarai keičia taktiką

Vakarų politikos žinovai tvir 
tina, kad Vakarai galį suma
žinti karo riziką vien mažinda
mi jų intencijų nesupratimą. 
Bet koks neaiškumas dėl Vaka
rų intencijų gali turėti pražu-1 
tingų pasėkų. Juo aiškesnė Va- josios taktikos, 
karų politika, juo geresnės tai
kos išlaikymo viltys. Jeigu So
vietų vadai matvs vakariečių 
dvejojimą ir jų viešosios nuo
monės “suminkštėjimą”, kad jų 
vyriausybės turi tūpčioti vieto
je, jie spaus iš visų jėgų ir leng 
vai gali persistengti. Dvipras
miškumas ir neryžtumas tik di
dina karo galimumus. Nelaimei, 
ir vienas ir antras vis'dar gy
vai reiškiasi ne tik vakariečių 
galvosenoje, bet ir laikysenoje. 
Vis dar yra daug politikų nesu
prantančių, kad “taikinga koeg
zistencija” ir “šaltas karas” y- 
ra dvi to paties pinigo skirtin
gos pusės, atspindinčios komu
nistų laikyseną nekomunistinio 
pasaulio atžvilgiu. Viešai skel
biamų sovietų intencijų nerei
kia rimtai vertinti.

Daugelis vis dar nesupranta, 
kodėl rusai nesutinka prisiimti 
tarptautinės ginklų kontrolės. 
Tokia kontrolė Sovietų Sąjungai 
reikštų žingsnis į tarptautinės 
tvarkos įvedimą, o tai savo ruož 
tu vestų į komunistų “istorinės

rovę, bet už tai jie turi prana
šumą nekreipti dėmesio į politi
nę, kovos pusę.

Baigiant šią ,‘Survey” apžval
gą, nuo savęs turime pridurti, 
kad gynybos sekr. R. McNama- 
ra, š. m. vasario 17 d., kalbėda
mas Chicagoje pažymėjo, jog 
prisitaikant prie komunistų nau 

JAV-bės taip
pat pakeitė savo strategiją. 
Ciiruščevui įsisąmoninus, kad 
atominis karas yra pernelyg pa 
vojmga “pribuvėja” patarnauti 
pasaulio revoliucijai, todėl ko- 
mumstai dabar išnaudosią tam 

tikslui “išsilaisvinimo” 
Kaias. Visai teisingai JAV-bės 

us laiko nauja ir galin
ai subversijos ir paslėptos ag- 
.es.jos forma”. JAV-bės, norė
damos užbėgti už akių tam pavo 
jui, turi išvystyti atitinkamą 
taktiką pasipriešinti tokiems ka 
rams ne dideliais ginklais, bet 
“kuopomis, būriais ir atskirais 
kareiviais”. Tuo būdu JAV-bės 
laiko save teisiomis, treniruoda- 
mos grasinamas laisvas tautas 
atsispirti komunistų “šnipinėji
mo, pasalų, puldinėjimų, tero
ro ir žudymo” taktikai. “Jūs ne
galite .kalbėjo McNamara, vyk
dyti žemės reformos, jeigu vie
tos ūkininkų vadovai yra siste
mingai žudomi”. Tos naujos 
JAV-bių taktikos praktišką pri
taikymą dabar matome Pietų 
Vietname.

nančlų atominiam apsiginklavi- griuvimą. Susidūrimas vyksta 
mui ar komunistų pataikūnų) tarp Vakarų politinės santvar- 
nesiims panašios rizikos.

Savo ruožtu ir Vakarai sto- prielaidų. Kaip abiejų pusių po-
vi prieš lemtingą pasirinkimą: įltįkai gerai žino, laimėjimas ar
arba priešintis nepaisant karo pralaimėjimas yra politinis, o __ _
rizikos, arba eiti į kompromi- ne karinis klausimas. Marksis- Ghanos jaunuoliui, kad, bestu- 
sus tik tam ,kad po šešerių mė- tinė tradicija galėjo komunis- dljuodamas teologiją, ruoštųsi 
nėšių ar po metų atsidurtų dar tų vadus sutrukdyti sąžiningai kunigystei.

s kos ir komunistų ideologinių

MOTERŲ DOVANA GHANOS 
STUDENTUI

San Antonio, JAV-se, diece
zijos katalikų moterų organiza- 
cij . askyrė mokslapinigius

19.

Jau šiek tiek apkudlėjęs, Maldenės prijaukintas, Kiekvienas, esąs menėje, tylėdamas prisipila mi- 
naminis. Tai gal ir neišmano, kaip vienų vienas pasi- daus į savo ragą. Visi rimtais, liūstančiais veidais, 
liktų jis nakčiai šlapiame miške, iki raibieji gaideliai Mirusiojo Dausprungo šešėlis kaipgi nedalyvautų šioje 
sodybose pragys... menėje.

Velioniui mūsų viešpačiui ir tėvui! — išbyla 
Tautvilą beveik užsimerkęs.

Šalia brolio stovi Eitvydas. Išblyškęs ir didelė-
Kemavės pilies menėje didelė puota. Dega žva- mis akimis. Liesas, lininiais ūsiukais šviesiaplaukis, 

kidėse vaško žvakės. Dega tik dega lajiniai žibintai. Menėje kiekvienas stovėdamas iš savo rago nu- 
Zalio vario veidrodžiai švytesius atšviečia. lieja aslon midaus.

Prie sienų ant vagių kabo geležiniai ginklai, kai Šitos viešpatiškos tarybos kiekvienas — vis di- 
kurie įmauti medinėsna makštysna. dikas, žemvaldis. šitie svečiai — turtingiausių šeimų

Ąžuoliniai skobnys kuone lūžta nuo patiekalų tėvai. Jie kiekvienas yra savo valdos priešakyje tiek 
gausybės. Prikepta visokios paukštienos ir mėsos, ly- taikos, tiek ypač karo metu. Jų galia ir valdžia __
dėkų ir karpių. Valgių — kokių tik nori. tuoj po rikio: vietininkai, pilininkai bei tėvūnai. Be-

Visa indų įvairybė: moliniai, žiesti; pagražinti sidalijant karo grobį, jie pasiima geresniąsias ir di- 
brūkšniais, vingiais ir duobutėm; kleviniai ir skrobli
niai. Žemi ir pilvoti ąsočiai. Balti liepiniai šaukštai: 

j tokie balti, kad kai kuris, rodosi, net šviečia.
Ąsočiuose midus, kuriame įdėta barščio šaknų; 

tos dideliais lapais pievų žolės, kuri žmogų gydo, stip
rina ir gyvina. Barščio šaknį kernaviškame miduje 
garsina ir Barščio kalno pilis: atokus Kernavės prieš
pilis prie dešiniojo Neries kranto. Kas nori kitokio 
midaus, iki valiai ir kitokio: su šaltmėtėm, su gvaz
dikais, su kmynais, su čiobreliais.

Midui gerti padėta kiekvienam po 
stumbro ar tauro ragą, tamsiai švitintį.

Menė erdvi, apvalių sienojų sienomis, 
tados stipriai surentė karo belaisviai ir 
riksmai. Virto medis paskui medį, gulė rąstas paskui Mindaugas ‘ spaudžia savo kareivas: tieskite ke- 
rąstą. Lubos tamsios ant drūtų balkių. Grindys tasy- jiug Vieškelius! Kam tokia naujovė? Nei
tų lentų. Dviejuose pasieniuose po ilgą, platų ir |Jent prįe§uj lengviau būtų kiemus ir dimsti* 
storą suolą. Prie skobnių — sunkios krasės. rasti

Bičiuliai, prisipilkime atminui! — kreipiasi į vi- Nėra kaip nė žmogui pasakyti, 
sus Tautvilą, apžvelgdamas mažomis, blizgančiomis 
akimis.

I

(Tęsinys)
Gaudižadas bučiuoja Maldenės tėvui ranką. Anks

ti pražilęs, ieva pražydęs: iš jo veido sprendžiant, 
anksčiau negu turėtų.

Tie septyni — ar pėsti apskretėliai ?
Ne. Visi raiti. Trys iš jų — turčiai..
Tėvas pastovi suakmenėjęs, tokiom gailiom akim 

jį žiūrėdamas. Paskui dusliai sako: mano dukrelę, |

I
I
i 

pasaulį. Kaip toliau pastebėjęs pre 
zidentas Adžubėjui. jeigu Sovietų į
Sąjunga rūpintųsi tik savais in- mano širdytę jie pavogė. O kaipgi gražiai, labai gra-
gyventi, kaip jie nori, gyventi tai
koj, tai tos problemos, kurios da
bar gimdo didelį įtempimą, savai- I 
me pranyktų.

Čia pat autorius primena Dimit- 
l ry Z. Manuilskio pasakymą, kad

♦
Toronte gyveną ukrainiečiai 

pradėjo leisti anglų kalba žurnalą 
“The New Review”, kurio jau iš
ėjo 2 numeriai. Sausio mėn. išėju
siam 2-rajam numeryje patalpin
tas Pr. Alšeno straipsnis, kuria
me rašoma, kad šių dienų laisva
sis pasaulis stovi prieš baisią di
lemą: būti ar nebūti. Tai hamle- 
tiškas klausimas.

Tačiau, kaip toliau straipsny- karas tarp komunizmo ir kapita-
je rašoma, ligi šiol laisvasis pa- Hzmo neišvengiamas.
saulis buvo užmigęs ir to pavojaus Toliau dar primenamas gen. Ko- 
nematė. Tik dabar juntama šiokių rotkovo pasakymas, kad Sovietų 
tokių ženklų, kad jis pagaliau at- Sąjunga savo jėga auganti kiekvie- 
si bunda.

Šia proga prisimenamas ____ _
Kennedy pasikalbėjimas su “Izves- ameriki'eČių Tari'nes bazėsnuois? syk ir šuo niurzgia: tai ar ne lūšis tik? 
tijų” redaktoriumi Aleksu Adžu- " ‘ — - - -------
bei, I _ ~~ ‘ ___ ________ _ ___
kad svarbiausios šaknys Rytų - Va į žu turėsią mirti?
karų konflikte yra Sovietų Sąjun-!

• gos siekimas sukomunistinti visą

teresais ir leistų kitiems kraštams įjaj mes gyvenome. Ir šiandie šit lyg septyngalvis ruVAnti no nnn foi. ; J ° r J °
slibinas ją prarijo.

Tėvas užsigalvoja, galop sako: stumkis paskui 
mane. Tau reikia ir pavalgyti ir gero atilsio. O ir 
vakarėlis jau čia pat.

Dėkui, tėvutėli! Tik pirmiau sužiūrėkim mano 
rudširmį. Vienas paliktas bene daugiau negu pusė 
dienos. Ir ar nėra anie nusivedę.

Bet vos tik kelis žingsnius jiedviem tenušlepsė- 
jus, užnugaryje kažkokia sunki būtybė krinta pro 
šakas.ną dieną. Ir, kada laikas pribręs, 

girdi, mes smogsime, draugai! Vie- 
Prez- ną dieną, esą, mes sunaikinsime Abu vyrai ūmai atsigręžia: kas, ar Jovadas? Su-

panijos iki Aliaskos. Ir tą pačią Vai — meškiukas! Maldenės pamiltasis drauge-
.va?^u«i^e^knv^Rv?Tibre^ xien? S.in?tas svarbiausių amerikie- lis! Jis čia glūdėjo šakų tankmėje: gal vėl, kaip ka

dai, siaubo apstulbintas dėl žmogaus piktybės; o gal 
i ir nuo bangaus lietaus pasislėpęs.(Nukelta j 4 psl.)

desniąsias dalis.
Bičiuliai! Kiekvieną ir visus kviečiame: ragauki

te mūsų duonos, druskos ir midaus. Labai prašome: 
stiprinkite savo gyvastį! Būkite kiekvienas kaip na
mie! — Tautvilą paragina savo vyriją.

Prieš jį ir Eitvydą vidur skobnies----juoda po
liruota vaza.

Vyrija įsitraukia valgyti dievų dovanas iš juod
žemio, girių ir vandens.

Šneka ir juokiasi
Geria midų, linkėdamiesi sveikatos. Gardžiuojasi. 

Kai kuris nubraukia plaštaka atgaliai per ūsą.
kurias ki- Besi vaišindami, iš lėto begurkšnodami, vis šne- 
priežiūros kučiuoja apie šį ir tą.
. - _ Mindaugas spaudžia savo kareivas: tieskite ke-

geriamąjį

(Bus daugiau)
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PAS TROPIKŲ LIETUVIUS

Venecuelos lietuvių tarpe

KUN. A. SABALIAUSKAS

nuotaiką, t. y. tris dienas prieš 
Naujus Metus pasiruošimą švęs 
ti tą dieną: šaudymai, sprogi
nėjimai, svaiginamų gėrimų 
gurknojimas visuose gatvių 
kampuose, sodrus juokas, šū
kavimas, gitarų ir kitokių ins
trumentų muzika, pakili lotynų 
rasės nuotaika viešpatavo visą 
naktį, net iki antrosios ir tre-

: Netrukus ir mane, gatvėje su 
sistabdę, paklausė, ar aš jau se
niai taip “atgailauju” su savo 
iš jų visų ilgiausia barzda?
Atsakiau, jog jau eilė metų 

taip vaikščioju to paties tikslo 
siekdamas ar trokšdamas sava
jai tėvynei.

Atrodo, buvo patenkinti at
saku.

Tačiau kitiems, matyt, mano 
per didelė barzda nepatiko ir, 
palaikę už dabartinės, komunis
tinės valdžios kubietį, ėmė šauk
ti:

— Fidelista ... Castrista!..
Tų visų įvykių paveiktas, nu

tariau tą pačią dieną skristi tie
siai į Caracas, Venecueloj.

Septynerius metus išgyvenęs rico. Bet čia radau triukšmingą 
J. A. Valstybėse, maloniai pri
ėmiau kun. M. Tamošiūno ir 
kun. A. Perkumo kvietimą at
vykti Venecuelon ir Kolumbijon 
pravesti savaitgalio misijas vi
sose ten esančiose lietuvių kolo
nijose, kur, ypač Venecueloje, 
teko gyventi ir darbuotis lietu
vių tarpe šešerius metus. Be to, 
pati kelionė iš šaltos Chicagos
žiemos į šiltus, žaliuojančius ir čiosios gaidystės... 
žydinčius tropikus buvo taipgi j Rytojaus dieną išėjau pasi- 
viliojanti. užvalgyti po to krašto sostinės

Ir štai, praeitų metų gruodžio i — San Juan — gatves. Čia pa- 
29 d. iš Chicagos O’Hare aero- stebėjau, kad daugelis vietiniu 
dromo sprausminis lėktuvas vi- vyrų užsiauginę mažesnes ar di- 
su pasakišku greičiu nešė mane desnes barzdeles. Mano palydo- 
Floridos link. Pietų metui arte- vas vienas kun. salezietis paaiš- 
jant, oro laivo patarnautoja, kino, kad porturikiečiai tai da- 
laisvoj vietoj prisėdusi, tarė: Įrą, kaip atgailą, kad Kubos

— Tamsta, manau, mūsų pie- Castro komunizmas kristų,
tų nevalgysi? į ■ — ■ - -

— Kaip gi nevalgysiu. Jau 
esu net alkanas, — atsakiau.

— Mes tamstai neturime ko-
sher — pridūrė.

Nusijuokiau ir barzdą aukš
tyn pavertęs, parodžiau kuni
gišką kalnierių, atseit, kad ne
su rabinas ... Tuomet ji, stip
riai nusisukusi, pasakė, jog ir 
ji esanti katalikė, nes seselių 
akademiją baigusi, bet turinti 
draugę, kurios brolis esąs rabi
nas su panašia barzda.

Tas įvykis sukėlė juoką arti- 
mesniems bendrakeleiviams ir 
lėktuvo įgulai, kurios nariai, pa
tarnautojos painformuoti, vie
nas po kito ėjo pro šalį, vis gar
džiai nusišypsodami...

Susitikimas Miami

Miami, Fla., aerodrome, be
laukiant kito sprausminio lėk
tuvo į Portorico, prisiartina du 
jaunuoliai ir mandagiai pasvei
kinę, klausia, ar aš esąs rabi
nas.

— Esate, — tariau — puikūs 
vyrukai. Esu katalikų rabinas, 
jei taip leista išsireikšti, atseit, . "obihi. Nors"taksių
kunigas.

Įsišnekus paaiškėjo, kad tie 
jaunuoliai yra broliai turistai iš 
Medellin, Kolumbijos, kur jų tė
vas turi brangių kailių biznį ir 
kuriuos pasižadėjau, ten nuvy
kęs, aplankyti ir su jų tėvais 
pasigėrėti taip gražiai rabino 
atžvilgiu išauklėtais vaikais.

Naujų Metų sutikimas

Pakelėje į Venezuelą buvau 
manęs keletą dienų paviešėti 
dar JAV teritorijoje — Porto-

1941 m. gale prie jau veikian 
čio lietuviško radijo Jokūbas 
Stukas suorganizuoja miškų 
chorą “Lietuvos Garsai” su apie 
35 nariais ir jam vadovauja. 
1942 m. choro dirigente pakvie 
čiama Marija Šlekaitytė. 1943 
m. pabaigoje, vyrus pašaukus į 
kariuomenę, choras nustojo veik 
ti. 1944 m. grįžus iš kariuome
nės J. Stukui, suorganizuoja
mas moterų choras iš 20 daini
ninkių ir padavinamas “Rūta”. 
Iš pradžių tam chorui ir vado
vauja. Vėliau jo vadovu pakvie-

Naktis Venecueloje

Naujųjų Metų šventimo įkars 
tyje ir lėktuvas, kuris turėjo iš
skristi 10 vai. p. p. iš Portorico 
net dvi valandas pavėlavo ir 
Venezuelos sostinės aerodromą 
(sustojęs dar olandų saloje Cu- 
racao), tepasiekė tik 2 vai. ry
to. Gi į Caracas dar apie 35

ir buvo, tačiau vienam tuo nak
ties laiku leistis į kelionę buvo 
lyg ir nejauku, nes, kaip jau 
buvau girdėjęs, čia naktimis į- 
vyksta įvairių netikėtumų.

Netrukus atsirado ir kitas 
amerikonas, kuris, kaip vėliau 
paaiškėjo, taip pat panašiai gal 
vojo.

Kompaniją sudarę, nutarėm 
leistis į Caracas ieškoti nakvy
nės. Bendrakeleivis pasiliko vieš 
būtyje, o mane nuvežė į salezie
čių seminariją, kur 3 vai. ryto, 
nieko negalėdamas prisižadinti, 
vaikštinėjau palmių alėja ir lau
kiau, kol prašvis.Spaudoj ir gyvenime

irgi
(Atkelta iš 3 psl.)

Leninas prie šitokios temos 
buvo pridėjęs: “Kol kapitalizmas 
ir socializmas egzistuoja, mes ne
galime gyventi taikoj. Galiausiai 
vienas ar kitas triumfuosime. Lai
dotuvių rauda bus sugiedota So
vietų Sąjungai arba kapitalizmui.” 
O Chruščevas amerikiečiams dip
lomatams 1956 m. lapkrityje trum 
pai pabrėžęs: “Mes jus palaidosi
me”.

Chruščevo kolonialine imperija 
dabar turi milijonus vergų. Ar kas 
nors kreipia į tai dėmesį, ar kal
ba apie tai?

“Perilgai Sovietų Sąjungai ir jos 
satelitams buvo leista būti ofen
zyvoj prieš kitų kolonializmą, už
mirštant savąjį”.

Chruščevas neseniai pabrėžtinai 
skelbęs, kad komunizmas turįs už
imti likusią laisvą pasaulio dalį, 
įskaitant ir š. Ameriką. Pagal jo 
tvirtinimą, tas būsią galima pada
ryti be karo, bet neatsižadama ir 
jo.

Šis komunistų manifestas turįs 
galutinai atbudinti iš miego anti- 
komun’stinį pasaulį. Tas turėtų 
įtikinti Vakarų tautas, kad komu
nistų vadai Kremliuje ir jų pakali
kai penkiuose kontinentuose yra 
ne tik nusistatę neduoti ramybės 
laisvajam pasauliui, bet net jį pa
daryti viena sovietinių respublikų.

Taigi čia ir esanti dilema laisva
jam pasauliui: būti ar nebūti. Gy
venti ar būti sunaikintiems? — 
baigiamas straipsnis.

Ritos choras ir jo vadovaiA. B.

pasisekimą. 1961 m. išleista an
troji ilgo grojimo plokštelė, 
“Dainuojame su Rūta”, kurioje, 
palydint orkestrui, įdainuota 17 
populiariausių liaudies dainų. 
Baigiant reiktų pažymėti, kad 
per 20 metų “Rūtos” radijo an
samblis ir jo steigėjas bei direk-1 
torius Jokūbas Stukas turi di
džiai reikšmingus nuopelnus ne
nuilstamam darbe lietuvybės iš 
laikymui. Jo artimiausiam ben
dradarbiui, “Rūtos” ansamblio 
vadovui ir dirigentui, jau 10 
metų nešančiam didžiulį darbą 
dainose, Algirdui Kačanauskui, . 
darbingų ir kūrybingų ilgiausių 
metų! K.

Prieš pasaulio dechristianizaci- 
ją katalikiška akcija pastato., pa- į 
šaulio rechristianizaciją, prieš ar
domąjį aktyvizmą iš kairės ir iš 
dešinės — katalikiškąjį veiklumą,' 
prieš gaivališkąjį atsidėjimą klai
dingoms idėjoms — katalikiškąjį 
susipratimą, prieš nesidrovinčią 
priemonių barbariškumo bangą —Į 
herojišką kovą už katalikiškuo- 

į sius idealus, prieš destruktyvinę 
propagandą — aukojimąsi apašta
lavimo idėjai. Katalikų akcija > 
reiškia kovą už tvarką, taiką, 
pusiausvyrą, kultūrinį pažangu
mą, visuotinį solidarumą ir ati- į 
tinkančias žmogaus prigimtį vi-! 
suomenines reformas.

St. Šalkauskis

Tėvų Marijonų bendradarbių 35 skyriaus suruoštos vakarienės 
kovo 4 d. svečių dalis. Iš pažįstamų veidų viduryje matyti: P. 
Dubinskiene, E. Širvinskienė.

DVIDEŠIMTMETIS RŪTOS RADIJO 
ANSAMBLIUI

t

Al. Kacanauskas, Rūtos, 
radijo ansamblio dirigentas nuo 
1951 m.

čiamas Vladas Simelevičius. Tuo 
pačiu laiku atskirai veikia ir 
tautinių šokių būrelis, kuriam 
vadovauja Lilija Stilsonaitė-Ša- 
teikienė. Vėliau moterų chorui 
iširus, lieka moterų kvartetas 
vadovaujamas Liudo Stuko, ku
ris įdainuoja į plokšteles lietu
viškas dainas. 1950'm. atgaivi-

namas mišrus choras iš 12 žmo 
nių. Chorui diriguoja Liudas 
Stukas, o tautiniams šokiams 
A. Cvirkaitė - Pitkunigienė. 
1951 m. “Rūtos” ansamblio di
rigentu pakviečiamas Algirdas 
Kacanauskas, sėkmingai vado
vavęs “Sietyno ’’ ansambliui Vo 
kietijoje ir muzikos .vienetams 
nepriklausomoj Lietuvoj. 1953 
m. vienam sezonui ansambliui 
vadovauti pakviestas iš Brazili
jos muz. Juozas Stankūnas. 
1954 m. rudenį J. Stankūnui pa 
sitraukus, Alg. Kacanauskas 
vėl perima vadovauti ansamb
liui, kuriam ir šiandien vado
vauja. Jam vadovaujant, ansam 
blis pasidaro žymiusiu lietuviš
kos dainos puoselėtoju New Jer .; 
sey valsybėj ir jos apylinkėse. 
1956 m. tautinių šokių grupei 
vadovauti pakviečiama žinoma; 
šokių žinovė mokyt. Jadvyga 
Matulaitienė. Jos vadovybėje 

į “Rūtos” ansamblio šokėjai pla- j 
čiai išgarsėja ir tampa mėgia-1 
mi ne tik lietuviuose, bet taip. 
pat ir amerikiečių tarpe. Ansam 
blis nuolat dalyvauja “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo programo
se, daugelį kartų pasirodo tele
vizijoje, nesuskaitomą kartų da 
lyvauja lietuvių ir nelietuvių 
koncertuose bei kitokiuose me
no parengimuose, tarptautinėse 
parodose. .Ansamblis ir pats daž 
nai ruošia koncertus, minėji
mus, spektaklius ir yra pasta
tęs keletą muzikinių vaizdelių. 
Savo repertuare ansamblis turi 
per 150 dainų, jų tarpe apie 25 
giesmes. Be lietuvių kompozito
rių, turi ištraukų iš lietuviškų 
ir tarptautinių operų. 1959 m. 
ansamblis su soliste Lione Juo
dyte įdainuoja pirmąją ilgo gro 
jimo lietuvišką stereofoninę 
plokštelę, kuri turi didžiausią

ŽEMIAUSIU
NERIROTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

I

(Bus daugiau)

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

ketvirtad. nuo 9 vai.

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
CTiairman of the Board

JUSTIN MACKIEHICH Jr.,
President

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

Trečiadieniais nedirbama.

Į peigų konkregacija puo jos įkū- 
rimo 1588. Pagal tą veikalą aiš
kėja, kad nuo 16-jo šimtmečio 
katalikų Bažnyčioje buvo pa
skelbta 211 nauji šventieji ir 
1162 palaimintieji. Dabartiniu 
metu dar nagrinėjama ir tikrina 
ma 1,132 Dievo tarnų ir palai
mintųjų bylos.

Nauji šventieji
Vatikano Apeigų kongregaci

jos rūpesčiu, šiomis dienomis 
lotynų kalba išleista svarbus 
veikalas, apimantis visą šios 
kongregacijos veiklą. Turinyje 
aprašyta visos Dievo tarnų, pa
laimintųjų bei šventaisiais pas-' 
kelbtųjų bylos, kurias vedė A-

PLANINGAS TAUPYMAS > 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S. LI. G
Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos *

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge”

Askfor SIINNY BROOK

KO SUNKY BROOK DIST. 08., L0UISV11LE, KY. KENTUGKY STRAIGHT BOURBON MHSKEY 86 PROOF. KENTO BLENDED KH1SKEY 86 PROOF. 65X GRAIN NEUTRAE SP0U13.

NAMAMS PASKOLOS
NUOŠIMČIU

M

%

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

♦

STANDARD
FE I )E RA E SAV IN GS

AND LOAN ASSOCIATION •
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrginia 7-1 141
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii

. vė Šv. Kazimiero liet, parapija, 
j Jos klebonas kun. J. Kučingis 
maloniai sutiko pravesti rinklia 
vą bažnyčioje. Buvo surinkta 
$189.50. Nuoširdus dėkui kle
bonui ir visiems aukojusiems. 

Reikia tikėtis, kad šiais me
tais malonūs tautiečiai bus dar 
duosnesni Balfo reikalams įr ši 
rekordinė suma bus žymiai per- 

' . Visad prisiminkime, 
daug 'vertingų* muzikinių pasi- | kad i1™3 duoti lengviau, 
rodymų. Tai bus muzikos pa- i negu mums prašyti. Tadnelau- 
saulyje pasižymėję menininkai, 
su labai plačios skalės progra
ma. Tų pasirodymų eiga yra 
tokia:

Monte Carlo baletas, šiuo lai-; 
ku gastroliuojąs Pasadenoj, San 
Diego ir Santa Monikoj, sugrįš 
atgal į Los Angeles Philharmo- 
nijos auditoriją, kur duos 3 
spektaklius, tuo užbaigdamas 
savo 7-nių spektaklių gastro
les Los Angeles mieste.

Vienos valstybinės operos, 
Tautinės operos ir Raymond te
atro muzikiniai ansambliai, va
dovaujami Harold A. Hoeller 
ir Marcei Prawyx, duos du pa
sirodymus — Santa Monikos 
Civic auditorijoj ir Los Angeles 
Philharmonijoj. Minėtieji an
sambliai šūkiu “Viena parade”, 
turiningą programa ir grakš
čiais, populiariais Vienos val
sais, kuriuos išpildys Deutsch- 
meister džazas, diriguojamas 
Juliaus Herrmanno, pasiryžę at 
gaivinti Vienos muzikos karalių 
Štrausų (tėvo ir sūnaus) muzi
kinę dvasią.

Didysis ir dinamiškasis Jose 
Greco su savo ispanišku baletu 
duos 4 spektaklius Wilshire E- 
bell patalpose.

Viena iš garsiausių pasauli
nių kontraaltų 
derson, Los Angeles Philharmo- 
nijos Auditorijoj duos retą liau
dies bei religinių dainų koncer-

Kita garsi dainininkė, negre 
— Mahalia Jackson, duos 2 re
liginių dainų koncertus — Santa 
Monikos Civic Auditorijoj ir 
Los Angeles Philharmonijoj.

Garsus sovietų smuikininkas 
Igor Oistrach, gastroliuojąs po 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Los Angeles Philharmonijos au 
ditorijoj .turės vieną iš svarbiau 
šių savo pasirodymų.

Na ir paskutinis šių pasiro
dymų ciklo dalyvis, pasaulinis 
gitaros virtuozas — Andr. Sego 
via, diios 2 koncertus — Los 
Angelės Philharmonijos ir San
ta Monikos Civic auditorijose.

Reikia tikėtis, kad Los Ange
les pasiryš atremt jai daromus 
priekaištus ir ateity dažniau ap
rūpins savuosius muzikos mėgė
jus stipriais ir vertingais muzi
kiniais koncertais. N. A

TRUPUTIS MUZIKINĖS 
KRONIKOS

Rytinės valstybės kartais puo 
la Califomiją, labiausiai Los 
Angeles, kad ji skindama lau
rus filmų pasauly, gerokai at
silieka muzikos srity.

Lyg atsakydama į tai, Los 
Angeles išleidžia scenon visą ei- | 
lę garsenybių, kurios trijų atei- j 
nančių savaičių laikotarpy duos viršyta-

Marian An-

BALF1NĖ VEIKLA

vio, kur birutietės nebūtų pri
sidėjusios, ar tai dalyvavimu 
ar darbu. Narės lankė ir lanko 
ligonius, kuriems moralė, o kar 
tais ir materiale pagalba yra 
reikalinga. Iš mažosios kasos 
(narių suaukotų pinigų) biru
tietės parėmė: lituanistinę mo
kyklą, “Lituanus”, “Viltį”, spor 
tininkus vykusius garsinti Lie
tuvos vardo į Pietų Ameriką, 
skautus akademikus, karo in
validus, vis dar nuolat šelpia
mi Gautingo sanatorijoj esan
tieji lietuviai. Vasario 16 dienos 
proga birutietės prisiminė ir Lie 
tuvos nepriklausomybės akto 
signatarus, pasiųsdamos jiems 
ne tik po sveikinimą, bet ir po 
gražų čekį. S. Puikūnienės va
dovaujamas Vasario 16 d. gim
nazijai remti būrelis išsiuntė 
virš 400 dol.

Per penkius metus suruošti 
8 parengimai - baliai, kurių pro 
pramas atliko aukšto masto me 
nininkai, be jokio atlyginimo. 
Balių pelnas, 3,142 dol., siunti
nių pavidalu išplaukė į Lietuvą 
ir Sibirą. Daugumoje pasiųsta 
senukams grįžusiems iš Sibiro 
be sveikatos ir be jokios para
mos iš kitur. Visuotino susirin
kimo metu pelnas yra paskirs 
tomas prašantiems, atsižvel
giant į jų materialę padėtį. Bi- 

j rutietės dėkingos visiems savo 
nuolatiniams padėjėjams, taip 
pat ir visiems, kurie draugijos 
darbui pritarė ir pagelbėjo ar 
ta; savo apsilankymu į balius 
ar savo padrasinančiu žodžiu.

Norėdamos dar daugiau šei
mų pradžiuginti, birutietės ir 
vėl ruošia didžiulį balių, birže
lio 2 d. St. Nicholas auditori
joj- V. Iri.

kitę prašymo, o patys atiduoki
te šią savo tautinę duoklę bet 
kuriam valdybos nariui. Šių me
tų Balfo valdybą sudaro: vice
pirmininkai: I. Medžiukas, V. 
Karalius ir A. Markevičius, sek
retorė S. Šakienė, ižd. V. Čeka
nauskas, iždo sekr. J. Gylys, na 
riai: A. Ąžuolaitienė, J. Motie
jūnas ir P. Raulinaitienė.

Sausio 14 d. valdybos posė
dyje buvo svarstytas veiklos pla 
nas. Nutarta priiminėti aukas 
kiekvienu atveju per visus me
tus, piniginį vajų vykdyti nuo 
gegužės 19 d. iki spalio 20 d., 
Balfo parengimas - vakaras ruoš 
ti spalio 20 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Balfininkų metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 16 d.

Labai prašau visų organiza
cijų, o taip pat pavienių asme
nų spalio 20 d. rezervuoti Bal- 
fui ir savo parengimų bei su
sirinkimų nedaryti.

Visiems maloniems tautie
čiams dar kartą nuoširdus ačiū.

Vladas Pažiūra, 
Balfo skyr. pirm.

Kristina (Vaitkutė) ir Albertas Černiauskai po vestuvių New 
Yorke. Kristina yra senosios lietuvių kartos ateivių duktė.

Nuotr. Vyt. Maželio

' DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 6 d. 5

Mr. ir Mrs. J. Remeika, H. 2u-, rybai 425 dol. Visiems aukotojams 
kauskas, K. Gegužis, Kazys ir Į nuoširdžiai tariame ačiū! 
Julija Strolei, K. Žaliauskas, K. 
Čurlys. J: Sadauskas, Baltrušai-

| čių šeima, J.' Binzas, J. Ambra
zaitis, O. Grigalavičius, Jarušaus- 
kas, Ona Burneikienė, Simonas ir

i Ona Goodis, Albinas ir Jieva Tre-
! čiokai, Vladas Kiaune.

Kiti aukojo mažiau kaip
dol. Išlaidų buvo 63 dol.

Pasiųsta Amerikos Lietuvių Ta-

J. Trečiokienė, pareng. pirm.

i

KAZIUKO MUGE

po 5

— Krikščionybė yra taip gi
liai pagrįsta žmogaus prigim
tyje ir jo savybėse, kad ir šiuo 
atžvilgiu galima pasakyti: Vieš 
paties žodis pasilieka amžinas.

—J. W. Goethe

r

KANADOJt

1961 m. gruodžio 14 d. įvy
ko Balfo narių metinis susirin
kimas. Dalyvavo 21 asmuo. Tai 
tikrai nedaug, palyginus su jau 
didele Los Angeles lietuvių ko
lonija. Žmonės vengia tų susi
rinkimų, kuriuose renkamos nau 
jos valdybos. Džiugu, kad vis 
dar atsiranda žmonių, kurie ne
atsisako darbo ir jau keletą me
tų iš eilės veža šį šalpos veži
mą.

Nuolat prašyti aukų yra sun 
kus ir ne visad malonus darbas. 
Jei mes jaustume vienodai šią 
pareigą ir duotume visi nors ir 
ne po daug, tai šis pinigų su
rinkimas vargstančių tautiečių 
labui būtų vienas malonumas ir 
darbo rezultatai gražūs. Tačiau 
taip gerai nėra. Vieni yra visa
da dosnūs visiems svarbiems 
reikalams, o kiti visiškai nema
to tų svarbių tautos reikalų. 
Nepaisant įvairių nesklandumų 
aukų rinkime, praeitais metais 
buvo surinkta rekordinė suma 
— $2,150. Čia didelį įnašą da-

1961 m. Los Angeles skautai 
ryžosi pirmą kartą surengti Ka
ziuko mugę, kuri praėjo su ne
sitikėtu pasisekimu. Į ją atsi
lankė labai daug kolonijos lie
tuvių ir parėmė mūsų skautiško 
jaunimo gražiąsias pastangas: 
auklėtis skautiškoje lietuviško
je dvasioje.

Patirties ir pasisekimo paska
tinti šiais metais tas pats skau
tiškas jaunimas nutarė rengti 
antrąją Kaziuko mugę kovo 18 
d. Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos patalpose, Tuoj po pamal
dų, apie 12 vai. oficialus mu
gės atidarymas. Skautės, skau
tai ir ASS maloniai kviečia vi
sus tautiečius atsilankyti ir pa
sidžiaugti jų išradingumu ir su
gebėjimais. Reik tikėtis, kad jie 
jus neapvils. Būsite skaniai pa
vaišinti įvairiais užkandžiais ir 
gėrimais. Veiks puiki kavinė į- 
rengta ypatingame stiliuje. Jau
ki lietuviška nuotaika ir savita 
aplinka. Mugės pelnas — skau
tiškai veiklai stiprinti. Todėl 
nelikite tą dieną savo namuose 
paskendę kasdieniniuose rūpes
čiuose, bet visi atvykite į skau 
tiška Kaziuko mugę.

s. V. Pažiūra, 
rajono vadas

TRUMPAI

Hamilton, Ont.
Išvyksta Steigvilų šeima

Seni hamiltoniečiai prekybiniu 
kai Antanas Steigvila su žmo
na, buv. mokytoja Domeikaitė - 
Steigvilienė, apleidžia Hamilto
ną, kuriame išgyveno daugiau 
kaip 10 metų be pertraukos. Jie 
augina gražią lietuvišką šeimą 
iš 4 vaikučių. Steigviiai turė-

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Kun. J. Pragulbickas .... $4.00 
Mihalina Kutaitis ........ 2.00
A. Kripienė ........................ 2.00 i
E. Samienė ............................. 2.00i
Ben Glaveckas .................... 2.00
Vesvoldas Koppas ........... 2.00
Jonas Kernagis.................... 2.00
Jonas Lietuvininkas........... 2.00 j
M. Šimonis ........................ 1.50:
Feliksas Girdauskas........... 1.00
Adomas Zabukas ................ 1.00
Stasys Baldikas ........ 1.00
Eugenija Izokaitis ........... 1.00
Antanas Dumčius ................ 1.00 Į
Antanas Dirgėla ................ 1.00
Petras Četkauskas ........... 1.00
Petras Srubas .................... 1.00
Kazimieras Kavaliauskas .. 1.00
Albina Normantas ........... 1.00
Juozas Mikulis .................... 1.00
V. Gudauskas .................... 1.00
Vladas Eigelis .................... 1.00
Petras Indreika ................ 1.00
A. Petraitis ........................ 1-00
K. Shukes ........................ 1.00
Br. Endriukaitis ................ 1.00
William Burimauskas........ 1.00

Barščiauskas ................ 1.00
Pilkis ............................. 1.00
Kerulis ............................. 1.0(1;
Kundrotas .................... 1.00

P. Kuzma ........................ 1.00
Kundrotas .................... 1.00

Vincentas Dombrauckas .. 1.00
Vladas Norenkevičius .... 1.00
Frank Paulikas ......... 1.00
Justinas Šaulys ................ 1.00!
P. Leonaitis .................... .... 1.00
Niek Jodka ... ..................... 1.00 j
Antanina Kandrotas .... 1.00
Juozas Salučka ........ 1.00
Anna Stasiulienė ................ 1.00
Anelė Gerkienė .................... 1.00
Jonas Adomaitis ................ 1.00
Konst. Panuskis ................ 1.00
John Kazlauskas ................ 1.00
Petras Narkevičius ........... 1.00
Jonas Venckus .................... 1.00!

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

V. Rachynskas ............. ... 1.00
Stasys Lekutis ............. 1.00
Stanley Lukas ............. ... 1.00
Stasys Šiaučiūnas .... 1.00
Ant. Vaikšnorienė .... .. 1.00
Antanas Būga ............. ... 1.00
Bronius Mačiulaitis ... ... 1.00
Valerija Navickiene ... ... 1.00
J. Marčėnas ................. ... 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems

AUKOS KUŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:

K. Laurinavičius ...........
Antanas Yuščius ...........
Albina Normantas ..... 
Feliksas Girdauskas ... 
Ant. Kasakaitis ............ .
Ignas Belžinskas ...........
P. Antakauskas .............
V. Gudauskas ...............
Juozas Mikulis .............
Kazimieras Kavaliauskas .. 1.00 
P. Srubas .............
Petras Četkauskas 
Antanas Dirgėla 
Antanas Dumčius 
Eug. Izokaitis ..- 
Stasys Baldikas 
Adomas Zabukas

$20.00 
. 2.00
. 2.00

2.00
2.00 

. 1.00
1.00 

. 1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

G.
J.
v.
K.
V. 
J.monas Kontrimas aukojo 50 dol.

Po $25 aukojo: kun- Petras 
Totoraitis, Juozas Kralikauskas, 
Petras ir Adlė Kazanauskai.

$20 davė Jokūbas Stukas ir šei
ma.

Po $10 — B. šarkenis, Kazys 
Šipaila, Agota Pranienė, prel. I. 
Kelmelis, K. ir G. Trečiokai, V. ir 
I. Dilis.

Po $5 —Vincent ir Agnės Bo- 
rey, A. ir A. Juškevičius, Pranas 
Vaškas, Mr. Veadas, M. Brown, 
Jonas Giraitis, J. Nausėdas, Juo
zas ir Ona Chepulis, V. ir A. Jo
kūbaitis, Mr. and Mrs. Karch. 
Mrs. R. Neal Owens, M. Pavalkis,
 

I
I

— D. Karaliūtė, O. Razutie- 
nė, J. Ąžuolaitis, J. Jurkūnas, 
K. Lukšis, B. Stančikas ir A. 
Skirius išrinkti į ALB Los An
geles apylinkės naująją valdy
bų. Valdybos nariai pareigomis jo nuosavus namus ir plačią pre 

kybą 344 Main str. W, kur dau 
giausiai buvo prekiaujama mė- ‘tam,
sos produktais. Dabar jie išsi- SILPNAME KŪNE r 
kelia į Gleenmayer, Ont., t. y. šitokiu pavadinimu nauja dr. j 
10 mylių nuo Lengtono, Ont. JUOZO PRUNSKIO knyga nese- 
Ten daugiausiai gyvena tabako n’aiH.išėj0Jš spa?dos-. Tai. labai

. . 0-7 naudinga dovana ligoniams ir vy-i
augintojai, kurių tarpe yra ne- resnio amžiaus asmenims. Sergan- 
mažai lietuvių. Naujoje vietoje 

I ponai Steigviiai atidarys uni
versalinę krautuvę, kurią jis 

I pirko kartu su namais. Steigvi- 
lai buvo puikūs visuomeninin
kai. gerų lietuviškų darbų dė- 

' rr.ėjai, tautiniai susipratusi lie
tuviška šeima. Linkime jiems 
naujoje vietoje sėkmės. Kl. G.

MŪS KOLONIJOSE 
Newark, N. J.

AUKOS ALTUI
Vasario 16 d. minėjimo 

Lietuvos laisvinimo reikalams Si

dar nepasiskirstė. Naujajai vai 
dybai linkėtina to paties darbo 
našumo, kaip ir praėjusių ka
dencijų valdyboms, kurioms va
dovavo inž. J. Motiejūnas.

— P. Raulinaitienė, Ig. Ban- 
džiulis ir Ig. Medžiukas išrinkti 
į ateitininkų sendraugių Los An 
gėlės sambūrio valdybą. Valdy
bos nariai pareigomis dar nepa
siskirstė. Praėjusius trejus me
tus valdybai sėkmingai pirminin 
kavo Ig. Medžiukas.

— Feliksas Palubinskas vie
name Los Angeles universitete 
ruošia doktoratą iš prekybinės 
administracijos srities. Žmona 
Saulė (Liulevičiūtė) artėja prie 
chemijos magistrės diplomo. 
Losangeliečiaa apgailestauja, 
kad gavę mokslo laipsnius jau
noji pora ruošiasi Califomiją 
apleisti.

šiuo metu abu Palubinskai 
yra įsijungę į talką Kuchel -Lips, 
comb rezoliucijai remti komite. 
tui. i

tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge”.

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI” 
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:

Antanas Juškys 
Ignas Kazlauskas 
St. Petrauskas .
M. Šimonis ....
Julia
Vida
Ačiū

$4.00
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Pūkelis .................
Pogirskytė ...........
spaudos rėmėjams

“Draugo” Administracija

BIRUTIEČIŲ SUKAKTIS

Kovo mėnesį sueina penki me 
tai, kai įsisteigė D.L.K. Birutės 
draugijos skyrius. O. Pulkauni- 
kienė, įsteigusi skyrių ir jam 
vadovavusi keletą metų, davė 
gražią pradžią ir savo malonia 
asmenybe pagelbėjo birutietėms 
iškilti į vieną iš populiaresnių 
organizacijų. Pradžioje tebuvo 
12 narių ir tuščia kasa, biru
tietės rengė koncertą ir pačios 
pirko bilietus, kad tik jų ruo
šiamas parengimas neatneštų 
nuostolio. Per šiuos metus na
rių priaugo net iki 50, nors tik
rai aktyvių yra tik apie 20, bet 
kitos, kad ir aktyviai nedaly
vaujamos remia birutietės tai 
materialiai, tai moraliai.

Pats skyrius jokio turto ne
turi, išskyrus svečių knygą ir 
kelias knygas, kurias prisiuntė 
žmonės, atsidėkodami už birutie 
čių pagalbą.

metu

.
110%, 20%, 30% pigiau mokėsiteĮ už apdraudą. nuo ugnies ir auto- 
Imobilio pas
I FRANK ZAPOLIS

3208 YVest OStli Street
Chicago 42. IUinois

(Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

Apie Bernard Shaw
Garsus anglų rašytojas, Ber

nard Shaw, kaip žinoma, rėdy- i 
davosi labai paprastai. Laike 
vienos vakarienės, į kurią jis 
buvo pakviestas, jaunas vyru
kas, atydžiai pažvelgęs į jį pa
klausė :

— Aš spėju, gerbiamas tam
sta, jog jūsų tėvas nebuvo siu
vėjas.

— Tai tiesa, — atsakė rašy
tojas.

— Bet kodėl tamsta netapai 
siuvėju?

— Hm/ką darysi, toks jau 
likimo nuosprendis. Na, o ar 
jūsų tėvas nebuvo džentelme
nas?

— Koks čia klausimas? Aiš
ku, kad buvo.

— Tai kodėl tamsta džentel
menu nesi? — savo keliu pa-

Nėra to parengimo ar pobū- i klausė Bernard Shaw.

■iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiiin i

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8

K leki veną sekmadieni nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės Šiuo 
rr.su: Lithr'anian Catholic
Radio

IŠ

Į

ad
Lithuanian Catholic H our 
Station WI.OA, Braddock. 

Pennsylvanla

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontirr 6-1382
i

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. 

Į 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

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

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29. IU.

R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš to?1- Miesto

VVJsTl’VIV NCOTKAIKOS -IK 
AUKOTOS KCfilES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

į Ineorporated) 
EDYAKUAS L LIS, aav.

10.000

I

I N S U P t D

MIDLAND
"To V I N g"*

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
c,“w ..iriem

s

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

neje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sqskaitu

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldukas Prezidentas

Split by PDF Splitter

rr.su
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REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

ALR KATALIKŲ MOTERŲ SĄJUNGOS 
KVIETIMAS

MARŲUETTE PARKO CENTRE REAL. ESTATE REAL ESTATE

s-
Amerikos Lietuvių Romos Ka 

talikių Moterų sąjunga, vienin
telė lietuvių katalikių fraternali- 
nė organizacija, paskelbė naujų 
narių vajų nuo vasario 1 d. iki 
rugpiūčio 1 d.

Moterų sąjunga įsteigta 1914 
metais, Chicagoje, Illinois vals
tijoje, sumaningų, inteligenčių 
lietuvių moterų bei mergaičių, 
kurios suprato reikalą jungti 
visas lietuves katalikes į vieną 
didesnę organizaciją. Moterų są 
jungos tikslai įvairūs: šalpa, po 
mirtinės ir apdraudos skyriai, 
apšvietos skyrius, kuris duoda 
progą pasireikšti švietime ir so
cialinėj veikloj. Kuodu vra 50.
narių skaičius arti 3.000. Tur-i 
tas siekia 185.707.70 dol.

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
Į biznio namui statyti. $6,000.
1 8 kamb. mūro rezidencija. Mo-
I dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Į Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam 
pastovus 
$50,000 
$32,000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14,900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. 
I Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
1 Platus lotas. Prie pat parko, $29,700.

Įstojimo nėra, daktarui už pa 
tikrinimą, kur reikės, apmokės 
3 dol. Nė vienas nežino savo 
likimo, reik apsidrausti, kad iš
tikus nelaimei, turėtumėt pagal
bą.

Yra moterų, kurios didžiuojuiRt 
, si, kad lietuvės, bet nepriklauso 
lietuviškom organizacijom. Pa
rodykite savo ištikimybę tautai 

: įsirašykite ir padėkite palaikyti 
mūsų lietuviškas organizacijas.

reikmenys — hardware, 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

Moterų sąjungos globėja — 
Motina Neperstojančios Pagal
bos. Kaipo lietuviška organiza
cija, Moterų s-gą veikė Lietu
vos ir lietuvių labui. Organizaci
ja ruošė jaunimui konkursus ir 
teikė jaunimui stipendijas. Lei
džia mėnesinį žurnalą Moterų 
Dirvą. Ši organizacija teikė lie
tuviams daug gero.

Kviečiam kiekvieną lietuvę į- 
■ sijungti į Moterų sąjungos eiles. 
Įsirašę rasite daug progų pri
sidėti prie katalikiškos, lietu
viškos ir kultūringos veiklos. 
Pasilikime lietuvės ir katalikės, 
priklausykime lietuviškai orga- 

! nizacijai.
)

1 Dėl platesnės informacijos 
prašome kreiptis į mane Elzbie
tą Paurazienę, 17403 Quincy A- 
venue, Detroit 21, Mich., arba 

Į į centro raštinę, Viktoria Leo- 
j ne, 7155 So. Hermitage Avė., 
Chicago 36, III. Lauksime.

Elzbieta Paurazienė,
Centro pirmininkė

Moterų sąjungos organizaci
ja garbingai ir sėkmingai išsi
laikė 48 m. Narės prisidėjo prie 
išlaikymo katalikiškų organiza
cijų .bažnyčių, mokyklų, spau
dos, įvairių mokslo ratelių, lie
tuvybės ir labdaros. Sąjungie- 
tės prisidėjo kiekvienam geram 
darbe.

Kad ši kilni organizacija gy
vuotų, nuolat reikalinga pri
rašyti naujų narių, naujų jėgų. 
Todėl Amerikos Lietuvių Mote
rų sąjunga kviečia visas lietu
ves katalikes įsirašyti ir kitas 
paraginti jungtis į Moterų są
jungą. Moterys ir mergaitės pri 
imamos į pašalpos, pomirtinės 
ir apdraudos skyrius nuo 16 me 
tų iki 50. Į apšvietos skyrių vi
sokio amžiaus.

Moterų sąjungos kuopos yra 
daugelyje lietuvių kolonijų. Ten, 
kur jų nėra, galima įsteigti iš 
dešimts asmenų, įsirašant į pa
šalpos, pomirtinės ar apdraudos 
skyrius.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir
! 3 kamb. Gera vieta. $14.600

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai.

I $28.600.
114 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis tr 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11.900.

Nauja $100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3.000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir ’ ‘ ’ 
$20,500.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1 % vonios. $16.800.

8 butų mūras. Alumin. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie $5,000 
I nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
, $21.000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

Gerbiamasis. Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokių 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 

, bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga- 

; lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

S I M K U S
REAL ĮSTATE. NOT AK Y PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAX

$12,900 už 4 kamb. mūrini 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

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

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage
j lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
įmetu, 71 ir California.

$38.500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 i mėn iš 5 nuomą 1

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

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys, . 
garažas. 43 ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

p-.

10

2 1

6 kamb. apačioj, 
ir-------  ‘

3
California. 
butai. Aušros

Brighton p.. 2

parko. $17,900.
6 kamb. 5 metų mūras, garažas, Į 

vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

Už įmokėtus $2,000 ir $85 J mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

PILDOME INCOME TAX

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

nuomos 
įmokėti

batų, 8
5 kamb.

priedai.

Tvirta

langai.

laimėjimo paslaptis turi 
kovos taktiką. Šita pa- j 

’ ’ ------ 1 vienu

Kovos 
nustatyti 
slaptis tesireiškia mums 
vardu, taip gerai žinomu ir taip Į 
dažnai kartojamu, o vienu laiku į 
taip giliai pamirštamu. Tai — 
kryžius! Šituo ženklu tenorėtume 
kovoti, nes jis neša tikrąjį laimė
jimą: jis reiškia laimėjimą ne tik 
kovoje su priešu, bet ir su savimi.

St. Šalkauskis

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

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

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

O
va.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

! gė. $16.900.
Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 

sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
I metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
į ir labai žema kaina.

Turime daug ir Įvairių namų vl- 
: sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

i dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43 rd St, CL 4-2890

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

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

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

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia

$14,500 mūrinis
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 
bl. nuo mokyklos.

$17,800 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastoge.

$30,800 mūrinis 10 metų,
gerai išlaikytas. M. parke.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesi 69th Street. Tel. 436-5151

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

P-.

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-8384

I

MAROUETTF PARKE 
PAGALVOKITE, TIK 8 METINES 
PAJAMOS. Pulkus 2-jų aukštų. 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys j vakarus nuo Western.

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

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21.500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera vieta.

po 5. 
sklypas.

2 maS.
-------------- ------------------------------ ------------------

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,000.

$600 M£N. PAJAMŲ
7 butų mūr. 4 mašinų garažas 

Alum, langai. $45.000.
ANT 40 PĖDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOM f. INCOME TAKSAS

Pilnas
rūsys. 30 p. sklypas, 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.). ir 
tuvė: tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-oe gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai li- 
dekoruota. Nebrangua

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizntul. Ar

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma, 

i Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas- Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
fe?-

t

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

4

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 
Antrad. - „ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.' 
Penktad.
Seštadiend.

nuo 9 iki
9 iki
9 iki

J BACEVIČIUS

Apsimoka skelbtis “DRAUGE
nes iis plačiausiai skaitomas lieti 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino 
visiems prieinamos

AND LOAN ASSOCIATION
9130 South Halsted Street • Chieaao 9 • CLifisvle

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten ■ gaunamas tr 
‘Draugas

Eureka, Calif., iškrito penki coliai sniego ir čia matyti sniego palenktų medžių arkos. Dėl tokių 
žiemos išdaigų buvo sutrukdytas judėjimas. Sniego Californijoj pasitaiko tik šimtmetyje keletą kartų. Skelbkitės “Drauge”

J

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
TeL WAlbrook 5-6015

Perskaitę "Draugą"., duoki*

MARQUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

te jį kitiems pasiskaityti.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus !

CONTRACTORS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233
llllillllllllllllllillltllillilllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE 

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West G9th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llllllllllllllllllllllllllllllllll>!!!!IIIIIIIIIIIH

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

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

į® ♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦«♦«♦♦♦♦♦♦♦•>♦

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum- 
« traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
“Iba dedame nau j us._ Stogai atnaujina 
S Imi (re-coated). 
®! “Tuckpointing”.
S i Nemokamai
H Į sios kainos

8 Į dara diena
, niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
Ir naktį bei sekmadie.

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st 81 WA 5-5030

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu-1 

i vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So, Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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 41,4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue.

t

70 AKRŲ CKIS Paw Paw, Michi
gan, parduodamas arba mainys į 
nuosavybę pietvakarių miesto da
lyje. 2-jų aukštų namas, 3 mieg., 
visi miesto patogumai. Didelė dar
žinė, cemento “šilo” ir kaip nau
jas garažas- Traktorius, sunkveži
mis ir įrankiai. Informacijai skam
binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai. j

I
I
J

BERWYN. Geriausioje vietoje.1 
16th ir Maple. Mūrinis, 2 po 4 
kamb. Pilnas rūsys. Naujas boile
ris. 32-jų p. sklypas. 2 auto, ga
ražas. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road. Cicero. OLympic 2-6710 
BIshop 2-2162.

"l
i

PROGOS-OPPORTUNITLES
----------- — — — ... . . - __ ___ TBn I

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 VVest 112th Place

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas. Gazu1 
apšildomas. 5521 S. Laflin St. 
PR 8-0654.

I
- I

Perskaitę “Draugą", duoki-

ji kitiems pasiskaityti.
I

I

CONSTRUCTION C0.

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SRADE. 8T 8-927? 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (fi’rnaces 
-boilers), air condition-rs, ry- 
□08 (gutters) iki 8 metų lšst- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL «-O411

KERELIS BROS.1
CONSTRUCTION CO- 

STATOMA ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E D I C I N 0 Sir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

— REZIDENCINIAI, —
KOMERCINIAI. —
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI Ež

I
I
I

“NIDA” BUILDERS
8TATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JO8U 

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

U LAPKUS BUILDERS, INC
S Statome Įvairius pastatus. Dar- 
f''bas atliekamas labai sąžiningai, 
(.vartojant geriausias medžiagas. 
atTurime dar keletą sklypų Chicagoj.

6440 SOUTH PUI^ASKI RD. 
RE 7-6630 arba LU 1-O4OO

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 M ET A L 

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

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai-

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 

6043 SO.. SAVVYER AVĖ.
CHICAGO 29, I1IJNOIS 
Namų Tel. PE 8-8378

I
Remkit dien. “Draugę”

fv.ŠIMKUsI
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71« STREET

Tel.; PR 8-4268 tr TE 9-5531 I

Split by PDF Splitter
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4 Iš Tėvų Marijonų bendradarbių metinės vakarienės kovo 4 dieną 
Brighton Parke, Chicagoje. Viršuje iš kairės j dešinę: Kazimieras 
Baliauskąs, Kazimiera Valiūniene, Kazimiera Skurdelienė; vidu
ryje: ti. Rastenienė, Petronėlė Zakaraitė, J. Kerulis, M. Paukš
tienė; žemai: A. Skrebutienė, bendradarbių 35-to skyriaus pirmi
ninkė, D. .-Venckienė, B. Strumskienė.

MUSŲ KOLONIJOSE

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
nas po kito apleidžia šį pasaulį. 

Vasario 16 d. nuo sunkios 
leukemijos ligos mirė savano
ris kūrėjas Bronius Kvečas, su
laukęs 64 metus amžiaus. Ve-

r, ’

NAŠLES SKATIKAS
Kai visos Kalėdų linksmybės 

buvo pasibaigusios ir mokslas 
vėl prasidėjęs, Cicero Aukštes
niosios Lituanistikos mok. V
klasės auklėtojas vieną rytą lionis buvo gimęs Nevarėnų mie 
gavo iš vieno savo auklėtinio stely, Telšių apskr. 
voką su banknotu ir tokio tu
rinio raštelį:

Įstojo savanoriu į besikurian 
“Pasižadu per 3 čią Lietuvos kariuomenę 1919 

metus atsisakyti Kalėdinių do- m. Dalyvavo mūšiuose su len- 
vanų ir gautus pinigus mokėti 
mūsų brangios mokyklos reika- 
lams. Taipogi pasižadu užaugęs 
ir baigęs mokslą niekuomet ne
pamiršti lietuviškos mokyklos ir 
ją remti Jei kartais apleistų 
mane tėvynės meilė, parodykit 
man šį pąsižadėjimą. Prašau vi 
sų neaplęįsti mūsų mokyklos, 
nes mes ją mylim ir norim mo
kytis. GaBii'drąsiai už visus sa
vo draugūs ir drauges tą pasa
kyti”. pasirašo Bronius Algi
mantas Ingaunis.

Kaip tą reikalą pavadinti? 
Gal nebus perdaug pasakyta, 
jog tai šviesus žiburėlis tam
sią ir šaltą naktį. K.

$l»4i f
A. A. BRONIUS KVEČAS

Tas mažutis iš praleistų gy-
venimo audrų išlikusių Lietuvos Eleną Kvečienę Tarvainytę. Iš- 

' kariuomenės savanorių kūrėjų ;---- ‘ ~ "
skaičius vį mažėja, nes Lietu
vos kūrimosi savanoriai, būda
mi jau senesnio amžiaus, vie- nėse.

ir fotografas iš televizijos ir 
išklausė mūsų aiškinimų, dar 
susidomėję Lietuva 15 amžiuje, 

gražių, buvo tik pavyzdys tų kada rusai jai duoklę mokėjo, 
! kryžių, kuriais Lietuva yra ap- nufotografavo mus tautiniais 
I sodinta, kaip gėlėmis, ant kiek rūbais apsivilkusias, kai aiški- 

Camcndge yra artimas Bos- vienos kryžkelės. “Tai yra mū- • nome kunigui Valkavičiui že
tonui atskiras miestas. Cam- sų ginklas kovoje su priespau- j mėlapį ir kryželius. Televizija 
bridge turi savo burmistrą ir da, ginklas, kuriam priešgink- parodė paveikslus ir paaiškino, 
tvarkosi savarankiškai ir, kas ko nėra”, — aiškinau vienam 
svarbiausia, jis yra kultūrinio jaunuoliui, o jis nustebęs pa
gyvenimo labai svarbus židinys. 
Pasaulinis Harvardo universi
tetas užima dalį paties Cam
bridge miesto, atrodo kaip mies- jos, kad jis turi elektros, kad 
to dalis. Antrą vietą užimąs 
Massachusetts Institute of Tech i tai buvo nauja. Margučiai kėlė 
nology, sutrumpintai vadinamas 
M IT yra irgi svarbus kultūri
nis centras Cambridge gyveni
me.

Lietuvių rankdarbių ir paveik 
slų paroda buvo suruošta Cam
bridge viešosios bibliotekos pa
talpose, kuri yra netoli Harvar
do universiteto ir šeštadieniais 
biblioteka yra gan gerai lanko
ma. Vyčiai, kurie ruošė šią pa
rodą, patys nesitikėjo ir nema
nė, kokį pasisekimą ji turės, ir 
kokius įspūdžius ji paliks. Ją 
aplankė šalia lietuvių didelis 

, skaičius vadinamųjų “amerikie
čių” — ne lietuvių ir įdomu y- 
ra susipažinti su įspūdžiu, kurį 
ši paroda paliko.

Buvo išstatytas didelis Lie
tuvos žemėlapis, dar kada Lie
tuva buvo nepriklausoma. Buvo 
įdomu stebėti įspūdį, kokį tas 
žemėlapis darė. Daugelis žiūrovų 
jį tikrai matė pirmą kartą savo 
gyvenime taip padidintą, ir bu-Į 
vo įdomu stebėti veidus, kad 
Lietuva esanti tokia “didelė”.... 
Žemėlapis 
tas, kuris 
aiškintas, 
sios prieš

Apačioje žemėlapio ant dviejų 
didelių stalų buvo išdėstyti me
džio dirbiniai, Lietuvos Vytis, 
atskirų miestų ženklai, gintari
niai papuošalai, knygos, margu-

I 
I

Cambridge, Mass
Visi buvom nustebinti

I
i

l DRAUGAS, antradienis, 1962 m. kovo mėn. 6 d.

X

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
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klausė “Argi ir tokių ginklų e- 
sama — aš to nežinojau”. Kad 
gintaras esąs akmuo iš Balti-

jo spalva nėra dažyta — visa

kuria proga jie daryti.
J. Vasyliūnienė

buvo pirmas objek- 
buvo svetimtaučiams 
kaip Lietuvos, buvu- 
1939 metus.

klausimą, ar tai tikri kiaušiniai, 
kaip padaryti.

Turėjome išstatę Lietuvių En 
ciklopediją ir aiškinau, kad no- j 
rėdami išlaikyti savo kalbą ir j 
savo istorinius faktus, kuriuos į 
rusai dabar klastoja. Atsirado 
pora studentų, kurie paprašė 
pauškinti ką nors apie kalbą, 
užrašytus kelis žodžius pasiėmė 
su savimi, besistebėdami, kodėl 
čia Bostono universitete jos nie 
kas nedėsto.

Lietuvos dailininkus atstova
vo E. Kulviečio, A. Rūkštelės, 
J. Bagdono, V. Vizgirdos, K. 
Žoromskio ir R. Viesulo paveiks 
lai, kurie darė didžiausią įspū
dį. Ypač vyresniojo amžiaus 
žmonės, apžiūrėję rankdarbius, 
medžio dirbinius, nustebdavo, 
pamatę, kad mes turime savo 
dailininkus.

— Ar jūs turite ir savo muzi
ką? — Taip, mes turime savo 
liaudies dainų. Ir parodžiau be- 
klausiančiam plokštelę. — Liau! 
dies dainų turi kiekviena tau-j 
ta, bet aš jus klausiu, ar jūs Į 
turite savo kompozitorių, kaip! 
turi vokiečiai — Beethoveną ir 
rusai — Čaikovskį. — O taip, Į 
mes turime — atsakiau.

Pavakary atvyko reporteris

Kitaip ir būti negalėjo
— Kaip ilgai Adomas su Ie

va rojuje gyveno?
— Aišku, kad iki rudens. 

Obuoliai juk rudenį prinoksta.

Alyva, anglys, kūrenimo idstecnų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

,24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

MOVING
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
T E L E V į Z I J A S 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą. — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 6»th St. 11 a PR 6-1063

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, HL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

kais. Buvo apdovanotas Nepri
klausomybės medaliu ir buvo 
gavęs žemės sklypą, kuriame 
kurį laiką ūkininkavo.

Pastaraisiais prieš karą me- ' ėjai, klumpės ir visokie smul- 
tais vertėsi prekyba. Užplūdus kūs daikteliai. Po žemėlapio se- 
Lietuvą bolševikams, turėjo sla kė Vyčio aiškinimas. Taip pat 
pstytis. nes, kaip savanorį, bol
ševikai norėjo suimti.

Antrą kartą Lietuvą užplū- 
stant bolševikams, pasitraukė į 
Vokietiją, kur Hanau stovyklo
je išgyveno iki emigravo Ame
rikon. "■

Atvykęs į JAV-bes jis suda
rė apie 20 sutarčių, parūpinda
mas galimybę pabėgėliams lie
tuviams iš Vokietijos atvykti į 
Ameriką.

Buvo vedęs ir paliko žmoną

paaiškinta, kad St. George — 
Šv. Jurgis yra gynęs Lietuvą 
nuo jos priešų. Mediniai kryže
liai, kurių turėjome tikrai labai

rios nenorėjo pasivėlinti į joms 
skirtą skridimą.

RASTAS NEGYVAS SU
PINIGAIS

augino 4 dukras ir 2 sūnus, ku 
rie jau yra sukūrę savo šeimas. 
Palaidotas Šv. Kazimiero kapi-

A. R.

CHICAGOS ŽINIOS
22 APALPO IR APSVAIGO
Net 22 raštinės patarnauto

jos apalpo ir apsvaigo nuo dujų 
ir buvo nuvežtos į St. Catheri- 
ne’s ligoninę, East Chicago. Ki
ti Blaw-Knox kompanijos dar
bininkai buvo ugniagesių, ieš
kančių dujų priežasties, išpra
šyti lauk iš pastato.

> NEPASISEKU PAPIRKTI 

TARNAUTOJĄ
Bernard Liebling, Terminai 

restorano savininkas, 746 South 
Dearbom, laikinai atgavo lais
vę, padėjęs $6,200 užstatą. Jis 
turėjo 39'neužmokėtus automo
bilio pastatymo bilietus, be to, 
dar bUVo bandęs papirkti teis
mo raštininką, kad jį paleistų. 
Jis šią savaitę bus teisiamas už 
bandymą papirkti.

ELEKTROS SROVE PAKUTE
NO UGNIAGESIUS

Nuo sugedusių elektros laidų 
užsidegė namas prie 2144 Pęarl 
Ct. Atvažiavo ugniagesiai ir pra 

^dėjo gesinti gaisrą. Iš namo vi

daus pasigirdo jų riksmas 
šaukimas. Ugniagesių vadas 
vo vyrus iššaukė lauk, nes na
mas nuo vandens ir sugedusių 
laidų buvo įelektrintas, ir elekt
ros srovė juos gerokai supurtė 
ir pakuteno. Nutraukus elekt
ros 
000 
tas.

ir
sa

srovę, gaisras padaręs $3,- 
nuostolių, buvo likviduo-

NUMOVĖ KELNIAS

Trys maskuoti ir ginkluoti 
vagiliai atėmė $2,430 iš dviejų 
automobilių pardavėjų prie 127- 
tos ir Kedzie av. Vagiliai, įsakė 
savo aukoms nusimauti kelnes, 
paliko juos atsivėdinti 13-kos 
laipsnį šaltame ore.

PER ŽEMAI SKRIDO

Policija pagaliau pasivijo tak 
šio vairuotoją John Dennis, kai 
jis sustojo O’Hare aerodrome. 
Jis važiavęs per 80 mylių į vai. 
Dennis teisinosi, jog jis vežęs 

|dvi lėktuvo patarnautojas, ku-

i
Nicholas Tocci, 62, mirė Dli- I 

nois Centrai gelžkelio stotyje' 
prie 79-tos ir Greenwood avė. 
Pas jį rasta po gyvenimo taup
menos $4,153.
REIKIA LEIDIMO SKUSTIS 

BARZDAI
Hazel Creste, Chicagos prie

miestyje, miestelio naujai išlei
stas įstatymas draudžia vyrams 
skustis barzdą. Norintieji skus
tis turi išsirūpinti leidimą. Barz
dų želdintojai irgi turi regist
ruotis. Neužsiregistravę turės 
užmokėti $1 pabaudą. Miestelis 
rengiasi minėti 50 metų gyva
vimo sukaktį šią vasarą.

TAI BENT KŪDIKIS
Hinsdale ligoninėje, arti Chi

cagos, gimė Margaret Hanlon, 
sverdama 14 svarų ir 10% un- 

! cijų. Sunknausiu gimimo metu 
kūdikis Amerikoje gimė 1879 
metais. Svėrė 23% svarų.

Į ___ ___ ____
MIESTO CENTRE VEIKS 

VANDENS TAKSIAI
Naujas vandens taksių patar 

navimas prasidės Chicagoje ba
landžio mėn. Keleivinės valtys 
nešančios 140 žmonių, kas 15 
minučių kursuos Chicagos upe 
be sustojimų tarp Northwes-' 
tem gelžeklio stoties prie Ma- 
dison gatvės ir Wrigley pasta
to prie Michigan av. Kelionė 
truks 7 minutes. Kaina į vieną 
pusę bus 25 centai.

A. f A.
Salomėja Kavalauskas

(Pagal tėvus Lukoševicz)
Gyv. 5041 S. Artesian Avė.

Mirė kovo 3 d., 1962, 10:40
v. v., sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs. Vincentas, marti Jose- 
phine ir Walter, marti Bernice, 
duktė Valeria Perciabosco, žen
tas Bernard, 5 anūkai ir 1 pro
anūkas, 2 broliai George Luko, 
sevicz, brolienė Katherine ir 
šeima: ir Tony Narak, brolie
nė Elizabeth ir šeima, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. 
8 d., iš koplyčios 8:30
ryto bus atlydėta į šv. ___
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, žentas, anūkai ir proanū
kas.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, YArds 7-1741.

I

A. -|- A.
Louis Zaremba

Gyveno 3001 So. Union Avė.

Mirė kovo 3 d., 1962 m. 6:30 
valandą vakaro.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Kvedernos parap., 
Klabu kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška (mergautinės 
pavardė Budreckaitė), 
Pranciška Meleski ir 
Henry, sūnus Louis ir 
Stella, mirusio sūnaus 
žmona Ona, keturi anūkai 
dvi proanūkės, švogeris 
nislovas Budreckis. daug kitų 
giminių, draugi? bei pažįstamų.

Priklausė Namų Savininkų 
draugijai, Bridgeporte.

Kūnas pašarvotas Tortoriellos 
koplyčioje, 3007 S. Union Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadienj. 
kovo 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jono 
Ncpomuceno parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka, žmona, duktė, 
žentas, sūnus, marti ir visi ki
ti giminės.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

duktė 
žentas 
marti 
Vlado 

ir 
Sta-

av.

F. FI DEIKIS
.AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfi 7-1741-2
a ■ 4330-34 South California Avenue

S7 Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 1 Ll-L

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
f

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 fth St., PR 9-1355 ir 9-1356

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

So.

kovo 
vai. 

Kry- maSinomj vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

TRY» MODERNI8KOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113&—1139

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

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

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

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VI r trinia 7-6672
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O, kad aš būčiau paukš- 
ir visada galėčiau čiulbėti 
tavo kojų! — tarė mer-

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienč. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, Illinois

pakėlęs savo žvilgsnį pas dan
giškąjį Tėvą, vieną ranką pri
dėjęs prie krūtinės, o antrą iš
tiesęs į senąjį mūsų miestą — 
Vilnių. Paulius Jurkus

X Kun. S. Gaučiui pagerbti 
jo kunigystės 25-kių metų pro
ga, Roselande balandžio 8 d. 
rengiamas banketas. Rengimo 
komitetą sudaro: pirm. S. Ker
nagį, vicepirm. — P. Povilonis 
ir Juanita Wilson, sekret. — 
Filis FandeI, ižd. — A. Gricius, šinskai 
komisijų pirmininkai — Martha 
Bajarot - Gaučaitė, K. Bružas, 
J. Meškis, S. Valius ir kiti. Viso 
25 asmenys.

X Walteris Banaitis, svečias

X Pas Kazį ir Viktoriją Klei- 
Įvus, Cięeroje, susirinko gausus 
būrys jų draugų ir bičiulių, kad 
pasveikintų Kazius jų vardadie
nio proga. Tai buvo praėjusį 
sekmadienį. Pirmoje vietoje bu
vo pagerbtas patsai šeiminin
kas Kazys Kleiva, ir kiti du— 
Kazys Pabedinskas ir dr. Ka
zys Šidlauskas. Svečiai ne tik 
buvo šeimininkų pavaišinti, bet 
turėjo progos pasiinformuoti 
šių dienų aktualijomis, pasikei
sti nuomonėmis ir pasitarti.

X Kazimiera ir Povilas Mu- 
2329 S. Hoyne Ave., 

šv. Kazimiero dieną iškilmingai 
atšventė savo vestuvių auksinį 
jubiliejų. Jų intencija šv. mi
šias Aušros Vartų bažnyčioje 

i atnašavo kun. B. Vaišnora, M-
iš Vokietijos, kuris ateinantį IC> 0 paiaimino ir jungtuvių pa-
šeštadienį Jaunimo Centre da
rys visuomenei pranešimą, kovo

žadų atnaujinimą priėmė Auš
ros Vartų parapijos klebonas

I

6 d. atvyksta iš Los Angeles kun j Savukynas> mįc. Po to 
per Omahą į Chicagą. Apsistos šarkos restorane vyko vaišės, !

^;^rO1Lr ,^irUtę "kuriose dalyvavo jubiliatų gi
minės, kaimynai, draugai ir pa
žįstami, apie 60 asmenų. Svei
kinimo kalbas pasakė: Jonas 
Gudauskas, A. Sugintas, kun. J 
Jonas J. Jakaitis, MIC, klebo
nas kun. J. Savukynas, MIC, J. 
Jokubka, Tadas Tallat Kelpša 
ir kt. Vaišėms vadovavo Vy
tautas K. Gorinąs, kuris ir pats 
padainavo porą dainelių. Vyt. 
Gorina ir Adolfo Orvido vado
vaujami, visi svečiai sudainavo 
keletą liaudies dainų. Tėvams 
ir seneliams šį auksinį vestuvių 
jubiliejų suruošė Elena Jokub- 
kienė, dr. Vytautas Musonis ir 
Vida su Nijole Krištolaitytės.

X Nasvyčio — Armonienės 
knygos Palik ašaras Maskvoje 
pirkimui, praėjusį sekmadienį, 
Jaunimo Centre, Kaziuko mu
gės metu, surinkta 207.60 dol. 
Po 10 dol. aukojo Petras Din- 
gaila ir A. Karaitis, 8 dol. — 
P. Odinas. Po 5 dol. aukojo L. 
Šimaitis, J. Skorubskas, E. Po- 
žėnienė, inž. A. Pargauskas.

X Gavėnia pradedama Pele
nų diena, kovo 7 d. ir baigsis 
Didžiojo šeštadienio vidunaktį, 
balandžio 21 d.

X Operos bilietus, kuriuos 
daugelis yra rezervavę pas pla
tintojus ir dar neatsiėmę, pra
šomi atsiimti. Kadangi bilietų 
pareikalavimas didėja, tai re
zervuoti bilietai bus perleisti ki
tiems. (Pr.)

X Juzei Bliukytei, 6812 So. 
Wastenaw, už 1 mėn. sugaištą 
namuose dėl ligos Leonardas 
Jankauskas įteikė $200.00. L. 
Jankausko telef. LU 5-2094.

(Sk.)

gus, 6616 So. Washtenaw Ave., 
tel. PR 6-8948.

X šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos skoloms mažinti visa 
eilė parapiečių paaukojo stam
besnes aukas. Atskirom klasėm 
įruošti ieškoma aukotojo, kurie 
paaukotų po 1,000 dol. Prie kla
sės durų bus aukotojo vardas, 
tuo pažymint kas yra šios kla
sės įruošė jas.

X Moterų s-gos 46 kp. susi
rinkimas įvyks kovo 7 d., tre
čiadienį, 8 v. v. buvusios pir
mininkės Elenos Gerčienės rezi
dencijoje, 7322 S. Mozart St., 
Chicago 29, III. Tikimasi, kad 
visos sąjungietės dalyvaus, nes 
bus gražios vaišės ir 46-tos kp. 
darbų svarstymas.

X Cicero Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje misijos anglų 

-kalba pradėtos vakar ir tęsis 
visą savaitę. Pamokslai 7:30 
v. v. Lietuvių kalba misijos pra 
sidės kovo 18 d.

X Konkurse Nekalto Pras. 
Švč. P. Marijos par. mokykloj, 
tema “Kaip veiks į mano gyve
nimą nauja bažnyčia”, dalyva
vo virš 300 mokinių. Tarp kitų 
premijas laimėjo 5 sk. mokiniai 
Kęstutis Juozas Milavickas ir 
Rimvydas Miliauskas, kurie pa
rašė, kad nauja bažnyčia juos 
įtrauks į didesnę religinę atmos 
ferą, bus centras mūsų dvasinio 
gyvenimo.

X Visų šventųjų parap. mo
kyklos 5-to ir 6-to skyriaus mo 
kiniai, vadovaujami seselių ka
zimieriečių, Lietuvos nepriklau
somybės minėjime, Roselande 
kovo 11 d., išpildys dalį progra 
mos, padainuodami keletą liet, 
liaudies dainų. Didesnę moki
nių dalį sudaro svetimtaučiai, 
bet ir jie lietuviškai dainuoja.

X Dr. Emilija Brizgienė jau 
kuris laikas serga ir guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Manoma, 
kad dar teks pagulėti apie sa
vaitę laiko.

Norbutienė, U. Žemai-X T.

I

1 -š r-'--Hi
X

iBr4RNT '■į* ' B*- * bt •'
"t • m - .iraiL ’ *
L 91 JIK'

L > 1 *
> b FB .<

Aukštai iš kairės į dešinę: Ona Ivinskaitė, Tėvų Marijonų bendra
darbių vakaro vedėja; A. Gurrster ir muz. J. Kudirka, išpildę me
ninę programą. '

Žemai: gerosios šeimininkės, kurios labai uoliai dirba beveik 
visuose parengimuose.

PAS
VŲ

BRIGHTON PARKO TĖ- 
MARIJONŲ BENDRA

DARBIUS
Nekalto 

salėje, 
Marijo-

Praeitą sekmadienį 
Prasidėjimo parapijos 
Chicagoje, įvyko Tėvų 
nų bendradarbių metinė vaka
rienė. Netikėtai daug prisirinko 
svečių, nors, kaip paprastai, tą 
dieną buvo dar keletas kitų pa
rengimų.

Meninę dalį atliko muz. Jus
tas Kudirka, parapijos vargoni- 

jninkas, ir dainininkė Agota Gur 
stes. Pradžioje buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Paskui solistė 
pagiedojo Šv. Kazimiero gies
mę; padainavo Lietuva brangi,1 
čiūčia, liūlia — lopšinę ir dar 

i keletą kitų lietuviškų dainelių.'
Vakaro vedėja buvo O. Ivin-' 

skaitė. Kalbėjo kun. V. Rimše-1 
lis, Draugo moderatorius, kun. 
P. Cibulskis, kun. J. Baltrušai- į 
tis. '

Pobūvis praėjo labai gražioje 
ir linksmoje nuotaikoje. Buvo 
pagerbti visi Kazimierai ir Ka- 
zimieros. Susirinkusieji daugu
moje buvo Draugo skaitytojai, 
rėmėjai ir bendradarbiai iš se
nosios lietuvių kartos. V. M.

MEDŽIOTOJAI PARĖMĖ 
MOKYKLĄ

Jau kelinti metai Cicero Me
džiotojų ir Žuvautojų klubas 
rengia Užgavėnių balių. Šiais 
metais kovo 3 d. Šv. Antano 
par. salėje, Ciecroje, dar iškil
mingiau pasipuošę, dalyvavo 
tokiame baliuje apie 400 me
džiotojų, žūklauto jų ir jų drau
gų ne tik iš Cicero, bet

CHICAGOS ŽINIOS

Menė, J. Klapatauskienė, O Ale Pirminiuose balsavimuose. Rei
S. Jonutienė, S. Saka- 
Petrulis sudaro Vyčių

J.
ne-

Račiūnienė, vyr. šeimi-

liūnienė, 
lienė, A. 
Užgavėnių baliui rengti komisi
ją. Balius įvyksta šiandien, an
tradienį, 7:30 v. v. Vyčių salėj. 
Bus įvairių žaidimų ir dovanų.

X Vyrai ypatingai kviečiami 
į Madų Parodą, kuri įvyks šį 
sekmadienį, kovo 11 d., 3 v. 
p. p., Jaunimo Centro patalpo
se, nes juk vyrai skaitosi ge
riausi madų žinovai. Atsiveski
te ir žmonas. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

IŠTIESTA RANKA siminusi mergaitė. Ant švento- 
Vilniaus padavimas 3° Peties nutQPė mažas paukš-

Tai atsitiko senuose metuose, lėliš
kai meistrai baigė statyti 
gražinti Vilniaus katedrą, 
marmuro iškalė tris gražias< 
statulas, kurias užkels ant ka
tedros stogo. Šv. Eleną su kry- j 
žiumi pastatys vidury, viename 
šone šv. Stanislovą, antrame 
— šv. Kazimierą, šv. Kazimie
rą menininkai norėjo pavaiz-; 
duoti ištiestom rankom virš sa
vo miesto. Vilniaus vyskupas 
juos įtikino, kad bus pamal
džiau sudėtom rankom ant krū
tinės.

Darbas baigtas. Statula buvo 
nežemiško grožio. Su didelėm 
iškilmėm visos statulos buvo 
pašventintos ir užkeltos ant ka
tedros stogo.

Kartą iš katedros išėjo maža 
našlaitė mergaitė. Ji buvo pa
dėjusi gėlių ant šv. Kazimiero 
karsto. Vieną žiedelį dar nešėsi 
savo rankoje. Ji buvo girdėjusi, 
kad kažkur pastatė stebuklingą 
šventojo statulą. Tačiau jos nie
kur nematė. Netikėtai ji pakėlė 
akis aukštyn ir jį pamatė.

— O kaip aukštai tave už- 
fkėlė! Kaip aš padėsiu prie tavo 
kojų šį žiedelį? — kalbėjo nu-

, visos plačiosios Chicagos. EI. 
Račiūnienė su medžiotojų pagal 
ba prikepė meškienos, stirnie
nos ir fazanų. Šis klubas, va
dovaujamas P. Mičiulio ir 
Butkaus, šalia pramogų,
pamiršta ir lietuviškų reikalų. 
Pereitais metais paaukojo Ci
cero Aukšt. Lituanistinei mo
kyklai 100 dol., o šiais metais 
suruošė fazanų šokį, kuris Ci
cero Lit. mokyklai atnešė 175 
dol. Tos idėjos sumanytoja bu
vo E.
ninkė. Fazanų plunksnas paruo
šė ir rinkliavą pravedė Cicero 
L. B. švietimo sk. vadovė Jonė 
Bobinienė, jai talkino vald. sekr.

’ į A. Ročkienė ir tėv, komiteto 
:—. S. Ingaunis. Šį reikalą I 

svečiams pristatė dr. F. Kau-! 
nas. Gražus pavyzdys, kad ir ■ 

j paskiras klubas, švęsdamas sa- , 
vo šventę, vertina ir bendrus i 
lietuviškus bei jaunosios kartos 
auklėjimo reikalus. —P. |

| Į
IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA ŠV. 

KAZIMIERO ŠVENTĖ

ir
T- telis :
Is .■ prie

i gaitė.
j Metė žiedelį aukštyn, bet jis 
j vėl nukrito žemėn. Mergaitė- 
pravirko. Kodėl šventasis taip 
aukštai, toks nepasiekiamas. Jis 

. linksminasi danguje su angelais 

.ir šventaisiais, o ji liūsta viena ! 
žemėje ?

Tuo metu atsiplėšė marmuri
nė šv. Kazimiero ranka nuo 

į krūtinės ir išsitiesė ties mer
gaitės galva, kaip ir anuomet, 
kai jis glostydavo našlaičių vai
kų galvutes. Šventojo ranka 

[taip ir pasiliko ištiesta.’
Mergaitė nusišypsojo, nusi

lenkė ir patenkinta nubėgo gat
ve.

— Bičiuli, tu esi gyvas! — 
sušuko šv. Stanislovas.

— Taip, Viešpats ištiesė ma
no ranką, 
tą.

Subėgo 
j katedros 
buklo.

Ir taip 
ros stogo,

i

ir iš

KAS NORI UŽDIRBTI $25 į ir gydytoją, o ji pati isterišką 
UŽ DIENOS DARBĄ? motiną pamokė kvėpuoti į kū- 
. ... ,. i dikio bumą. Kūdikis atsigavo. |Chicagos rinkimų biuras pra- s 

neša, kad dar trūksta 3,356 rin- j 
kimams teisėjų balandžio 10 d. I

kalinga 2,208 teisėjų iš respub
likonų ir 1,148 iš demokratų 
partijų. Teisėjai uždirba $25 
už vienos dienos darbą. No
rintieji būti teisėjais turi kreip
tis į miesto rotušę (City Hali), 

1 kamb. 308, arba šaukti tel. DE
2-3050.

CHICAGAI 125 METAI

kad laiminčiau mies-

daugybė žmonių prie 
pasižiūrėti šio ste-

ant Vilniaus kated- 
stovi šv. Kazimieras,

Atsiprašyk, — sako mažesnioji. (Nuotr. A. Kedžio)

Chicagos Lietuvos Vyčiai, lai 
kydamės senos ir gražios tra
dicijos, praėjusį sekmadienį iš
kilmingai ir įspūdingai atšventė 
savo ir visos mūsų tautos glo
bėjo šv. Kazimiero šventę. Ji 
prasidėjo paradu iš salės į Šv. j 
Marijos Gimimo par. bažnyčią 
Marąuette parke. Paradui va
dovavo abiejų lietuvių legionie
rių postų — Dariaus ir Girėno 
ir Don Varno vienetai. Juos 
sekė Šv. Jurgio parapijos moks
leivių ansamblio kanklininkės, 
jaunieji Vyčiai, sendraugiai ir 
svečiai. Bažnyčioje iškilmingas 
mišias atlaikė kan. V. Zakarau
skas, asistuojamas kun. Urbos 
ir kun. Juozevičiaus. Pamokslą 
apie šv. Kazimierą pasakė Vy
čių dvasios vadas kun. Anta
nas Zakarauskas.

Po pamaldų tos pačios para
pijos salėje įvyko bendri pus- 

; ryčiai, kurių metu buvo sveiki
nimų — vysk. V. Brizgio, kan. 
V. Zakarausko ir kitų. Pagrin- į 
dinę kalbą pasakė red. L. Šimu- (studijų dienas gegužės 5-6 die- 
tis. Pirmin. kun. A. Zakaraus- nomis. šia proga vyks ir ASS 
kas, kurį toms pareigoms pri- ,šventė. Bus pakėlimai į tikrąsias

LEIS NUMAUTI KOJAS, 
KAD VAIKŠČIOTŲ

Keturių metų Susan Stuck 
gimė su arthrogryposis liga, ku 

I ri trukdo muskulų išsivystymą
kojose. Vaikščioti negali, bet i 
pajėgia šliaužti. Chicagos Shri- 
ners ligoninėje ji prašo, kad jai 
būtų nuplautos abi kojos. Tada, . , _ , ..... .. . v.- , . .. statė apskrities pirmininke Ele-pntaikius dirbtines kojas, ji ga _ . f. .. ... .onora Launn. Keliolikai vyčiųj pritaikius dirbtines kojas, ji ga i _
lės išmokti vaikščioti. Chicagos °nora . a^n'

LIETUVA
Lietuva tu brangi,
Ir tokia tu gera —
Aš norėčiau nuvykt ' 
Nors pamatyti tave.

Bet gal aš sugrįšiu 
Nors po kelių metelių, 
Nes labai pasilgau 
Šalelės tėvelių.

Marytė Dambriūnaitė, 
- 7 metų

¥ f
LIETUVIS

esu lietuvis,Aš
Nors svetur gimiau. 
Iš dainų girdėjau, 
Kad ten daug gražiau.
Ten paukšteliai giesmininkai 
Ten laukai žali.
Ir duonelė ten patinka,
Nors juoda, rupi.
Tave visad aš branginsiu, 
Pamatysiu aš tave. 
Aplankysiu ir apginsiu, 
Jauno kario krūtine.

Pijus Stončius
* * *

Saulė erdvėse neteka ir nesi
leidžia, o šviečia ir šildo pasto
viai.

* * *
Erdvių laive, kur nebėra že

mės traukos, nebėra ir oro apy
kaitos. Tada reikia dirbtiniu 
būdu oro judėjimą • sudaryti. 
Kabinos viduje turi būti šal
čiau, kad pakėlus šilumos spin
duliavimą nuo žmonių kūnų.

MĮSLĖS

1. Kodėl mirusį žmogų ap
velka baltais baltiniais?

(3 taškai)
Atsiuntė Z. Girginaitė, 

Grand Rapids
2. Nors žaliuoja — ne žolė. 

Nors su ūsais — ne katė.
(2 taškai)

Atsiuntė Birutė Paliulytė.
Koks laikrodis nerodo laiko 

naktį? (2 taškai)

Taškų laimėtojai
Pocius—25; Siliūnaitė—20; 

Pakalniškis — 20; Mikailaitė — 
19; Arštikytė — 18; Girginai
tė — 18; Brakauskaitė — 17, 
Palytė — 15; Kiti mažiau.

*

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

Sekmadienį suėjo 125 metai, 
kai Chicagos miestas buvo in-1 
korporuotas.

TELEFONISTĖ IŠGELBĖJO I
K CDIKIO GYVYBĘ

Patricia Berglund, 4429 N. 
Lawnda’e, išsigando, radus sa
vo dviejų metų sūnelį pamėly
navusį ir be žado. Jis buvo už
simovęs ant galvos plastinį mai 
Sėlį. Ji paskambino telefonistei, 
šaukdama: 
šta, mano
Telefonistė įsakė kitoms patar- skrybėlaitėmis siekia $12 
nautojoms pašaukti ambulansą doL

“Mano kūdikis mir- 
kūdikis uždusęs”.

ligoninėn ji buvo atvežta iš Batt 
Į le Creek, Mich.

KIEK DULKIŲ IŠKRITO
PERNAI?

Pernai Chicagoje kiekvienam 
kvadr. myliai iškrito 55 tonos 
dulkių. Miestas dabar daug šva
resnis. nes 1934 metais išskris
davo net iki 120 tonų kiekvie
nai kvadr. myliai.

MOTERŲ SKRYBĖLAITES
Chicagoje moterų skrybėlai

čių kasmet parduodama už 
$29,000,000. Urmo prekyba 

mil.

Svečių tarpe buvo Estijos ir
— Akademinio Skautų Sąįū- Latvijos ministeriai K. Pusta ir 

džio New Yorko skyrius rengia O- Groswald ir lenkų ambasa- 
. dorius K. Morawski su žmono

mis, Paryžiaus arkidiecezijos at 
stovas, Europos Tarybos atsto
vas, Prancūzijos radijo ir tele
vizijos vadovybė, ANCE dele
gacijos ir Laisvosios Tarptauti
nės Mokslų akademijos nariai. 

Priėmime dalyvavo pasiunti
nybės patarėjas prof. J. Balt
rušaitis, pik. J. Lanskoronskis, 
pasiuntinybės sekretorius A. 
Liutkus su žmonomis ir Lietu
vos garbės konsulas H. Dubly, 
o taip pat Paryžiaus lietuvių ko 
lonija su Bendruomenės Tary
bos pirnininke S. Jokubauskai- 
te-Pagnier ir valdybos pirmi
ninku kun. J. Petrošium.

nomis. šia proga vyks ir ASS

nares ir senjorus, šeštadienį va 
kare bus koncertas ir šokiai, 

buvo įteikti trečiojo laipsnio Webster Manor salėje. Sekma- 
pažymėjimai ir medaliai, o Vy- dienį Apreiškimo parapijos baž- 
čių choro pirmininkei Estelle nyčioje akademikai skautai or- 
Rogers įteikta dovana už ypa- ganizuotai dalyvaus 11 vai. pa
tingus organizacijai nuopelnus maldose, šv. mišios bus atlaiky- 
1961 m. tOg akad. skautų intencija.

Šv. Jurgio parapijos mokslei
vių ansamblio kanklininkės pa
grojo keletą lietuvių melodijų, 
o vyčių choras, F. Strolios va
dovaujamas, padainavo keletą 
dainų, šios šventės dalyvius pa
gerbė savo atsilankymu vietos 
klebonas prel. Jurgis Paškaus- 
kas, tėvų jėzuitų provinciolas 
kun. Markaitis, prof. V. Mane- senatoriai, mums draugingų kra 
lis, rašyt. Povilas Gaučys, dr. štų diplomatai, gausūs politi- 

jZ. Danilevičius ir kiti. kai, profesoriai ir rašytojai.

PRANCŪZIJOJ
— Lietuvos min. Prancūzijoj 

ir V. Lozoraitienė Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
vasario 16 dieną suruošė Pary
žiuje priėmimą, į kurį atsilankė 
užsienio reikalų ministerijos vai 
dininkai, parlamento nariai ir

vių Bendruomenės valdyba va
sario 18 d. Susirinkime, kurį 
atidarė valdybos pirmininkas 
kun. J. Petrošius, atitinkamas 
kalbas pasakė min. S. Lozorai
tis ir garbės konsulas H. Dub
ly. Po susirinkimo buvo meni
nė dalis, kurioje A. Mončiaus ir 
B. Venckųvienės vadovaujama *
lietuvių studentų bei studenčių ■
grupė šoko liaudies šokius. F. 
Pabilionytė kuri taip pat buvo 
programos vedėja, ir Z. Mikšys 
skaitė Maironio eilėraščius ir 
Vienuolio prozą. Ona Pagnier 
skambino fortepionu Debussy ir 
Mozartą Užbaigiant šį vakarą, 
gausiai atsilankę vietos lietuviai 
ir Lietuvos draugai buvo Ben
druomenės valdybos pavaišinti.

— Paryžiaus lietuvių koloni
ja. Lietuvos nepriklausomybės 
šventę paminėjo iškilmingu su
sirinkimu, kurį sukvietė Lietu-

— Paryžiaus radijas vasario
16 d. perdavė j Lietuvą min. S. 
Lozoraičio ir Bendruomenės Ta
rybos pirmininkės S. Jokubaus- 
kaitės - Pagnier kalbas, taip 
pat Broniaus Jonušo lietuvišką y 
maršą “Gaudžia trimitai”.
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