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Paskirtos tradicinės mūsų literatūros premijos
Atžymėtos Leonardo Andriekaus ir 

Pulgio Andriušio knygos
NEW YORK. — Praėjusį sek 

madienį už 1960 m. ir 1961 m. 
paskirtos Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos po 500 dol., 
kurios atiteko poetui Leonardui 
Andriekui už poezijos rinkinį 
Saulė kryžiuose ir Pulgiui An- 
driušiui už prozos kūrinį Rojaus 
vartai. Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, gimęs 1914 m., yra vienas 
Aidų žurnalo redaktorių, gra
žiai užsirekomandavęs jau pir
muoju eilėraščių rinkiniu Atvi
ros marios, kritikos gerai įver
tintu.

Pulgis Andriušis, gimęs 1907 
m., yra išleidęs eilę kūrinių ir 
laimėjęs keletą premijų, tarp jų 
1951 m. LRD premiją. Jo Ro
jaus vartai vaizduoja keturis 
mažamečius vaikus, besidžiau
giančius apskritus metus vieno
je rytų Aukštaitijos kluonieno
je, kaip rojuje. Apysaką kriti
ka įvertino, kaip pačiu geriau

siu Pulgio Andriušio kūriniu.

Abu premijuotieji žymūs lie
tuvių autoriai gražiai praturti
nę lietuvių literatūrą vertingais 
kūriniais. Jury komisiją suda
rė prof. J. Brazaitis, Al. Lands
bergis, P. Jurkus, dr. K. Ost
rauskas ir L. Žitkevičius.

Leonardas Andriekus
P. Kiaulėno piešinys

Trumpai iš

Pulgis Andriušis

Vakariečiai stebėtojai kiny „liaudies 
kongrese klausimu

Reikėjo surasti "atpirkimo ožį"

PEIPINGAS. — Raudonosios 
Kinijos “liaudies” kongresas vy 
ko Peipinge kovo mėnesio pa
baigoje.

Šiais metais apie kongresoI 
darbus tylima ir į jį nebuvo į- 
sileisti užsienio kraštų diploma
tai ir žurnalistai. Kongrese da
lyvavo 800 stebėtojų.

Ryšium su slaptu posėdžių 
pobūdžiu, spėliota dėl sovietų - 
kinų nesutarimų. Raudonosios 
Kinijos vadai Chruščiovo poli
tikai, esą, priskiria keturias pa
grindines klaidas:

1. Chruščiovo nesiskaitymą su 
marksizmo revoliuciniu pobū
džiu revizionizmo naudai;

2. Jo užsispyrimą Sovietų Są
jungai priskirti didžiosios ga
lios politiką;

3. Jo “atskalūniškumą” ir
4. Pagaliau, oportunizmą.
Pagal vieno buvusio kinų cent

ro komiteto nario dokumentus, 
tariamai patekusius į japonų 
vyriausybės rankas, pripažintos 
“Stalino klaidos”, tačiau iškel
tas ir Chruščiovo vaidmuo Sta
linui buvus diktatorium ir jo

atsakomybė už Stalino padary
tas klaidas.

Vis dėlto, vakariečių stebėto
jų nuomone, nėra galima, kad 
Peipinge įvykęs kongresas, pu
siau mitingas, būtų nutaręs im
tis kokių nors priemonių prieš 
Sovietų Sąjungą.

Britanijos nota 
Kremliui

LONDONAS. — Britanija va 
kar pasiuntė Kremliui notą, teig 
dama, jog ji neprisidės prie Ru
sijos protesto, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės kišasi savo 
karine pagalba į Pietų Vietna
mą. Britai pabrėžė, kad šiaurės 
Vietnamas laužo Indokinijos pa
liaubų sutartį.

Prisiekė nauja 
prancūzų vyriausybe
PARYŽIUS. — Naujojo pran 

cūzų premjero Pompidou 29 mi
nisteriai vakar buvo prisaikdin
ti ir jie savo pirmame posėdy
je nutarė pasiųsti pastiprinamų
jų karinių jėgų, kad Alžirijoje 
būtų visiškai sutriuškinta slap
tosios armijos organizacija (O 
AS).

visur
— New Orleans arkivyskupas 

Francis Ritminei vakar eksko- 
munikavo tris asmenis, kurie 
priešinasi mokyklose rasinei in
tegracijai.

— Sovietų diktatoriui Chruš
čiovui šiandien 68 metai.

— Nauji automobiliai Japoni
joje. Šį mėnesį japonų automo
bilių bendrovė paleidžia į rinką 
naujus 4 vietų automobilius, 
kurių greitis bus 53 mylios per 
valandą, o kaina per $1,005.

— Italijos prezidentas Gron- 
chi balandžio 12 d. Milane ati
darė 40-tąją tarptautinę prekių 
pavyzdžių parodą. Parodoje y- 
ra Mercury projektas, parodant 
lt. pulk. John Glenn skrendan
tį raketoje aplink žemę. Paro
doje yra 14,000 eksponatų iš 
80 valstybių.

— Penkiolika Vakarų Vokie
tijos profesorių kreipėsi į Bun
destagą (parlamentą), reikalau-- MASKVA. — Pagal Maskvos tai pačiai akademijai, 
darni, kad būtų uždraustos dvi- j radiją, dėl nesveikatos iš parei- prezidentu jis buvo 
kovos, kuriose apskritai žaloja-; gų pasitraukė 64 metų amžiaus . 1956 m. 
mas jaunimas (sąjungininkai bu 
vo uždraudę, bet 1949 metais

Jonas Tuimosa (dešinėje), Draugo romano sekančios premijos me
cenatas, su savo šeima Toronte, Kanadoje; kairėje žmona ir vi
duryje Janina su Algiuku- (Nuotrauka Draugo).

Autoriaus šūkis „pralenkti Amerika 
jau nustumtas i šalį

Stalino ir Chruščiovo klaidos

FF

kurios 
1938 —

Naujausios
v n ■

— Internal Revenue tarnyba 
vakar pranešė, kad iki praėjusio 
vidurnakčio įplaukė 95 bilijonai 
dolerių į JAV iždą — tai yra 
Amerikos žmonių pajamų mo
kesčiai.

KALENDORIUS

Balandžio 17 d.: šv. Anice
tas, Sigita.

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

ORAS

'Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 60 laipsnių; rytoj — tru 
pūtį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:08, leidžias 6:32.

Sušaudyti trys
spekuliantai

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Lietuvos Aukše. teismo vasario 
10 d. nuosprendžiu buvo nuteis
ti sušaudyti F. Kamineris, M. 
Rabinovičius ir A. Reznickas. 
Jie buvo apkaltinti valiutinių 
operacijų pažeidimu ir spekulia 
cija valiuta. Kaip praneša “Tie
sa” (90 nr.), A. Tarybos prezi
diumui atmetus trijų malonės 
prašymus, nuosprendis buvo į- 
vykdytas. (E.)

Išaugo studentų 
skaičius

KANADA. — Dabar Kanados 
universitetuose studijuoja arti 
114,000 studentų, kurių amžius 
yra tarp 18 - 24 metų ir tai 
beveik 7 °/0 visų gyventojų skai
čiaus. Kaip kartą jau buvo mi
nėta, Kanadoje dabar veikia 15 
universitetų ir dar daug dides
nis skaičius įvairių kolegijų su 
specialia paskirtimi.

— VI ligosią vijos amnestija. Ju 
goslavijos diktatoriaus Tito vy
riausybė paskelbė karo meto 
pabėgėliams amnestiją. Grįžu
sieji bus baudžiami tik tie, ku
rie padarė nusikaltimus.

Už įvairius smulkesnius “nu
sižengimus” (savo krašto, jo 
valdančiųjų įžeidimą, dalyvavi
mą neramumuose vokiečių oku 
pacijos metu, neteisėtą sienos 
perėjimą, dezertyravimą ir kt.) 
nebūsią baudžiami. Amnestija 
taikoma 150,000 pabėgėlių.

Sudaryta Draugo 
romano jury 

komisija
TORONTO, Kanada. — Pre

mijuojamojo Draugo romano ju 
ry komisija šiemet yra sudary
ta Toronte, Kanadoje. Komisi
joje sutiko dalyvauti: V. Tamu- 
laitis, A. Gurevičius, kun. B. 
Pacevičius, I. Matusevičiūtė ir 
J. Matulionis.

Kun. V. Rimšelis, Draugo mo 
deratorius, komisijos narius su
kvietė posėdžio praėjusį penk
tadienį Šv. Jono parapijos kle
bonijoje. Komisijos pirmininku 
išrinktas rašytojas V. Tamulai- 
tis, o sekretore — Moters re
daktorė I. Matusevičiūtė.

studentai atgaivino “kovų” tra
dicijas ir turi 25,000 narių — 
kovotojų).

— Australija šiais fiskaliniais 
metais eksportuos į raudonąją 
Kiniją $336,000,000 vertės kvie
čių.

Sovietų Sąjungos Žemės Ūkio T , , .. . ™, m t Lysenko buvo Stalino ir Chruakademijos pirmininkas T. D. k-. , .. ,. , .. . ,T . . sciovo patarėju biologijos ir ze-
Lysenko. Jo pareis perėffie mės ūkio moksIo j-:,
ligšiolinis žemės ūkio. •ministeris 
Olšanskis. šir. \ ■■ -o‘-
lininko tariamas 'pasitrauki 
mas” jau ir dėl to būdingas, kad 
Lysenko akademijai pradėjo va 
dovauti 1961 m. rugpjūčio mėn.,

žinios
— Rytų Vokietijos komunis

tai vakar pasakė Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, jog jos, 
girdi, turėtų išeiti iš Berlyno, 
jei nori laimėti susitarimo dėl 
susisiekimo su padalintu mies
tu. Tai pranešė oficialus komu
nistų partijos laikraštis “Neues 
Deutschland” pirmame puslapy
je editoriale.

— Valstybės sekretorius Rusk 
ir Sovietų ambasadorius Dob- 
rinin vakar Washingtone pradė
jo pasikalbėjimus Berlyno klau
simu. JAV pareigūnas teigia, 
kad Amerika nesiūlys sumažin
ti vakariečių karines įgulas Va
karų Berlyne.

— Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko vakar atvy
ko į Belgradą 5 dienų vizito. 
Jis ir Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministeris Popovič aptars 
abiejų kraštų politinius santy
kius.

— NEW YORKAS vakar iš
kilmingai sutiko Irano šachą ir 
jo žmoną.

— Japonų turimaisiais šalti
niais remiantis, raudonoji Kini
ją pirmąją savo atominę bom- 

bandysiant.i šią vasarą ar ru-

Premijuojamojo Draugo romano jury komisija. Sėdi iš kairės į 
dešinę: kun. B. Pacevičius, I. Matusevičiūtė, J. Matulionis; stovi: 
A. Gurevičius ir V. Tamulaitis. (Nuotrauka Draugo)

DIDĖJA KOMUNISTŲ POLICIJOS TERORAS 
RYTU VOKIETIJOJE

Tėvams neleido vykti į vienturtės dukters laidotuves

ypatingai buvo favorizuojamas

karjera jau blėso. Vis dėlto 
Chruščiovas jį buvo pasirinkęs 
patarėju žemės ūkio klausimais 
ir dar kovo mėn. plenume jis 
Chruščiovo buvo pagirtas. Šis 
Lysenko rėmėsi, skelbdamas kai 
kuriuos savo ūkinius eksperi
mentus, pvz. “pralenkti Ameri
ką” šūkį ar žalieninės sistemos 
likvidavimą.

1961 m. Chruščiovui paskel
bus žalieninės sistemos likvida
vimą, sovietinių žemės ūkio mok 
slininkų tarpe kilo intrigos ir 
vidinės kovos. Dabar spėjama, 
kad Lysenko virtęs visų tų vai
dų auka ir tariamai susilpnėju
si jo sveikata. Kitų nuomone, 
Lysenkos nušalinimas galįs tu
rėti ryšio su reikalu rasti “at
pirkimo ožį” už pastarųjų me
tų nesėkmes.

Pagal Maskvos “Pravdos” ba 
landžio 8 d. pranešimą, Sovietų 
Žemės Ūkio akademija ir jos 
institutai apkaltinti per eilę me
tų propagavę žalieninę žemdir
bystės sistemą. Balandžio 8 d. 
pasibaigusiame žemės ūkio a- 
kademijos posėdyje dėl apsilei
dimo, neproduktyvaus darbo iš 
akademijos buvo pašalinti jos 
du nariai: prof. J. D. Laptevas 
ir S. F. Demidovas.

BERLYNAS. — Dabar tik ne 
daugiau kaip 1,200 Rytų Vokie
tijos gyventojų per mėnesį gali 
pereiti per sienos kontrolę į va
karų pusę, kai 1957 metais tas 
skaičius siekė iki 250,000. Iš tų

jai jaučiasi izoliuoti, ir daugelis 
jų bijosi, kad gali būti jau dau
giau ar mažiau pastoviai atskir 
ti nuo savo giminių ir artimųjų 
Vakarų Vokietijoje. Rytų Vo
kietijos gyventojai, kaip skelbia

1,200, pereinančių kontrolės “Chicago Sunday Tribūne” ko- 
punktą, arti 85 procentų yra respondentas Larry Rue, jaučia 
sunkvežimių šoferiai, gabeną į- si prislėgti. Jiems trūksta mąis
vairius gaminius į Vakarų Vo
kietiją ir kitus vakarų Europos 
kraštus. Dauguma gi kitų yra 
komunistų valdininkai ir kiti, 
vykstą su oficialiais uždaviniais. 
Kasdieniai traukiniai tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos, anksčiau 
buvę perpildyti, dabar kursuo
ja beveik tušti.

Taip labai susiaurinus susisie

to ir kitų kasdienių reikmenų, 
bet policijos teroras darosi dar 
labiau nepakenčiamas. Daugelis 
Rytų Vokietijos gyventojų pra
randa viltį, kad vakariečiai pa
darys ką daugiau, kaip tik reikš 
užuojautą savo kalbose ir oficia 
liuose pareiškimuose.

Nauja Geležinė uždanga, iš
vesta praeitą vasarą (rugpiūčio

kimą, Rytų Vokietijos gyvento- 13 d.), perskyrė daugybę šei

mų. Sovietų zonoje pasiliko tūks 
tančiai vaikų, kurie buvo per 
maži bėgantiems į Vakarus tė
vams juos pasiimti. Daugumoje 
juos dabar auklėja seneliai. Tie 
vaikai Sovietų zonoje yra kaip 
įkaitai priversti grįžti jų tė
vus.

Bidault prisijungęs 
prie Salano

S.itelitmiuose kraštuose 
profesines sąujngos —
diktatūros įrankiai©

BERLYNAS. — Profesinių są 
jungų tremtyje kongresas, įvy
kęs šiom dienom Vakarų Ber
lyne, rado atgarsio Vokietijoje 
ir kitų kraštų spaudoje. Pagal 
“Frankfurter Allg. Ztg.” 85 nr. 
informacija iš Berlyno, praneši
me apie padėtį sovietų sateliti
niuose kraštuose nurodyta, kad 
Vengrijoje didžioji gyventojų da 
lis toliau reiškianti priešišką 
nusistatymą komunistiniam re
žimui. Esą, Vengrijoje, išsky
rus Lenkiją, galima pastebėti 
daugiau laisvės, kaip kituose 
rytų bloko kraštuose.

Vengrų komunistų partija 
nuo 1956 m. netekusi pusę sa
vo buvusių narių ir ji izoliuota 
nuo tautos. Lenkijoje profesi
nės sąjungos, išskyrus trumpą 
laikotarpį, vėl paverstos paklus 
niais diktatūros įrankiais. Če
koslovakijoje prof. sąjungos ne
rodo pastangų paremti darbinin 
kus. Nustalinimo procesas čekuo 
se neparodęs ryškesnių padari
nių. Rumunų komunistų partija 
neatsisakiusi naudoti teroro prie 
mones ir apie tai liudija kon
centracijos stovyklų įvedimas.

ALŽIRAS, Alžirija. — Slap
tosios armijos organizacijos (O 
AS) pareigūnas vakar pranešė, 

Daugiau kai 10,000 prašymų | kad buv?s premjeras Georgės
vokiečiai, gyveną Vakaruose, y-- 
ra padavę, kad leistų iš Rytų 
pusės atvykti jų giminėms. Te
buvo duota tik apie 300 leidi
mų; daugumoj buvo išleisti se
neliai, daugiau nebenaudingi ga 
mybai. Raudonieji neturi jokios 
užuojautos žmogui. Vieniems 
vyresnio amžiaus tėvams nebu
vo leista net nuvykti į laidotu
ves jų vienturtės dukters ir žen

Bidault prisijungė prie generolo 
Salano karinių jėgų. Bidault bū
siąs tautinės rezistencijos tary
bos pirmininkas Prancūzijos 
metropolyje.

to, kurie žuvo automobilio ne
laimėje netoli Duesseldorfo. Pre 
kybinės operacijos atliekamos 
agentų, kuriuos paskiria Rytų 
Berlyno vyriausybė.

— Nesėkmė ir estu žemės ū- 
kyje. Pagal estų komunistinius 
šaltinius, 1961 m. Estijoje buvo 
“įsipareigota” valstybei parduo
ti 105,000 to mėsos ir 610,000 
to pieno. Tikrovėje buvo parduo 
ta 91,000 to mėsos ir 550,000 
to pieno. Estijos kolchozuose 
ir sovehozuose 1961 metais mė
sos ir pieno pagaminta mažiau 
kaip 1960 m. Estijoje turėjo 
reikšmės privati gyvulininkystė 
— 1961 m. kolchozai su soveho- 
zais turėjo 187,000 melžiamų 
karvių ir 119,000 karvių buvo 
privačioje nuosavybėje. (E.)



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 17

Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Aveu Chicago, 32 įįZ

Migrena (hemikrania)
Ypatinga rūšis galvos skau-, negalima, bet palengvinti skaus- 

dėjimo yra migrena. Patsai žo-1 mus tai galima. Gydymas yra
dis “migrena” yra tik sužargo- 
nintas graikų žodis “hemikra
nia” reiškiąs “pusė galvos”. 
Skausmas būna vis vienoje 
galvos pusėje, todėl ir vadina
si migrena.

Priežastys. Migreninių galvos 
skausmų priežastys tikrai nėra 
žinomos, nors teorijų bei spė
liojimų yra gan daug. Jei mig
renos priežastys būtų žinomos, 
tai ir gydymas būtų sėkmin
gesnis. Eugenistai mėgina įti
kinti, kad migrena yra pavel
dima iš tėvų. Jie sako, kad 
šeimynos istorijoje, tėvai ar 
kas kitas iš artimųjų šeimos 
narių kentėjo ar tebekenčia to
kius pat vienpusinius galvos 
skausmus. Fanatiškesni euge
nistai nori net neleisti turin

tik laikinis ir dvejopas. Vienas 
gydymo būdas yra simpto. 
matiškas su vaistais, o kitas j 
gydymo būdas yra profilakti
nis ir psichoterapija.

Žmonės privalo saugotis ir 
nevartoti aspirino ar kitokių 
vaistų galvos skausmams mal
šinti, nes galima gauti vaisti
nį įprotį ir sužaloti širdį, su- 
krikdyti kepenų ar inkstų veik
lą, sutriktdyti virškinimo or
ganus. Tik tokius vaistus rei-i qi *1 J | k* n 
kia vartoti, kokius jūsų gydy- t*hliaaelprlia, Pa. 
tojas prirašo.

DAKTARO ATSAKYMAI
Į KLAUSIMUS Balandžio 11 d. Philadelphijos

Atsakymas D. L. — Tamsta Lietuvių Bendruomenės radijo 
manai, kad turi inkstų ligą to- valandėlė “Bendruomenės Bal
dei, kad strėnas skauda. Ne sas” pradėjo dešimtuosius dar- 
kiekviena strėnų gėla reiškia fc,o metus.

tiems “paveldėtą ligą” vesti ar i inkstų ligą; tikrai yra daugį Nors'tai neilgas laiko tarpas, 
veistis. Tai tiek apie eugenis- inkstų ligų, kad strėnos visiš- betgi BB ir šiame laiko tarpe 
tų - rasistų teorijas ir šneka- kai neskauda. Inkstų ligų yra turėjo padėti daug pastangų, 
lūs. Ugi kodėl tarpe migreni- labai daug rūšių. Pačiam žmo- Į kad išliktų gyvu, kad galėtų di- 
nių ligonių keturios moteriškės §ub gydytojo išegzaminavi-
įr tik vienas vyriškis turi mig- mo> nustatyti inkstų ligai diag- 
reną, tai gydytojams irgi ne- nozę yra neįmanoma. O tams- 
suprantama. Na, ir kuo vyrai tos minėti patentuoti Kidney

desnę programos dalį skirti lie
tuvybės ir kultūros reikalams.

Šias BB pastangas lietuviška ' lietuvius su kultūrine mintimi, 
visuomenė nuoširdžiai įvertino'su lietuviška daina, išsakyda- 

yra geresni už moteriškes, jei pills” Yra “humbukas”; jie ga- ir atėj0 pagaibon stodama į BB;mas mūsų rūpesčius ir džiaugs-
paveldėjimas būtų kaltas? Me
dicinos mokslui dar painiau iš
rišti klausimą, kodėl migreną 
turintieji paprastai yra fiziš
kai normalūs, ir protiškai yra 
gabesni už kitus... tik jų ner
vai yra kiek jautresni.

Be to, yra ištirta, kad mig
reniniai galvos skaudėjimai yra 
dažnesni ir aršesni toms, ku

Bendruomenės Balso sukaktis

li tamstos sveikatai net pakenk- j rėmėjų klubą 
ti. Kadangi inkstų ligos yra ne
vienodos, tai ir gydymas nega
li būti vienodas, ir tik gydyto
jas gali tinkamai inkstų ligą 
gydyti.

Šiandien BB rėmėjų klubo na 
riais yra: Philadelphijos ateiti
ninkai, Meno ansamblis, Pabal- 

! tijos Moterų Tarybos klubas, Ro 
, _ Imovėnai, 135 susivienijimo kuo-

Atsakymas . B. Mūsų Juzės Augaitytės dainavimo 
dienraščio Sveikatos skyrius & 1Q4 asmenys. šis fak.
gvildena tik profilaktinės medi
cinos klausimus ir teikia pata- , , . . • -r me santykyje yra BB ir betuvisrimus, kaip apsisaugoti nuo , .rios mėg^ą.Ay4įg^^dž^i irL iri>i ligų. IS principo, per

laiškus ar per laikraštį ligai 
diagnozę nustatyti ar gydyti 
neįmanoma ir net draudžiama. 
Su savo odos liga privalai tams
ta kreiptis pas gydytoją.

Atsakymas E. B. valerijono 
lašų klausimu, ir S. P. apie kon
jaką, ir vienai Motinai apie svei
katingumą katalikiškose mo
kyklose, ir visiems kitiems 
anonimams, kurie nepaduoda 
savo tikros pavardės nei adre
so, jokių patarimų neteikiame. 
Slapukų laiškus padedame ar
chyvam

Atsakymas P. ž. — Tai tie
sa, kai kuriems dusuliu sergan
tiems šaltas vanduo pakenkia. 
Tokiems karštą vandenį gerti 
yra geriau. Yra keleriopų du
sulio (asthma) rūšių, ir neži
nant, kartais kas vienam pa
gelbsti, tai kitam pakenkia. Ge
riausia pildyti visus savo dak
taro patarimus ir vartoti tik jo 
prirašytus vaistus.

suvartoja daug krakmolinio 
maisto. Beje, Ergotaminas ir 
vitaminas B-l pagelbsti numal
šinti migreninį galvosopį. Aler- 
gistai sako, kad didžiumos mig
reninių priepuolių kaltininkais 
yra histaminai, kad tie dažniau
sia turi migreną, kurių organiz
mas yra alergiškas kokiam 
nors histaminui. Na, tai va: 
tikėk, jei nori, o konkrečios 
priežasties migrenai nesuranda
ma.

Simptomai. Migreninio gal
vos skausmo požymiai būtinai 
yra šie: 1. Galvos skausmai 
prasideda vis vienoje ir toje 
pačioje pusėje, vis vienodai, 
dažniausia tvinkčiojančiai.

2. Galvos skausmai pasikar
toja vis periodiškai: vieniems 
tankiau, kitiems rečiau, tačiau 
vis tuo pačiu laiku, tam tikra
me laikotarpyje.

3. Migreninio galvos skaus
mo priepuoliui artėjant, regė
jimas pakrinka — viskas re
gis dvilypiai, arba viskas šoki
nėja, virpa, arba daiktai mato
si kaip per miglą. Kartais akys 
bijosi šviesos, arba su viena 
akimi galima matyti aiškiai, o 
su kita ne.

4. Po migreninio priepuolio 
dauguma vemia.

5. Retkarčiais pasitaiko kal
bos painiava, svaigulys, arba 
sąnarių užtirpimas, prakaitavi-
mas ir kūno judėsiu kontrolės! „„„.................................„„„..... .
netekimas.

— Kodėl mes nerandame lai
mės? Nes jos ieškome ten, kur 
jos nėra: gyvenimo viršūnėse, 
nuostabiuose toliuose, kur au
ga “laimės gėlės”. Laimė gi 
glūdi tylioj, tamsioj, giliai pa
slėptoj vietoj, kuri yra taip ar
ti mūsų ir į kurią mes taip re-1 
tai nusileidžiame; mumyse pa- • 
čiuose—.J. v. Kapff-EssentheF

Tai tokie yra migrenos požy
miai, ir jei bent keletas jų pa
sireiškia vis periodiškai ir vie
nodai, tai žinok, jog turi migre
ną.

Migrena nieko bendro netu
ri su p.eraukštu kraujo spaudi
mu, nė Su kitokiomis chroniško
mis ligomis. Migreną gali turė
ti ir tie, kurių kraujo spaudi
mas yra peržemas, ir kurių 
yra normalus, ar yra peraukš- 
tas.

Gydymas. Pagydyti migrenos

TELEVIZIJAS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8,00, 
už dirbtuves darbą-—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

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

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

Mūsų kolonijose

Philadelphia Bendruomenės Balso redakcinis kolektyvas. Iš k. į 
d.: A. Savickas, Marytė Kaulinytė, Sniegą Jurskytė-Gemble, Jo
nas Skladaitis (prišaky), Vytautas Muraška, Elena šaulytė, Ro
ma Puodžiūnaite, Aušra Gaigalaitė, Adolfas Gaigalas.

Išsklaidyti po visą pasaulį, lie
tuviai dabar susipažįsta su viso
kių tautų žmonėmis ir pradeda iš
manyti, kad nepriderėjo lietuviams 
save laikyti menkesniais žmonė
mis už galingų tautų žmones. Pri
gimtos gerosios lietuvių ypatybės 
žmoniškumo atžvilgiu dažnai pra
lenkia kitų savumus. Iš to iškyla 
labai svarbus uždavinys, būtent, 
pavyzdingai apsireikšt visu savo 
elgesiu, savo gyvenimu.

Vydūnas

immii— !■■■—■■niniiimn Hiinbfcr rr ~inm imi iinnnif42 p. šjums, o, p.
SQf Orthopedas. Protezistas

Aparatai-Protezą'. Med. bau
\ dąžai. Kpec. pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir t.t
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
4850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

1 >61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1632 nuo 2 iki 9 v. p. p 
kaakied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

BB žengdamas į dešimtuosius 
metus nori tai atžymėti sukak
tuviniu koncertu, kuris įvyks1 
balandžio 28 d. 6:30 vai. v. Lie-,1 
tuvių Pašalpinio klubo didžiojo-< į vai.
,nno n ••• vak. šeštadieniais 10—3 vai. Trečia-je SalejC, 928 E. Moyamensing i Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

( Ofiso telefonas PK 8-3229Avė.
I

Programą išpildys Clevelando 1 
vyrų oktetas.

Reikia manyti, kad Philadel
phijos ir jos artimųjų apylinkių 
lietuviai gausiai atsilankys į šį 
sukaktuvinį koncertą, nes BB 
per devynis metus lankydamas

|mus yra pilnai to užsitarnavęs.
As.

Liuteronai garbina Mariją

Rez. telef. YVAlbrook 5-507#

Rez. HE C-1070

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA rR MOTERŲ LIGOS

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. Kaa <ieu nuo b—8 vai. vak.
■lešt. 2—4 vai.

I'rečlad ir Kitu laiku pairai sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 
Rez. YVAlbrook 5-3048

Chicago universiteto istori
ja un uLULuanuura incur , a-- , nės teologijos profesorius dr.1 tas liudija kokiame nuoširdžia- , , „ .
klausimus ir teikia pata- _ rr u^nS Jaroslavas Pebkan, kuris su

BB redakciniam kolektyvui 
talkino per 30 kultūrininkų, o 
šiuo tarpu redakcinį kolektyvą

kitais yra išvertęs ir išleidęs
Martino Liuterio 55 veikalus,. ' I
viešai pareiškė, kad Marija yra i 
vadinama Dievo Motina ne vien

asmuo švenč. Trejybės, ji yra 
įsikūnijusio Dievo Motina. Ma-

sudaro: vedėjas Adolfas Gaiga- senovės Bažnyčios, bet ir re-, 
las, redaktoriai Sniegą Jursky- formatorių, nes jei josios vai- 
tė-Gamble, Elena šaulytė, Vy- kelig yr& SŪ,nuSj antrasig
tautas Muraška, Henrikas Sa
vickas, Jonas Skladaitis ir pra
nešėjos Aušra Gaigalaitė, Ma
rytė Kaulinytė ir Roma Puodžiū j rija yra pirmoji tarp kitų Diė- 
naitė. Į vo šventųjų.

I 1*1. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PET E R T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-8 
Antr. 1-6, treč,, š.ešt. pagal nutartį, 
uekm. uždary ta.

%

VELYKŲ DŽIAUGSMAS 
BUS VISIEMS,

ne tik mažiems, tik reikia laiku kreiptis į FELIKSĄ MACKE
VIČIŲ — BRIGHTON BAKERY savininką ir jis parūpins Jūsų 
Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, bąumkucheną, šo
koladinius kiškius, kiaušinius ir kitokius skanumynus.

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo Kaune, Nepriklauso
moje Lietuvoje, o dabar jau yra 
visų lietuvių ir kitataučių mėgia
mas Čikagoje. Jo gaminių—-kepi
nių galima gauti ir duoti Vely
koms užsakymus:

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepapras
to skonio kepiniais, bet prašo ir

šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir F. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. Užsa
kymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu
VIrginia 7-1250.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois

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

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

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 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.

Jr
BU I CK’A S - LIETUVIŠKAS 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 351h Sireet, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

8132 S. Kedzie Avė. WA
Valandos pagal susitarimą. Jei' ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—b vai. vai 
šeštadieniais ~l-4 p. p.

DR., A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAU.: kasdien nuo S-8 vai. vak., 
ŠeštRd. nuo 12:80 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
igonlns nrttmn pairai ■usltsrima

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2650 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. i 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 
šešt nuo 1 iki 4 vai.
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.

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

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:Q0.. E

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. d. Ir «

y uol 'V'— A t* ftndtž

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheųmatism, 
Spine & Nerve, Ailmerits

1428 Broadvray, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniaiB 3 iki 0 
P. M. Kitu laiku pagal; įsusitarimą. 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveliue
(Kampas Kedzie Ir Archer!

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINE8 LIGOK 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7-2290.DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko aklnliui 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7X81
Vai.: io ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v r. <k'i ■ p.

{ Tel.: REliance 5-1811
i 9R. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

( uždaryta.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Sei būtis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harve^ 
Ui., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė., Sulte 808, tel. ČE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

M ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero
, Kasdien 1—3 vai. Ir «--8 »al. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef, LArayette S-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite UEdzie 3-2868

DR, EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAblS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tel. REliancfl![.&s4410*

Keis. tęl, ..GRovehilJ 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir .6=8 p m 

Penkt. tik 1—3 p. rri.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

ifiso telef. CIAffslde 4-2896 
Rezid. tel. VVAIbrook ą-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KtiDIKIŲ IR VAIRŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEOICAL BUILDING

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

vai. rytp ' iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
J--LDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IRį 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 
y v. šešt 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimu.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Štrėet
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir Šeštad.TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIBUBOAS
2858 West 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 0-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801

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.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lp sekim 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVŲ TR SMEGENŲ LIGOS 
5430 S . Kedzie Avenue 

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
na. išskyrus trečiadieni.
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Propaganda nebepridengiami

KOMUNISTINIAI RŪPESČIAI
Šiandien Vakarų pasaulis tu 

ri daug bėdų ir rūpesčių. Ne
trūksta jų ir komunistiniam 
frontui. Savo bėdas ir rūpes
čius komunistai mėgina pri
dengti stipria propaganda. Ja 
pristatomas pasauliui komu
nistų vieningumas, komunisti
nio bloko augimas ir stiprėji
mas. Kas akylai seka šiandie
ninius įvykius, tas gana aiš
kiai gali psatebėti Vakarų Eu
ropos valstybių stiprėjimą, ka 
da komunistai susiduria su di
dėjančiais sunkumais.

Visuose komunistiniuose kra 
štuose žemės ūkis gyvena ašt
rios krizės laikus. Kolektiviza- 
cijos sistema neveikia taip, 
kaip buvo tikėtasi. Kaip mū
sų bendradarbiai savo repor
tažuose iš Europos yra kons
tatavę, Nikitos Chruščiovo pa
siūlymai Sovietų centriniam ko 
mitetui neduoda jokių vilčių 
nugalėti pagrindinius žemės ū- 
kio sunkumus. Daugelio metų 
praktika jau labai aiškiai įro
dė, kad komunistinė sistema 
žemės ūkyje neveikė, kaip rei
kia. Ir ji niekuomet neveiks 
sėkmingai.

Komunizmo vadus, gal būt, 
labiausiai gąsdina tas faktas, 
kad po penkiolikos metų rū
pestingos pavergtųjų tautų in- 
doktrinacijos žmonės Rytų ir 
Centro Europoje nepasikeitė. 
Jie tebėra komunizmo ir oku
pantų priešai. O dar didesnį 
susirūpinimą kelią komunistuo 
se nepasisekimas palenkti jau
nimą komunizmui. Pavergtųjų 
kraštų jaunimas savo akis ir 
širdis turi atkreipęs Vakaru 
pasaulio link.

*
Komunistinė ideologija susi

duria su šiandieninio pasaulio 
realizmu. Ji susiduria su ato
miniu laikotarpiu, kuris dėl ka 
ro priemonių tolimesnio ugdy
mo revoliuciją daro labai pa
vojingu žaidimu. Be to, kapt-', 
talizmas ne tik nesmunka, bet 
yra sustiprėjęs. Iš kitos pusės 
proletarijatas nekrypsta prie 
komunizmo. Tasai ideologinis 
sąmyšis skaldo komunistinį 
frontą į titoistų, albanų, len
ki} ir kitas atskalas.

Maskvos komunistinė dikta
tūra gali laukti dar aiškesnio 
raudonosios Kinijos atskilimo. 
Rusiškasis bolševizmas rimtai 
baiminasi, kad Peipingo dik
tatūra gali labai daug bėdos 
jam pridaryti.

¥
Komunisto Castro siautėji

mas Kuboje sparčiais žings
niais veda tą salą į politinį ir 
ekonominį chaosą, kas kelia su 
sirūpinimą ir pačiuose komunis 
tuose. Montrealio dienraščio 
“Star” korespondentas Gerald

Clark labai ryškiai yra pas
tebėjęs: “Jei jūs matėte bet 
ką mirštant vėžio liga, tai jūs 
galite suprasti, kas vyksta Ku
boje. Aš išvykau iš ten lyg pri 
trenktas nebylys... matydamas, 
kad visa tauta yra bado ir vi
siško ekonominio susmukimo 
pavojuje.”

Savo reportažą žurnalistas 
Clark parašė grįžęs iš Kubos. 
Tarp kitko jis pabrėžė labai 
įdomų dalyką: “Prieš metus 
aš rašiau, kad bet kokia inva
zija Kubon būtų sutikta stip
riu pasipriešinimu... Šiandien 
tokio pranašavimo, aš jau ne
bedaryčiau...” Kubos šiandie
nines bėdas pastebi ir patys 
komunistai. Net Rytų Vokieti
jos komunistai atvirai pripa
žįsta, kad Kubos revoliucija 
reikia laikyti visai nepasiseku
sia. Jugoslavijoje skelbiama, 
kad Kuba greitai gali susmuk
ti. Patys Kubos komunistai 
jau mato, kad maisto trūku
mas veda kraštą į pražūtį.

Visos panašios žinios iš Ku
bos, sūprantama, Maskvai yra 
labai, nemalonios.

¥
Gana daug duomenų yra ma 

pyti, kad tarp Maskvos ir Pei
pingo komunistinių režimų ply 
šiai didės ir jų santykiai net 
visai gali nutrūkti. Peipinge vi
sai atvirai yra puolamas Chruš 
čiovas. Jisai labiausiai yra 
smerkiamas už “taikios koeg
zistencijos” politiką. Nikita 
jau vadinamas Kinijos revoliu
cijos išdaviku. Net krašto uni
versitetuose studentai yra ruo
šianti tokiai staigmenai. Tad, 
kaip dabar reikalai atrodo, da
lykai jau yra nuėję per toli, 
kad būtų galima yrančius san
tykiui besulopyti.

Raudonoji Kinija, kaip ir ki
ti komunistiniai kraštai, gyve
ną labai aštrius ekonominius 
sunkumus. Todėl komunistinio 
fronto susiskaldymas, ypač 
jau visai pašliję santykiai su 
Sovietų Rusija, šią padėtį dar 
lab'au apsunkina. Bet diktato
rius Mao nepasiduoda. Kaip 
ilgam kas gali žinoti. Dik
tatoriams, pirmoj eilėj komu
nistiniams, žmonių gerovė bei 
jų likimas, nerūpi. Diktatoriui 
Mao ar Chruščiovui visai gal
vos neskaudės, jei dar daugiau 
milijonų žmonių išmirs badu 
jų terorizuojamuose kraštuose.

Tad matome, kad komunis
tai vis labiau ir labiau puola 
į ekonominius sunkumus, kad 
okupuotųjų kraštų žmonių jie 
nepajungė komunizmui, kad į- 
vairių kraštų komunistiniai va
dai nebesugyvena savo tarpe, 
kad visų jų bėdų ir rūpesčių 
nebepridengia nė' stiprį bei 
“gudri” jų propaganda.

Spaudoje ir gyvenime

STUDENTAI IR VYRESNIEJI
Retai kada studentės straipsnis 

susilaukia tokio dėmesio profesūros 
tarpe, kaip J. Gailiušytės raštas, 
kuris atkreipė dr J. Griniaus akį. 
Jis jos paliestą lietuvybės proble
mą studentijoje išvysto į straipsnį 
paskutiniame (3) “Aidų numeryje, 
pavadindamas jį “Lietuviai studen
tai ir jų vyresnieji JAV-se”.

Besirūpindamas studentijos kul
tūriniu ugdymu, dr. Grinius skati
na tėvus sudaryti jiems sąlygas pa 
studijuoti Europoje, susipažinti su 
europine kultūra, “kurioj labiau 
negu kitur yra pabrėžtos šeiminės, 
moralinės ir religinės krikščionių 
dorybės.”

Europinė kultūra praturtins lie- 
1 tuviškas asmenybes: “Jei Ameri

kos lietuviai subręs glaudžiame 
dvasiniame, kontakte su europine 
lietuvių kultūra, jie dažniausiai 
bus platesni, dvasiškai turtingesni, 
pajėgesnės ir pranašesnės asme
nybės”.

Parodydamas susirūpinimą lie
tuviškuoju studentijos ugdymu, dr. 
Grinius stebisi, kad studentijos 
tarpe atsiranda; tokių, kurie lietu 
vių kalbos geriau nebepra,moksta. 
Dr. Grinius’ su nusistebėjimu klau
sia : “Kas atsitiko su lietuvių 
moksleiviais ir studentais J.AV: ar 
jauni lietuviukai staigiai pradėjo 
išsigimti (pasidarė labai negabūs), 
kad jie nebepajėgia nei dviejų kal-

> bų laisvai išmokti? Ar jie ir jų 
tėvai nustojo vertybių nuovokos ir

NUOTAIKOS ARGENTINOJE
Iš pasikalbėjimo su grįžusiu provinciolu kun. J. Jančium, M.I.C.

Iš kelionės Pietų Amerikon,1 
kur lankė lietuvių tėvų marijo
nų vedamas parapijas, sugrįžo 
provincijolas kun. J. Jančius, 
MIC. Argentinoje jam kaip tik 
teko pergyventi didžių sąmyšių 
dienas, kai pašalino prezidentą 
Frondizi.

Politiniai sąmyšiai
Kun. Jančius pasakoja, kad 

rinkimų, kuriuose laimėjo dau
guma gubernatorių ir daugelis 
provincijų parlamentarų pero- 
nistų, kariškiai susirūpino, kad 
gali vėl grįžti peronistų partija 
valdžion.

Kariuomenė, laivynas ir avia
cija pareikalavo iš prezidento 
padaryti vadinamą intervenciją. 
Pagal Argentinos konstituci
nius įstatymus, ’ jeigu išrenka
mas valstybei pavojingas žmo
gus, vyriausybė gali jo nepri
leisti ir paskirti kitą. Tai Fron
dizi ir padarė. I

Paskiau kariuomenė pareika
lavo, kad Frondizi uždarytų pe
ronistų ir komunistų partijas. 
Frondizi tai padaryti atsisakė, 
ir tada kariuomenė nušalino 
Frondizi, apie kurį krašte yra 
įsitikinimas, kad jį išrinkti pa
dėjo peronistų ir komunistų 
balsai. Spaudoj ir žmonėse gir
dimi balsai, kad Frondizi bro
liai ir kiti artimieji yra komu
nistinių pažiūrų.

Paskutinių rinkimų metu 
Frondizi buvo leidęs peronis- 
tams ir komunistams laisvai 
statyti kandidatus ir balsuoti. 
Nežinia, ar tai darė neapsiskai- 
Čiavęs, manydamas, kad jie vis- 
tiek nieko nepasieks, ar tai bu
vo jo sąmoningas iškėlimas sa
vųjų-

Pašalinus Frondizį, naujojo 
prezidento pirmasis aktas buvo 
uždrausti peronistus ir komu
nistus.

Tų sąmyšių laikotarpyje po-1 
licija saugojo bažnyčias, taipgi 
ir tėvų marijonų vienuolyną. 
Argentinos nriniose yra įsitiki-i 
nimas, kad diktatorių ’ Peroną j 
pašalino kleras. Dėl to, kai tik 
nevikresnės dienos, bijomasi 
ekscesų prieš bažnyčias ir jos 
policijos saugomos.

Dabar padėtis normalėja. At
rodo, krizė bus praėjusi, nors 
kai kas baiminasi, kad kur iš 
kairių galįs prasidėti partizanų 
veikimas.

Ūkiniai rūpesčiai

Ūkiniu atžvilgiu Argentina 
daro pažangą, bet ji gana lė
ta.. Didmiesčiai atrodo turtin
gai, bet priemiesčiuose ir už-' 
miesčiuose tūkstančiai žmonių 
gyvena pašiūrėse. Daug skurdo. 
Kraštas turi gamtos turtų, bet 
neturi kelių, susisiekimo, trūks-' 
ta, ūkinės organizacijos. Nesant!

kelių, nėra turizmo. Argentinos 
laukuose išauga gausiai gyvu
lių, bet juos sunku nugabenti į 
skerdyklas, o ir nuvežus tenka 
savaitėmis laukti, kol priims.

Yra labai turtingų žmonių, o 
yra daug ir skurdžių. Būdingas 
toks atsitikimas: prie Rosario 
yra pastatyti fabrikai, kur yra 
nemaža amerikiečių kolonija. 
Nuo atgabenamų ten mašinų 
lieka daug dėžių, sukaltų iš len
tų. Jas buvo leista parvežti prie 
tėvų marijonų vienuolyno. Atė
ję neturtingieji, pasiprašo jiems 
duoti tas dėžes namams statyti. 
Sekančią diehą jau jie ateina 
mūsų tėvų marijonų prašyti pa
šventinti jų namus, susikaltus 
iš lentgalių. Tai, žinoma, išim
tini atsitikimai, bet visgi yra 
daug skurdo ir tuo pasinaudoja 
peronistų ir komunistų propa
ganda.

Religiniu atžvilgiu

Kraštas teoretiškai katalikiš
kas, bet praktikuojančių yra, 
kaip patys argentiniečiai skel
bia, gal apie 5 procentai. Tėvų 
marijonų parapijoje Avellane- 
doje (Buenos Aires priemiesty) 
yra apie 20,000 gyventojų. Jei
gu sekmadienį į visas pamaldas 
ateina tūkstantis žmonių, tai 
labai gerai. Gal ten reikalin
gos reformos pačioj pastoraci
jos sistemoj. Kunigai nuo semi
narijos laikų auklėjami nesi- 
maišyti su žmonėmis. Tada ir 
žmonės nelinkę bendrauti su 
kunigais, su bažnyčia, nors yra 
labai micių žmonių, ir jaučia
mas persilaužimas į gerąją pu
sę.

Argentinoje ekonominė kuni
go padėtis sunki, tas luomas 
jaunimui darosi nepatrauklus, 
pašaukimų mažai. Eilė klebonų 
negali išlaikyti vikaro ir jo ne
ima, nors jis būtų labai reika
lingas.

Tėvai marijonai Argentinoje

Tėvai marijonai Argentinojei 
turi gana sunkų uždavinį. 
Vargsta, bet pažanga yra. Ban
do lankyti šeimas, — ima ro
dytis rezultatai.

Tėvai marijonai Argentinoje 
plečia savo darbą. Stengiamasi 
Berisso lietuviams pastatyti 
bažnytėlę. Tam jau gautas vys
kupo leidimas. Ieškoma žemės 
sklypo ir norima šiemet pradėti 
statyba.

Argentinoje, lietuvių, sakoma, 
esą gal netoli 30,000. Tikrą 
skaičių sunku susekti. Yra iš- 
sisiklai'dę ir praktiškai jų atro
do ne tiek daug. Berisso mieste 
yra apie 3,000 lietuvių. Šventės 
sutraukia lietuvių daug, bet 
šiaip — lietuviai, net ir vyres
nio amžiaus, gana greit pra-
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1 moksta ispaniškai, daugiau ar 
mažiau susilieja su vietiniais.

Ypatingas įprotis Argentino-, 
je, kurio laikosi ir lietuviai yra 
mirusiųjų minėjimas: metinėse 
ar šiaip, užprašomos iškilmin
gos pamaldos, į kurias suva
žiuoja net liberalai, paskiau bū
na vaišės namuose. Mirusius 
gerbia.

Lietuvos gatvė

Kristaus kančia medicinos
• 5 ? /

mokslo šviesoje
Dvasiniai ir fiziniai jo skausmai 

DR. J. MIKELIONIS

(Tęsinys) mas, vėl pamažu prasidėjo al-
ėugiaudus, Kristus turėjo savimas, aprūpindamas kūną 

taip pat apalpti. Apalpimo prie- deguonim ir taip Kristus atga- 
žastys turėjo būti: 1. jau api- vo sąmonę. Nėra abejonės, kad 
budintoji aneksija ir 2. pats fi- ,bs i® karto negalėjo ne tik pa
žinis skausmas, sukeliąs šoką. eiti, bet vargu, ar Jis būtų ga- 
Apalpęs kūnas atsipalaidavo, -ejęš net pastovėti. Palydimas 
nelyginant pakaruoklio. Jis tik '4 pasityčiojimo ir juoko,
automatiškai vibravo nuo kir. ‘ s ■ 0 greičiausiai keletą kar
čių. Dabar yra viena iš svar- i ' - pastatytas ant kojų, bet ir 
biausių galimybių, būtent, kad Vci sukrito, kol pagaliau įsten- 
atsipalaidavūs apalpusio kūno s.aip taip išsilaikyti, 
raumenims — taigi ir rankoms į’s^s kūnas dabar turėjo
— jos galėjo lengvai išnirti iš & ^-oti, žmoma, ne iš baimės 
peties. Jeigu jos buvo surištos ir ne v^en skausmo, bet dėl 
tarp savęs drauge, vadinasi, j sukapotų raumenų nepajėgumo, 
viena su kita, užmetant taip neveikios. Tik didžiausių pa

stangų dėka jie galėjo išlaiky
ti kūno svorį. Kristus galėjo 
eiti, tur būt, tik pusiau velka-

Rosario mieste veikia Lietu- 
_ vių Bendruomenė ir jos vado- z 
vai iš. miesto išrūpino, kad vie- 

: ną gatvę pavadintų Lietuvos 
i vardu. Vasario 16 d. minėjime 
tą gatvė buvo iškilmingai pa
vadinta Avenida Lituania. Tai 
padaryta su religinėmis apei
gomis, kurias atlikti buvo pa
kviestas svetys iš JAV — kun.
J. Jančius.

Ta pačia proga buvo ir šv.
Kazimiero minėjimas su proce
sija gatvėmis aplink bažnyčios . ,
kvartala. Po iškilmių buvo ben- sunstas ant stulPe esanci° kab’ 
dros vaišės lauke, vadinama ko- įtempiant jas į viršų sve- 
asado, kur kepė jautį, paukš- kiančio kūno svoriu — jų išni- 
čius ir t.t. čia lietuvių vaišėse rimo galimybė, nors ir didelė, mas- prilaikomas. Jei-
dalyvavo ir Rosario vyskupas, vis dėlto daug mažesnė, negu ; Jo rankos ^niro, šitai neli- 
Bolati. jas išškečiant ir pririšant kiek- ko nepastebėta budelių, nes kū-

vieną atskirai, sakysim, prie , nas’ plakant pakabintą, stai-
dviejų. stulpų. Tuo atveju abie- , ®a turėjo smuktelti, sukristi

Avellanedoie lietuvių parapi- 34 Kristaus rankų išnirimas ne- zemyn, pečių sąnariams, gal Avellanedoje hetuvn, parap, .J Mt, net girdimai pokšterejant.

Lietuvaites seselės

apalpimo laikas plakant ir bu- tą išnirimą, jie galė
tų labai trumpas. Vienu ir kitu dabai oru, anai bandyti jas 

atstatyti j vietą, kad kankina
majam dar daugiau skausmodar daugiau 
sutelkti, bet greičiausiai jos 
taip ir pasiliko išnirusios, turė-

! joje mokyklą veda šv. Kazimie- 
i ro seserys, Kordoboje jos turi 
: savo noviciatą, turi 8 kandida
tes. Visam jų sąjūdžiui vado- atveju Kristaus rankų išnirimas 
vau ja motinėlė Teofilė. Joms Lyra labai prileidžiama galimy- 
gražiai sekasi. Kordobos vieti- j bė. Jos nebūtų buvę, ' plakant 
nes par. mokykloje jos jau pra-; Kristų naguldytą arba persver-
deda vadovauti pirmiesiems, t< ner‘tam Ukrą plakimo ožį damos «itaiP net ir krVži4 neš’
skyriams. | (žUr kun Rnygą- ti. Vien Žmogiškų pastangų,

_______ ’ j 60 pusi.; ten rasi taip pat apie
- Laisvė paemalš -Dievo' ir s^°nės praradimą plakimo 

jūs negalite kitaip pakeist, ne- m^ui).
pažeisdami jos pagrindų. Jūs Plakimą pabaigus ir Kristaus

| esate laisvi, nes esate žmonės, kūną atpalaidavus, jis turėjo"
(ir .dėlto turite duoti atskaito- susmukti ant žemės be .jokio 
mybę iš savo darbų tėvynei ir pasipriešinimo. Po to automa-

atrocio, neužtektų tokiomis ran
komis bet kokią, net ir leng- 

j vą, našią nešti, — toks baisus 
i skausmas ir bejėgės rankos dėl 
i pertempta rankų nervų ir rau- 
■ menu.

Vainikavimas erškėčiais
Dievui. -k-ŪJ. MsSSfdiii tiška: sustiprėjo širdies pl^kė,.... Da ' -Krisim . nesnėins gąfcanr.

kė Jo

Didysis antradienis. Jis atėjo trečią kartą ir jiems tarė f Miego 
kitę jau ir ilsėkitės. Gana.. Atėjo valanda, štai. žmogaus .Sūnus

sO ji

erškėčiai, . pasiruošę smigti j
gaivą.. Jie smigo įvairiomis 
kryptimis, taip, kaip jie stovė
ki: .vieni tiesiai į kaulą ir čia 
arba užlūžo,' arba sustojo, kiti, 

i paistrižesni, smigo nuožulniai, 
į drėksdami ir vilkdami paskui 
i save galvos raumenis, kaulo 
' plėvę; , susikryžiavę tarp savęs 
■ jie iš tikrųjų maute movė kelio- 
• se vietose odą nuo galvos kau- 
i lų; dar kiti galėjo įkypai per
lįsti per odą. Kaktos pusėje pa
kliuvę erškėčiai turėjo lįsti per 
antakius, dalis jų tufe jo kiau
rai perdurti viršutinius vokus 

i ir lengvai galėjo net pačius a- 
! kių obuolius tiesiogiai sužeis-
Į ti. k
1 (Bus daugiaū)

Po w SO
luksioę Am

užmiršo, kad kalbų mokėjimas yra 
'turtas, kurio negalima nupirkti už 
: pinigus ?”
i J. Gąiliušytė savo straipsniu už- 
i akcentuoja studentijos šaukimąsi 
i tėvai, išmokykite savo vaikus 
i lieluviškai. Dr. Grinius tai gal net 
per jautriai ima, siūlydamas savo 
tokios lietuviškos pareigos neat
liekančius tėvus atiduoti garbės 

i teismui, išmesti iš patriotinių or-
'ganizacijų (kaip pvz ateitininkų 
sendraugių) ir t. t. Tai jau būtų 

: per griežtos priemonės, žinant, kad 
■ daugelis tėvų labai nuoširdžiai no
ri paveikti į vaikus, ir nevisada tai 

; įmanoma. Nors. suprantama, ašt
resnis tos pareigos priminimas 
vietoje.

Pagaliau dr. Grinius sustoja ties 
trečia problema. lietuviškųjų 
grupių politinėmis rietenomis, ypač 
arčiau sustodamas ties jam artimų 

, sąjūdžių diskusijomis pasauležiū- 
trinės ir nepasaulėžiūrinės politikos 
klausimais. Dr. Grinius kviečia dė
mesį koncentruoti j pozityvesnius 
dalykus, anuos ginčus laikydamas 
klausimu metodų, “kurių gerumą 
ar prastumą tegali parodyti gyve
nimo praktika- o ne.ginčai. Jei per 
15 metų “pasaulėžiūrinės nepa- 
saulėžiūrinės politikos” klausimas 
nebuvo išspręstas abiem šalim pa
tenkinamai, bergždžia tikėtis, kad 
ginčais jis būtų išspręstas per atei- 

1 (Nukelta į 4 pusi.)

VALERIJONAS JAKAS

Valdžia maitiną žiemą net virš 6,000 briedžių
Hole slėnyje yra. rojus įvairiems laukiniams 

:6,0OO briedžių, o dar yra elnių, kalnų ožių, meškinų 
ir meškų. Ypatingai daug į antilopes panašių stirnų 
su į šakutes panašiais ragais. Jos yra labai greitos 
ir gali bėgti, reikalui esant, net 50 mylių per valan
dą. Dar užtinkama kita rūšis stirnų su ilgomis ausi- 

i mis, europietiškų briedžių ir vadinamų shiras briedžių 
su plačiais ragais. Čia užtinkamas net lygumų patri- 

j jarchas - • buivolas arba bisonas.
Žiemai artėjant ir geltonais lapais pasipuošusioms 

i drebulėms pametant savo lapus, visi gyvuliai susi
renka į slėnį, nes prasidėjus žiemos audroms ir šal
čiams čia kartais temperatūra nukrinta 40 laipsnių 

! žemiau nulio, tai visi šie gyvuliai po stora sniego plu
ta neranda maisto. Kad tuos visus gyvulius išgelbė
tų nuo bado, valdžia vasaros metu sudaro didžiules 
šieno atsargas ir šeria juos per visą žiemą. Kad 
lengviau galima, būtų visus gyvulius išmaitinti, tai 
briedžių skaičius mažinamas duodant leidimus me
džioti.

Čia yra ir retų paukščių. Net Šiaurės Amerikos 
laukinių gulbių, kurios garsiai šaukia, gervių, teter
vinų, kanadiškų žąsų ir daug kitų paukščių.

Besimeldžiant žiūrima i balnus
MooSb vietovėje yra įdomi iš rąstų pastatyta baž

nytėlė su dideliu langu į kalnus, kad besimeldžiantieji 
galėtų kartu gėrėtis kalnų vaizdais. Dar kai kas į

sekmadienio pamaldas atjoja arkliais ir juos palieka 
prie bažnytėlės, arkliams pririšti aikštelės.

1966. m. parkas švęs 50 m. sukaktį. Šiuo metu 
statoma naujų nakvynėms patalpų, taisomi keliai ir, 
švenčiant parko auksinį jubiliejų, jau galės parkas 
sutalpinti apie 2 ’Pjl. turistų. Jame bus amfiteatras, 
auditorija, parodoms patalpos ir kt.

Čia atostogaudami žmonės maudosi, plaukioją 
laivais, jodinėja arkliais', važinėja vežimais, laipioja 
kalnais, žuvauja, tyrinėja gamtą arba 'gyvena pala
pinėse ir stovyklauja.

Velnio tvirtovė - bokštas

Kita vieta Wyominge, kuri mielai turistų lanko
ma yra šiaurės rytuose, kur baigiasi vadinamosios 
juodosios kalvos ir prasideda lyguma vadinama Devils 
Tower. Ten staigiai išsikiša, lyg koks kamienas, vul
kaninis piliorius, kaip žymusis gamtos paminklas, šis 
paminklas yra pakilęs 1,278 pėdas nuo šalia tekan
čios upės, apsuptas pušų miškeliais. Šis milžiniškas 
kamienas apačioje turį 1000 pėdų diametro, o viršuje 
apie 275 pėdas. Dėl jo atsiradimo geologai tūri ke
letą prielaidų, bet daugumos nuomone, kad tai yra 
prieš 50 mil. metų sukietėjusi ar staigiai sušalusi lava 
iš buvusio vulkano.

Netoli yra lyg į voveraites panašių, bet tik su 
trumpom uodegaitėm gyvuliukų kolonija. Jie gyvena 
žemėje iškastuose,urvuose ir minta žole. Tai likučiai 
buv. plačių prerijų gyventojų, kurių prerijose buvo 
bilijonai, bet su baito žmogaus atėjimu ir, pavertus 
prerijų žemes dirbamais laukais, jie baigia nykti.

Didžiausi pasaulyje mint <■aliniai šaltiniai

Prie Thermopilio miestelio yra Hot Springs vals
tybinis parkas, kuris turi 956 akrus ir jame yra 4

dideli šaltiniai ir šimtai mažų, kurie daugiausia įteka 
Į Big Horn upę. Bet visų įdomiausias yra Big Horri 
karšto , vandens , šaltinis, kuris yra toks turtingas mi
neraliniu vandeniu, kad per dieną išleidžia 18,600,000 

, galionų karšto vandens. Tokiu būdu tai yra didžiau
sias mineralinis šaltinis pasaulyje, Čia yra plaukymo 
baseinai, pirtys, viešbučiai ir moteliai. Yra pastatytas 
amfiteatras iš natūralių raudonų uolų. Netoli galima 
pamatyti didelę bandą buivolų.

I 'i'
Apie' antrąją dalį

Pasidalinęs savo įspūdžiais šioje dalyje apie Iową, 
i Nebraską ir Wyomingą po kiek laiko antroje dalyje 
pradėsiu rašyti apie Idaho, Oregono ir Washingtono 
šiaurės vakarų valstybes.

Idaho valstybė, kuri kiek daugiau apgyvendinta 
kaip Wyomingas, bet taip pat primena senuosius va
karus, yra perkirsta kairiais ir trečdalis valstybės yra 

i padengta spygliuotais miškais. Taip pat turi .gražių 
farmų ir dar pakankamai plotų tik krūmokšniais 
apaugusių.

Apie Oregoną, kuris yra žinomas ne tik vaisiais, 
uogomis ir riešutais, bet kaipo turizmo centras per 
ištisus metus dėl saulėto labai švelnaus klimato, kas 
kart labiau populiarėja, p ypač jo Ramiojo vandenyno 
pakrantės.. Plačiai žinomas.. Crater ežeras, kuris yra 
vulkaninės .kilmės ir dar vadinamas mėlynuoju, su
traukia daugybę turistų.

Žaliuojantis Washingtonas, kuris garsus savo 
obuoliais, vyšniomis ii:- žuvies konservavimu, bet taip 
pat turi tautinių parkų ir yra savo grožiu viliojantis. 
O kur dar kylantis kultūriniame ir ekonominiame gy
venime Seatlle miestas?

Apie šias tris valstybes parašysiu jau antroje 
dalyje.

(Bus daugiau)
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KAIP ILGAI VOKIETIJOJ VEIKS 

B ALFAS?

Pašnekesys su kan. dr. J. Končium

Kanauninkas dr. J. Končius, džios šalpos jie negali pragy- 
Balfo pirmininkas, nors gražiai! venti. Vokiečių valdžia tai su- 
įsikūręs Ft. Lauderdale, Fla.,' pranta ir todėl su Baltu mie-
tik kelis mėnesius praleidžia sa
vo moderniame namelyje. Lai
ko didžiumą skiria šalpai, būna 
kelionėse, lankydamas savo šel
piamuosius. Štai, keli jo žodžiai 
apie Vokietijoje likusius lietu
vius, Baltą, savo veiklą ir sa
ve. '

— Mano gyvenimas po antro
jo karo buvo tai nuolatinės ke
lionės pabėgėlių reikalais. Tik 
po sunkios turėtos vėžio opera
cijos, gydytojo patariamas, kiek 
sąlygos leidžia, gyvenu Flori
doje, ypač žiemos metu.

— Ar pastoviai apsigyvenote 
Floridoje?

— Taip, čia dabar mano pas
tovi gyvenamoji vieta.

— Ar ketinate sumažinti veik 
lą ir pradėti ilsėtis?

— Dabar esu užimtas nema
žiau, negu gyvendamas New 
Yorke ar Europos padangėse.

lai bendradarbiauja ir teikia 
visokias lengvatas.

— Girdėjau gandus, kad Bal
tas Vokietijoje ketina sustab
dyti šalpą ir tiems, kurie jos 
reikalingi?

— Tiesa, tie gandai yra sklei 
džiami pačioje Vokietijoje. Ir 
aš esu gavęs laiškų iš Bremen, 
Huettenfeld, Osnabruck ir ki
tur, kad Balto veikla būsianti 
sustabdyta. Apie tai man buvo 
nuostabu girdėti, nes aš, kaip 
pirmininkas, nieko apie tokius 
planus nežinau. Balto pašalpos

už geležinės uždangos, nes buvo 
neįmanomas dėl didelių muitų, 
kuriais mes tik remtume komu 
nistų režimą. Dėl to ir vaistų 
siuntimas buvo sustabdytas. 
Tuo būdu liko tik Vokietijos 
pabėgėlių šelpimas.

— Ar pageidaujate, kad nau
ji pavieniai asmenys ar mažos 
grupės imtųsi iniciatyvos rinkti 
aukas?

— O, taip! Tik turėtų pra
nešti apie tai Balto Centrui New 
Yorke ir gauti patvirtinimą. 
Drabužių, būt gerai, kad pa
rinktų ne tik savo tarpe, bet ir 
kitataučių tarpe. Baltas yra Fe
deralinės valdžios patvirtinta or 
ganizacija, dėl to visos aukos, 
kurias gauna yra tax exempt. 
Nereikia turėti Balto skyriaus 
rinkti aukom. Dayton, Ohio, net 
skyriaus nėra, o padarė dau
giau, negu skyriai.

D. Narutaitė-VVertelkienė

ryje aimanuoja dėl Norvegijos
parlamento nutarimo papildyti 
konstituciją nuostatu, leidžian
čiu perleisti dalį valstybinio su 
verenumo tarptautiniams orga
nams ar organizacijoms. Anot 
laikraščio, toji diena buvusi juo 
džiausią diena Norvegijos isto
rijoje. Šito žygio reikėję todėl, 
kad Norvegija yra įsijungusi į 
“agresijai pasirengusį NATO 
bloką”. O. Lab.

—Politika yra kažkas šventa. 
Politika reiškia uždavinį, kurį 
nurodė pats Dievas. Politika 
reiškia tvarkyti pasaulį pagal 
Dievo valią. Politika yra rūpi
nimasis kitais ir rūpinimasis vi
suma. Nė vienas žmogus pačio
se savo vidaus gelmėse negali 
jausti tiek atsakingumo už pa
saulio formavimą, kaip katali- 
'kas, kuris yra pašauktas dirbti 
pasaulio išganymui.

—Prel. Muehler

ATLYGINIMAS UŽ
INFORMACIJA!

Jieškomi JURGIS IR PETRO
NĖLE LIOTEKA bei jų įpėdiniai, 

j Anksčiau gyvenę Bridgeporto apy- 
I linkėję. Prašomi atsiliepti arba 
apie juos žinantieji pranešti — 
Morgan M. Finley, tel. LA 3-3222

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudą. nuo ugnies' ir auto-gį 
mobilio pas

FRANK Z AP O LIS
3208J4 Wėst 95th Street 

’Jbicago 42, Illinois
|;Tel.: GA. 4-8634 ir G>1. 6-4339. j

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai.

i

SUKAKTUVININKAS, SPAUDOS 

MYLĖTOJAS

! Prezidentas Kennedy stebėjo prie North Carolina krantų vyku
sius laivyno pratimus. Čia matyti, kaip jis iškeliamas iš atominio 

j povandeninio laivo Edison. (UPI)

M O V I N G
BLUEFIRE OIL CO.

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

DR 3-3683
(24 V AL. TARNYBA) 

žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas' 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Kun. Leonardas Gižinskas, prenumeratos parinkti negaliu, 
besidarbuojąs Farmingtone, W. nesgi čia visiškai nėra lietuvių. 
Va., neseniai atšventė 45 kimi- Kažkaip West Virginijos kal- 

Talkinu parapiniame darbe Ft. gystės sukaktį. Reikia pažymė- vose nuaidėjo garsas, kad mie- 
Lauderdale Queen of Martyrs įį> kad žurnalistika per daug, lasis “Draugas” norįs įsigyti 
bažnyčioje sekmadieniais, o kas daug metų Lietuvoje, Vokieti- kažkokių mašinų, spaudos dar- 
dien einu kapeliono pareigas joje įr neį gįa Amerikoje buvo j
seselėms domininkonėms. Palai-, jO) kad ir ne profesinis, bet " :
kau tamprius ryšius su Balfu jabai mėgiamas darbas. Prieš
New Yorke ir nuolat seku Vo- i keletą metų žiaurūs Meniere li-
kietijoje likusių lietuvių gyve- . gOg priepuoliai ir kiti amžiaus : 
mm4- negalavimai, kurie pastaruoju1

Senatvė man dar toli: maž metu ypač padažnėjo, privertė
daug už 19 metų. Kai sulauksiu piunksna padėti į šalį. Nusto- 
90 m., jei Dievas leis to aiu"! jęs rašyti, nepaliovė mylėjęs 
žiaus sulaukti, gal tik tada su- iįetuvjškos spaudos ir domėję- 
mažinsiu veiklą. lgįg ja Įųoras jaį padėti, niekad

—- Ar teisybė, kad lietuvių !j0 nepaliko.
nebedaug beliko Vokietijoje? į Pastaruoju laiku jo 45 metų

— Su jais palaikau glaudžius kunigystės' sukakties proga, lie 
ryšius. Ten jų yra 10,000. Jų tuviškoji visuomenė parodė jam 
didesnė pusė yra pajėgūs, svei- į nepaprastai daug šilumos ir 
ki, ir atsisakė emigruoti, nežiū- ’ gražaus, tikrai lietuviško jaut- 
rint mano pakartotino jiems rūmo.
duoto paskatinimo žodžiu ir raš Gauna daugybę laiškų. Ypač 

iš savo buvusių mokinių, paro-
rr do daug širdies. Kai kuriuos jų ,
Vokietijos valdžia suteikė pilie- laiškus (būtų galima pavadintiJ 
tybę ir duoda geresnes gyveni-: veiRiaUj odėmig ar mažytėm-s :

tu. Jie daugumoje yra Mažo
sios Lietuvos lietuviai. Jiems

mo sąlygas. Balfas juos rėmė 
pirmutiniais metais po karo, nes 
tuomet visi buvo lygūs. Gi, Va
karų Vokietijai atsistačius, jie, 
gerai mokėdami vokiečių kalbą

Žvilgsnis į pasaulio spaudą
Tik Indija teisinga...

Kašmiras ir sienos su Kinija, 
Portugalijos gabaliukus užgro
bus, yra dar gyvi Indijos teri
toriniai ginčai su kaimynais. Pa 
kistanas su Kašmiro byla iš nau 
jo eina į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą, bet Indijai tai ne
patinka, todėl Nehru vėl kviečia 
Pakistano prezidentą atnaujinti 
derybas. Štai ką tuo reikalu sa
ko Indijos spauda.

Times of India stebisi, kodėl 
Nehru taip prisispyręs ieško de 
rybų su Ayub Khanu tuo laiku, 
kada nėra nė mažiausios vilties 
ko gero pasiekti. “Normalesnė
se sąlygose net ir nepasisekę tie

Kun. L. Gižinskas

poemomis. Chicągoje susirado bui pagerinti, bet stingąs tam 
ponių būrelių kalbėti maldas jo reikiamų lėšų. Žinau, ką aš ga- 
intencija. “Atrodo, kad tik lie- liu padėti, tėra tik “lašas jūro- 
tuvių tarpe tegalima užtikti je”. Tačiau neatsisasykite pri- 

. . _ taip gausiai šitokių širdies ‘dei- imti mano mažą įnašą sakytam
augumo je mančiukų’. Stengiuosi atsiteisti j reikalui ir padarykite mane lai- 

malda. Bet norėčiau, kad jie vi- mingą, galvojant, kad ir aš pa- 
si pasiskaitytų ir šias eilu- ' dėjau, kaip ana Krylovo musė,

yra neblogai įsikūrę. Tiesa, to 
kiems, kurių yra gausios šei
mos, arba jų tarpe paliegėliai, 
Balfas tebeteikia paramą iš Fe
deralinės U. S. valdžios Surplus 
Commodity išteklių. Balfas 
tuos išteklius padalina ne tik 
gausioms šeimoms paliegėliams 
ir seneliams, bet lygiai taip pat 
latviams ir estams, nes jie netu
ri savo šalpos organizacijų.

Iš didžiosios Lietuvos kilu
sių lietuvių yra apie 4,000. Jų

tęs, kaip mano viešos padėkos 
pareiškimą. Individualiai padė
koti būtų man persunku. Mie
loji lietuviškoji spauda irgi pa
rodė nenupelnyto dėmesio vie
nišam, visiškai vienišam West 
Virginijos kalvų eremitui”, — 
rašo kun. Gižinskas, gi siųsda
mas “Draugui ” čekį $50, pa
stebi: “Visiškai natūralu, ksM 
šiose aplinkybėse mano nuola-

tupinti ant dirvonus verčiančio 
jaučio rago”.

AKIŲ NEIŠSAUGOSI JŲ 
NENAUDODAMAS

Dr. Morris Kaplan, Kolora- 
dos universiteto akių specialis
tas, sako, kad mintis, jog ma
žiau akis vartodamas jas pa
taupysi, yra klaidinga. Priešin- 

apie trys su puse tūkstančių y- j tinis rūpestis, kaip .padėti miela gai; anot jo, jei nori išlaikyti 
ra reikalingi visokeriopos pa- i jai lietuviškai spaudai, perėjo akįs normaliomis, jas daugiau 
galbos. Pagalba jiems būtina, ■ iš chroniškos stadijos į aštrią- naudok. Kaip pirštai, rankos, 
nes iš gaunamos Vokiečių vai-i ją. Padėti! Bet ka'.p? Net ir kojos, smegenys, taip ir akys 

■yra skirtos naudojimui. Ne-
-------------------------- —-------------------------------------------------------------  naudojimas gali daugiau paken

sioginiai pasitarimai gali padėti 
sudaryti palankesnę opiniją 
spręsti klausimą be ginklo, ta- 

1 čiau Kašmiro klausime nepasi
sekimas tik kartumus padidins. 

, Kašmiro klausimo išsprendimas 
j be karo gali remtis tik Prisijun 
I gimo prie Indijos aktu. Pakis
tano vyriausybė arba turi tą 

| aktą pripažinti arba problema 
, liks neišspręsta amžinai”.

Hindu tuo pat reikalu rašo: 
i “Jei Pakistano prezidentas pasi
rinks ne derybas su mumis, bet 
bandys laimę Jungtinėse Tau
tose, tai mes su juo ten susitik- 

j sime, bet jis negali gauti abu
du dalykus iš karto”.

India.ii Express teigia: “Kaš
miro klausimo ikšiol nepasisekė 
išspręsti todėl, kad Pakistanas 
pasirinko su realybe nesiskai
tantį nusistatymą.... Kašmiro 
klausimą sprendžiant reikia lai
kytis politinio realizmo”. Ki
taip tariant, politiniai realu tai, 
kas patinka Indijai.

kleista žinia, kad Ulbrichtas, 
Maskvos patikėtinis sovietų o- 

1 kupuotoje Vokietijos dalyje, e- 
sąs pasiūlęs sudaryti tarptau
tinį arbitražo organą susisieki
mui su Vakarų Berlynu garan
tuoti. Ir šiaudelio besigraibstą 
teigia, kad tai esąs įrodymas, 
jog sovietai norį surasti tokią 
išeitį, kad tuos reikalus tvar
kant vakariečiams nereiktų tie
siogiai kalbėtis su Pankovo vy
riausybe.

The Siuiday Times diplomati
nis korespondentas tuo reikalu 
taip rašo: “Du Vakarų užsienių 
reikalų ministrai (Dean Rusk 
ir lordas Home), neseniai vedę 
derybas su Gromyko) esą linkę 
manyti, kad sovietai nenorį nu
traukti pasikalbėjimų dėl Ber
lyno, nenorį prieiti derybose mir 
ties tašką, tačiau klausimo riši
mo nebeskubiną. Vakariečiai bet 
gi maną, , kad pagrindinis Mask
vos tikslas tebėra vakariečių 
iškraustymas iš Berlyno, bet 
Gromyko buvęs įtikintas, kad 

, tai galės įvykti tik visą Berly- 
| no problemą galutinai ir teisin
gai sutvarkius”.
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* * OTARD, prancūz. konjakas . .. . ................. $5.00

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

*★ CHAMPION, 12 metų senumo \vhiskey. 4 5 $4.50

** Reserve LOU1S PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Cliampagne . . $5.49

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

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
lių dėžė ............ .. ................................. $,5.ĮQ

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

** Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

★ * VODKA VVYBOROVVA, Lenkijos degtinė
100 proof, 4/5 ................................................... $5,0Q

l’iio čia pažymėtų kalnų taksai prlskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinki, tik maža dalis kerimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Šiaudelis Berlyno byloje

Genevos nusiginklavimo kon
ferencijos užkulisyje esanti pas

Kiti Maskvos spaudoje
1 Pravda pranešinėja apie pra
ėjusį lapkričio mėnesį būk tai 
įvykusią klaidą, kuri galėjusi 
būti fatališka. Buvę taip: — 
ant radaro ekranų amerikie 
čiai pastebėję signalus, iš kurių 
buvusi padaryta išvada, kad 
pradėtas puolimas prieš Jungti
nes Amerikos Valstybes. Tie sig 
nalai, žinoma, buvę klaidingi, 
bet, anot laikraščio, JAV Stra
teginės Oro Komandos viršinin
kas jau buvęs davęs įsakymą 
atsikirsti ir tas jo įsakymas 
būtų galėjęs paleisti darban a- 
tomines bombas be prezidento 
žinios.

Ta pati Pravda kitame nume-

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

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

•4-

Spaudoje ir gyvenime kti, kaip naudojimas. Todėl jis 
J palankiai žiūri į skaitymą, TV

(Atkelta iš 3 psl.)
nančius 10 metų, bet per šitiek, 
laiko galima prarasti daug gra
žaus jaunimo, kuriam pozityvių 
nepartinių uždavinių Lietuvai ir 
Amerikai nestinga, tik juos reikia 
iškelti naujoj šviesoj ir naujai su
formuluoti. Sendraugiai taip pat 
turėtų suprasti, kad amerikinio 
gyvenimo sąlygose lietuviškos par
tijos, praėjus 20 metų nuo Lietuvos 
laisves netekimo, tėra pagerbtinos 
reminiscencijos vyresniesiems ir 
teturi prasmės tiek, kiek dar rei
kalingos vienam antram politiniam 
organui sudaryti.

leidimas neša neatitaisomų nuosto- stebėjimą ir tam panašiai.
lių lietuvių kultūrai, bet kurių vyk . 
dymas būtinas lietuvių jaunimui.” i 

Dr. Grinius ateitininkiją nuo po
litikos nori nukreipti į gilesnius 
uždavinius: “Būdami lietuviai pat- I 
riotai ir turėdami bendrų uždavi- i 
nių su kitais lietuviais šviesuoliais, j 
ateitininkai sendraugiai (taip pati 
studentai) turėtų labiau susirū- i 
pinti krikščioniškuoju aspektu lie- į 
tuvių ir amerikiečių kultūroje — 
svarstyti pirmiausia problemas, 
susijusias su religija, filosofija, pe
dagogika”.

Ir mūsų jaunajai kartai dr. Gri
nius pabrėžia, kad ištikimybė Lie- 

pfiešinga savo dalies
skyrimui Amerikai: “Ištikimybė 
Lietuvai nereikalauja užsidaryti į 
dvasinį getto, bet susiderina su lo
jaliu, blaiviu, kritišku žvilgsniu, 
atsiliepiant kūrybiškai į visas lai-

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

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.

Tos senos lietuviškos partijos 
kurios per 15 metų nepajėgė savo i tuvai nėra 
šūkių bei programų naujai sufor
muluoti ir jų pritaikyti naujoms 
sąlygoms Amerikoje, vistiek. neto
limoje ateity turės pačios išnykti.
Tai kam dėl jų nuodyti kraują,
leisti bergždžiai laiką, kai yra sun- i ko ir aplinkybių problemas, 
kiai įveikiamų uždavinių, kurių ap- I J- Daugį.

Paruošė žinomas pedagogas 
Ignas Malūnas pačiu naujausiu 
metodu.

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

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

Chieagos 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 Chicągoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marųuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4)4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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kais, telegramomis, pasiteiravi
mais, savo atstovų raginimais 
etc.

Rastas tikslus šūkis: doleris 
ir laiškas Lietuvos laisvei! Do
leris ir laiškas Pabaltijo laisvei!

NAUJAS VARDAS PLAČIAI 
ŽINOMAM KOMITETUI

Visuotinis Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijai remti komiteto su
sirinkimas, įvykęs balandžio 6 
d. turėjo apsvarstyti nepapras
tą reikalą: komiteto vardo pa
keitimą.

Kongresinis judėjimas,

RIKUTIEČIŲ 
PAVASARIO BALIUS

‘Dar tokios baudžiavos nie-
pra-> kas neatsimena” rašo senutė su 

dėtas Kuchelio ir Lipscombo i-1 grįžusi be sveikatos iš Sibiro, 
niciatyva, tolydžio didėja, ir vis Ir kas gi tiems vargšams senu- 
daugiau JAV senato ir atstovų kams, praradusiems viską, pa- 
rūmų narių randa, kad tas ju- dės, jei ne mes laimingieji, iš- 
dėjimas sudaro esminę visa-ame' nešę galvas pačiu laiku iš rau- 
rikinės užsienio politikos dalį — donoj o siaubo okupuotos Lietu- 
kovą su pasauliniu kolonializ-: vos.
mu. Idealistinė JAV užsienio po • Birutietės jau gausiai sušel- 
litika smerkia, bet kokį kolonia pe virš 50 šeimų, bet tai tik 
lizmo apsireiškimą, bet kurioje lašas jūroje. Pagalbos reikalin- 
pasaulio dalyje. Vienas iš tokių gų yra dar daug. Los Angeles 
konkrečių tos politikos taikymų birutietės ruošia didžiulį šaunų
yra ir Pabaltijo okupacijos ne
pripažinimas. Logiškai išeidami 
iš to nepripažinimo fakto, legis- 
latūros nariai pradeda pastebė
ti, kad neveiklumas čia reiškia 
savo laisvės idealo išdavimą. To 
dėl kongresinis judėjimas lais
vinti Pabaltijį taikiomis priemo
nėmis, numatytomis Jungtinių 
Tautų chartoje, įgavo tokį po
puliarumą senate ir kongrese.

Iki šiol analogines rezoliucijas 
jau pateikė devyni senatoriai ir 
kongresmanai. Numatoma, kad 
jų bus vis daugiau. Todėl tas 
tokių rezoliucijų talkos komite
tas privestas pakeisti savo var 
dą, imdamasis kito, labiau ati
tinkančio judėjimo esmei.

Susirinkime dalyvavo visų Pa 
baltijo tautų atstovai. Po dis
kusijų ir kelių vardų projekto, 
išrinktas labiausiai vykęs: A- 
merieans For Congressional Ac- 
tion To Free The Baltic States.

Nutarta artimoje ateityje iš
leisti masinį atsišaukimą, kuria 
me plačiai nušviesti kas atsiek
ta, kas siekiama, ir kaip turi 
apsireikšti mūsų visuomenės tai 
ka, formuojant viešąją opiniją 
ir veikiant savo atstovus senate 
ir kongrese.

Visiems rezoliucijų autoriams 
turėtų būti padėkota. Savo vals 
tijos senatoriai turi būti ragina
mi pasekti Pabaltijo valstybių 
laisvinimą naujomis rezoliucijo
mis. Užsienio komisijos nariai, 
pirmininkas šen. J. W. Fulbright 
ir rep. T. H. Morgan, visų pir
ma, turi būti raginami skubiai 
pajudinti siūlomų rezoliucijų 
svarstymą. Pageidaujama, kad 
kiekvienas lietuvis, latvis ir es
tas parašytų minimum penkis 
laiškus tais reikalais. Iki šiol 
Washingtonas gavo apie 100, 
000 laiškų, reikalaujančių neati 
dėtinos akcijos Pabaltijo laisvi
nimo rezoliucijų atveju. Iš to 
matyti, kad kongresinės akcijos 
judėjimas laisvinti Pabaltijį yra

Pavasario balių, kurio visas pel 
nas vėl plauks už geležinės už
dangos mūsų kenčiančių brolių 
vargui palengvinti.

Balius įvyks birželio 2 d. 8.30 
vai. St. Nicholas Auditorijoj, 
2300 W. 3rd. St.

Programą išpildys žinomas 
čelistas P. Armonas, jam akom 
ponuoja jauna, gabi pianistė R. 
Apeikytė.

Šokiams gros geras studentų 
vokiečių orkestras. Bus geras 
ir didelis baras. Birutietės, kaip 
ir visuomet, nepagailės nei vai
šių ,nei nuoširdumo, kad visi 
puikioje nuotaikoje praleistų va 
karą ir tuo pačiu paremtų sa
vo vargstančius brolius, seses 
už geležinės uždangos. Baliaus 
metu bus galima gauti burtų 
keliu dovanų 5 gabalų sidabri
nis kavos - arbatos servizas.

V. Iri.

ĮSPŪDINGA ORATORIJA
Septyni Paskutiniai Kristaus 

žodžiai, T. Dubois oratorija, ku 
rią balandžio 8 dieną išpildė 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vedamas kom
pozitoriaus Broniaus Budriūno, 
praėjo su puikiu pasisekimu ir 
sudarė gilią religinę nuotaiką. 
Solistai buvo R. Dabšys, Biru
tė Reivydaitė ir Vincas Saras. 
Vargonais grojo Ona Metrikie- 
nė. Koncerto klausėsi pilna baž
nyčia žmonių.

Už šio religinio koncerto su
rengimą reikia dėkoti dirigen
tui, solistams, akomponiatorei 
ir visiems choristams, kurie, ne 
žiūrėdami sunkių sąlygų, įsten 
gė ir sugebėjo surengti šią pui
kią religinės muzikos puotą. 
Choras turi 60 narių. Choro vai 
dybos pirmininkas yra veiklus 
Algis Raulinaitis.

ŠIOKIUS BENDRUOMENES 
PIRMININKAS

Sekančių metų Los Angeles 
apylinkės valdybai vadovaus Lie

mai gerame kelyje: atlikus ei
lę remontų ir patobulinimų, me
tinis balansas rodė dar ir pelno. 
Naujiems metams planuojami 
ir kiti pagerinimai. Visuomenė, 
reikšdama savo pasitikėjimą, ir 
toliau namų akcijas perka. Vie
nos akcijos kaina 25 dol. Namų 
adresas — 4423 Santa Monica 

įBlvd., Los Angeles 29, Calif. 
Namų administratorius Juozas 
Andrius pasiekiamas šiais tele
fonais: NO 2-1723, NO 4-2919 
ir NO 4-2910.

Naujai kadencijai Direktorių 1 
Tarybon išrinkti: J. Uždavinys, 
A. Skirius, J. Andrius, T. Gri- 
kinas, V. Sakalauskas, B. Star
kienė, J. Walent;

Nuo pat bendrovės įkūrimo 
Direktorių Tarybos pirmininku i 
perrenkamas bendruomenės idė
jos entuziastas, gabus organiza
torius Jonas Uždavinys.

RUOŠIAMASI 
JAUNIMO ŠVENTEI

LB apylinkės jaunimo vado
vei mokytojai Onai Ražutienei 
vadovaujant, pradedami pasiruo

ši nuotrauka, atgabenta į Ameriką iš Kubos, vaizduoja prieš 
Castrą sukilėlius Escambray kalnuose, Kuboje. Dešinėje yra kapt. 
Everardo Sales, sukilėlių vadas, o jo kairėj Įeit. Valmaseda. Su
kilėliai tikisi Castro nuversti. (UPI)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 17

— Labiausiai laimingas gyve 
nimas yra nuolat užimto žmo
gaus. Užsiėmimas atitraukia

■■

MOŠŲ KOLONIJOSE

New York, N. Y.
Liet. Bendruomenės darbai
L. B. New Yorko apygardos 

valdybos posėdyje, kuris įvyko 
balandžio 12 d., valdybos pir

šimai didžiajai pavasario jau- mininku vieton pasitraukusio 
nimo šventei. Kiekvieną šešta- j Antano Maceikos buvo išrinkta 
dienį šv. Kazimiero parapijos j Antanas Šėrikas, 84 -11 101 St., 
salėje, tuoj po lituanistinės mo- i Richmond Hill 18, N. Y. Tel. 
kyklos pamokų, 11,40 vai. pra-jVI 6-1957.. Nauju nariu į val- 
sidės repeticijos ir tęsis maž- i dyk4 vicepirmininko pareigomis
daug iki 1,30 vai. p.p. Reikalui iė3° Henrikas Miklas, 10 Church 
esant bus kviečiamos papildo- j ®t., Great Neck, N. Y. 
mos repeticijos. Dalyvavimas '■
repeticijose visiems programos 1 
dalyviams privalomas. Vn.

jo, ir buvo surinkę įdomios me
džiagos savo pozicijoms apgin
ti. Teisėjai — V. Rastenis, D. 
Bulgarauskaitė ir V. Radziva- 
nas paskelbė sprendimą, su pa
siūlymu padaryti išsamesnę jau- j 
nimo kaltinimo ir gynimo stu- j 
diją. Liudininkais buvo dr. B. Į 
Nemickas, A. Maceika, K. Kudž 
ma ir J. Bružinskas. Dalyvavo 
apie šimtinė publikos.

Balandžio 7 - 8 LB New Yor
ko apygarda rengė dail. A. Els- 
kaus kūrinių parodą Apreiški
mo parapijos salėje. Parodą ap-

Apygardos valdyba susirūpi-1 jankė gaUsus būrys New Yorko 
no Lietuvos atstovavimu Pašau visuomenės. K.
linėje parodoje, kuri vyks 1964

žmogų nuo to nepasitenkinan
čio troškimo, kuris jo nepalik
tų ramybėje. —Leon^rdi

Pasiruoškite VELYKOMS, įsigydami

GRAŽIUS RŪBUS 

H. SEIGAN KRAUTUVĖJE
I

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

Jaunuoliai čia ras apsirengimą pra
dedant nuo batų iki skrybėlės. Atsilan
kykite tuojau, kad galėtumėt pasinau
doti didesniu pasirinkimu.

ATĖJĘ TĖVAS IR SŪNUS RAS ČIA TINKAMIAUSIUS SAU 
RŪBUS. GALITE PIRKTI KREDITAN PATOGIAIS JUMS 

IŠSIMOKĖJIMAMS !

SEIGAN

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KOSI ES EOTOGRAEIJOS 
M CSV SPĖČIAU V RE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, sav

m. New Yorke. Šiuo reikalu ket 
virtadienį, balandžio 28 d. 7:30 
vai. Atletų klubo patalpose, 
1332 Halsey St., Brooklyne, yra 
šaukiamas visų New Yorko or
ganizacijų atstovų ir visuome
nės veikėjų susirinkimas.

Gegužės mėn. apygardos val
dyba, vadovaujant A. Dimui, 
rengs dail. K. Žoromskio. kūri
nių parodą paties dailininko stu 
dijoje. Parodos atidarymas bus 
gegužės 6 d. ir ji tęsis 3 savai
tes.

Apygardos valdybos rengtas 
jaunimo teismas kovo 31 d., va
dovaujant R. Keziui, praėjo su 
pasisekimu. Advokatas dr. V. 
Vygantas ir prokuroras A. Bud 
reckis ypatingai daug darbo įdė

— Su manim buvo kaip su 
tais aktoriais, kurie scenoje ki
tus linksmina, kai tuo tarpu pa
tys karčias ašaras lieja.

—Amalie Gallitzin

lAiDOinn ELECTROniCS
TV-RADIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTĖS 
EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 Šf Halsted St.- CLiffside4-5665|

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

iš

%

ji

RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 
VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

-.. ........—-ž-—— .į...... ..

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual O-edeml Savings
and .adaoan djlssocialion

Chartered and Supervised by thė United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-Z747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

labai efektyvus. Kongresinės ak i tuvių Dienų leidėjas veiklus vi- 
cijos judėjimas eina logiškai nu I suomeninkas Antanas Skirius. 
žiūrėtu keliu, pagrįstu JAV ir Kiti valdybos nariai pareigomis 
Jungtinių Tautų esminiais tautų ■ pasiskirstė sekančiai: C. Luk- 
apsisprendimo principais. Tam šis — vicepirm., D. Karaliūtė 
judėjimui didžiulės svarbos tu- — sekretorė, B. Stančikas — 
ri visuomenės spaudimas laiš- ižd., O. Razutienė — jaunimo 

vadovė, dr. J. Jurkūnas — KF 
atstovas, J. Ąžuolaitis — val
dybos narys ypatingiems reika
lams. T

Šiame valdybos sąstate šalia 
patyrusių bendruomenininkų ma 
tome ir naujų veidų. Praėjusias 
dvi kadencijas Bendruomenės 
veiklai vadovavo energingas pir 
mininkas inž. J. Motiejūnas. Ge- 

i ro vėjo ir naujajai valdybai.

LIETUVIŲ NAMAI 
GERAME KELYJE

Californijos Lietuvių Bendruo 
menės Centro visuotinis susirin
kimas (IV.7), susipažinęs su 
metine Lietuvių namų finansi
ne apyskaita ir išklausęs visus 
pranešimus, Direktorių Tarybos 
veiklą užgyrė ir pateiktą atskai 
tomybę patvirtino. Lietuvių na-

Emery E. Jacobs, agrikultūros 
stabilizacijos ir atsargų tarnybos 
administratorius, padavė atsista
tydinimo pareiškimą agrikultūros 
sekretoriui Freeman, ryšium su 
kaltinimais, kad paėmęs kyšių 
brangių dovanų. (UPI)

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

, -===>
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETI VIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Wesfern, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
...........................................--------------- ——&

Dvi automobi
..,-įO i

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

ST\.\l).\RI)
FEDEHAl. SAVIM

AND LOAN ASSOCIATION 
4792 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrginia 7-1141

EZZD

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEW1CZ, Prez.

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

4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 

g PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

U VALANDOS: PTRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT. .  ............ 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.



DRAUGAS, antradienis, 1882 m. balandžio mėn. 17 CLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS
KANADOS ŽINIOS REAL ES TA T E B E AL ESTATE

MAROtJETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

mos. Guos be derybų už $11.800.
Du butų mūras. 2 po 6 karnb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos Ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskirt gazu šild. 
$20.401)

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai 
Naujas šild. Garažas. $27.000.

Naujas 7 metu mūras. Moderni 
statyba 2x4 lt butai. Karpatai. įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio Įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? S butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus $8.500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su Įrengi
mais. $35.900.

Mažai {mokėti — 4 kamb., 3 0 p. 
Įlotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos, 

i $14.800.
Prie pat parko. Modernus mūras. 

9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas, 
j $25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 6% 
kamb. m,iras. Naujas mūro garažas, 

i Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. 
lotas. $20,950

įjotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke, 

į $6,000.
' Gabi moteris turės rūbų valyklą. 
' ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14.800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
Į kamb. namas. Naujas gazu šildymas.
: Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai Į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,SOO nuomos { me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

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

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

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto. M. arba G. parke.

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

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

812,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

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

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
i naujas šild., geri plasteriai, 1 % blo- 
' ko nuo Maria Higli.
: $23,900 mūrinis 2 po < garažas

3 0 p lotas. Gaee D
$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton

I p.. 2 blokai nuo mokyklos.

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

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

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

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

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

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

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

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

mk.Mtii mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
bl. nuo mokyklos.

oo.ttoo medinis 4 kamb.. rūsys, ga- 
w> sild.. arti mūsų.

PILDOME ĮVAIKIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A KAIRYS REAL ESTATE 
Wes» Street. Tel, 436-5151

PILDOME INCOME TAX

Šv. Jono Kr. parapij'os Toronte, Kanadoje, choras: Augaitis, Brazukienė, Deimantavičius, Elijošius, Elijošienė, Gir
nius, Govedienč, Gulbinskas, Jagelienė, Janavičius, Kaknevičienė, Kaluza, Kaluzienė, Kanapkienė, Kazlauskas, D. 
Kazlauskienė, M. Kazlauskienė, Kriminienė, Kvedaras, Miliauskienė, Lukošūnienė, Pusvaškis, Ramanauskas, Rama
nauskienė, Račys, Ruginienė, Rusinienė, Prakapienė, Pajaujis, Saimininkaitė, Stungurys, Valiukas, Vaseris; sėdi

choro vedėjas muz. St. Gailevičius.

Toronto, Ont.
Religinis koncertas
šv. Joe parankoje

Balandžio 15 d. 7:0(} vai. va. 
kare šv. Jono parapijos bažny-Į 
čioje, ryšium su misijų savai- , 
tės užbaigimu, įvyko religinis! 
koncertas, kurį išpildė jaunimo’ 
choras, parapijos choras, vyrų'

“Quid retribuam” — 'O. Ravan- 
i nelle, “Vere languores nostros” 
i — A. Letti, “Šventasis mieste”
I — Adams.

Solistas V. Verikaitis pagie
dojo “Pro peccatis” — G. Ros- 
sini, “O cor amoris vietima” — 
Panofka. Solistė J. Liustikaitė 
išpildė “Avė Maria” — Luzzi.

nuotaiką. Kiekvieną sekmadie
nį ryte 9:30 vai. jaunimo cho
ras gieda bažnyčioje įvairias 
giesmes, dalyvauja laidotuvėse, 
vedybų iškilmėse ir yra davęs 

i visą eilę koncertų tiek pačiame 
Toronte, tiek ir už Toronto ri
bų. Choras turi per 70 narių.

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

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

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

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

Visi jaunučiai: nuo 10 iki 14 me

šv. Jei o Kr. parapijos Toronte Jaunimo choras: B. Alksnytė, A. Aušrotaitė, B. Aušrotaitė, K. Bagdonaitė, B. Bilkš- 
tytė, R Birgelytė, E. Birgielas, G. Beržinskaitė, D. Besasparytė, A. česėkas, L. Dambrauskaitė, V. Dementavičius, 
R. Dementavičius, V. Didzhalis, J. Didžbalis, R. Dulkė, K. Galbuogis, J. Govėdas, A. Jašiūnais, K. Jasiūnas, R. Kak
nevičius, A. Kairys, A. Kairytė, L. Kizaitė, D. Krikščiūnaitė, J, Kripas, A. Kripas, D. Kazlauskaitė, N. Kazlauskaitė, 
D . Kudirkaitė, G. Laurinaitytė, L. Makarenkaitė, L. Makarenkaitė, M. Nacevičiūtė, E. Nacevičius, V. Niunevaitė, 
G. Pacevičiūtė, A. Pacevičius, A. Pacevičius, B. Paliulytė, A. Plioplys, E. Rovas, R. Rovas M. Rusinąs, M. Sepulytė, 
J. Sepuliš, G. Stankutė, R. Stončiutė, V. Staškevičius, K. Strimaitis, R. Šakalinis, G. Šakalinytė, N. Šimkutė, R. i 
Underytė, V. Valiulis, A. Vanagas, R. Vanagas, I. Vaserytė, J. Vaškevičius, E. Zabiela, B. Žaliauskaitė, D. Žėkaitė, j 
V. Zenkevičiutė, G. Žulys, E. Zubrickaitė, M. Žaliauskas; sėdi: choro vadovas kun. B. Pacevičius ir administratorius i

Br. Mackevičius

kvartetas, sol. Janina Liustikai 
tė ir sol. Vaclovas Verikaitis. 
Jaunimo chorui dirigavo kun. 
B. Pacevičius, parapijos chorui 
ir kvartetui — muz. Stasys Gai 
levičius. Jaunimo chorą palydė
jo vargonais Jonas Govėdas. Tai 
nepaprasto gabumo ir pasiryži
mo jaunuolis. Muzikos karjerą 
pradėjo pas kun. B. Pacevičių, 
o dabar toliau mokosi muziko 
St. Gailcvičiaus studijoje.

Toronto vyrų kvartetas gie
dojo “Avė verum” — W. A. Mo
zart, “Jesu dulcis memoria” — 
B. Kothe. Trio: H. Rožaitis, A. 
Brazys ir J. Zubriekas išpildė

Jaunimo choras giedojo “Tris- 
tis es anima mea” — M. Haydn, 
ištrauką iš septynių Kristaus žo 
džių — Th. Dubois.

Parapijos choras išpildė “Ky- 
rie” — Ch Gounod ir “Avė Ma
ria” — A. Malinowski.

Šv. Jono parapijos jaunimo 
choras Toronte, Kanadoje, bu
vo įsteigtas 1958 m. Steigėjas 
ir choro vedėjas yra kun. B. 
Pacevičius. Choi-o veikla pagy
vino visą parapijos gyvenimą, 
pakėlė joje religinę lietuvišką

tų. Taigi šio choro reikšmė baž- 1 
nytiniam ir visuomeniniam mū
sų lietuviškajam išeivijos gyve
nimui yra nepaprasta.

Parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Gailevičiaus, 
šiais metais paruošė ypatingai 
gražų giesmių ir naujų mišių 
repertuarą. Muz. Stasys Gaile
vičius moka įžvelgti į religinės 
muzikos prasmę ir ją. interpre
tuoti. Šiais metais choras pa
didėjo choristų skaičiumi.

V. M.!

>000-000 0OOOO000-0-00-00-00

Maišias Baliui dar nepatvirtintas

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

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

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

HELP WANTED — MOTERYS

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

$36,000
i Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 
po 5 % kamb., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

4. Norkus Regi Estafe 
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Vf A ROrrTTF PARKI
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

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

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

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

H I H R E A L T Y
6540 S. WESTEBN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba BE 7-46SP
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19.500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAT PIGUS

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

5 METU MOK. BUNGAI.fliT
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7ls» Street
Tel WAlbrook 5 6015

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—$16,900 
Didelis pasirin*. gerų' (r pigių namų.

BUDRECKAS
4081 .ARCHER AVĖ LA 3-3884

MARQUETTE PARKU:
Iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

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

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

8 metų, 6 kamb. mūrinis. 2 mas.
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir amžl krau- 

i tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Aiti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai lš- 
dekoruota Nebrangus

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

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

J . S T 0 H A U S , R. fe.
2617 W 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595j
i Perskaitę "Draugą", duoki- 
i ?ė i j kitiems pasifkaityti.

Didžiausios1 užsienio karitaty- 
vinės organizacijos baigia savo 
šalpos darbus Vokietijoje. JAV 
vyriausybė savo ištekliais nebe 

, nori padėti Europai, vokiečiai 
nebenori apmokėti šalpos siun
tų pervežimo laivais. Todėl ir 
Balto maisto išgavimas pakibo 
ore, oficialiai tariant “tėbesvar 
Stomas”.

Visa tai nereiškia, kad Bal
fas “užsidaro”. Priešingai, šel
piamieji valgyti negavę — ne
pranyks, tik jiems šalpos tei
kimas pasunkės, bus daugiau 
išlaidų: reikės produktus pirkti 
ir patiems pervežimą mokėti, 
ypač teks padaryti išlaidų pa
dedant Vasario' 16 gimnazijai.

i Vokietijon teks siųsti dau-
J. Govėdas, jaunimo choro Toronte, Į . . . ...

Kanadoje,, akomponatorius i &lau individualinių siuntinių su

rūbais gausioms šeimoms, inva 
lidams, senukams daugiau pa
dėti pinigais. Balfo darbas — 
yra mūsų pačių darbas, nesąly- 
gojamaš užsienio agentūromis. 
Jei jos mums nepadeda, patys 
turime vežti. Tačiau bus sten
giamasi ką tik galima gauti ir 
iš kitų. Pvz. yra vilties gauti 

(tremtiniams pinigų iš britų or
ganizacijų, Kanados vyriausy
bė paprašyta, kad paskirtų lie
tuvių tremtiniams mėsos — rie 
balų, NCWC — jau pažadėjo' 

' duoti 50,000 svarų rūbų. K.L.J.

— Kaip kitais' atvejais, taip 
ir dėl nutautinimo subrendęs 
žmogus negali teisintis tėvais.

Dr. J. Girnius

DĖMESIO!
:<■

Visi Pittsbombio lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Piitsbwrgfo’ū ttėbvfy 
Kataliku Radijo. Programa

vadovaujami
Lietuvos Vyčių Pittsborghe

JT TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8

KiekJvcną sekmadienį nuo 
1 :30 iki 2:00 vai. p. p

Visais reikalais kreipkitės šiuo a<5 
resu: Litlruinian CatlioSie Houi

Radio Station W1.OA. Braddock. 
r*ennsvlva.nio

SILPNAME KŪNE

Šitokiu pavadinimu nauja. dr. 
JUOZO PRUNSK10 knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

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

M0VING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metu patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9269 Chieago, III.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

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

7159 So. Mapletvood Avė., 
Chieago 29, III.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
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.

Šimkus
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
42ž»9 Se, Avė,

Telef’" Cl 4-7459 arba V A 7-2046
PILDOME. INCOME TAX

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

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

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

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

ge. $16.900
i Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 IV 43rd St._____ CL 4-2390
EEIIJ1I !l99!i!!IlSlimill!Himi!l!I|l9I!lll9IIIUI
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

{VAIRIOSE CHICAGOS
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co» 

2523 West S9th Street
Tel. PRospečt 8-3792

HIllIlIilIIIlIllilIllIlIIillIlillinUHIHIlt!!!!!'

CONTRACTORS

KERELIS BROS
CONSTRUCT’ON C0

STATOME (VAIRIUS R E Z I DE N CI NiUi 
M E D.l CINO 3 ir P R E K V. B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMZ 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -8949 
2301 W. 69th St.. Chieago

| STA N K U Si
| CONSTRUCTION CO. |

i4 Atlieka planavimo ir staty- S 
į bos darbus, gydytojų ofisų, A 
s gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
R statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 

ffi rime virš 300 įvairių stan- W
dartinių projektų.

!
 Ofiso ir namų telefonas: A 

PRospect 8-2013

b 2741 WEST 69th St.
B Chieago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos h- Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4208 ir TE 9-5531 ,
______ Z#’

» ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » > » ---
A. ABAU ROOFBNG

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm

traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re.coated). Dažymas iš lauko, 
“T.uckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

IEŠKO NUOMOTI

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So, Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VI C. SKAJDE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers)’, air čonditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chieago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Vienam asmeniui reikalingas 1 ar 
2 kamb. butas, gazu apšild., ramioje 

. vietoje. Atsiliepti tuojau—4935 So. 
! Wood St. 1-as aukštas iš priekio.

IŠNUOMOJAMA FOR BENT

LAPKUS BUILDERS, INC.
i į7

“NIDA” BUILDERS, INC,
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chieago, IIL

Išnuom. atskiri miegamieji kam
bariai vyrams. Galima naudotis 
virtuve ir visais patogumais.

3261 S. Halsted St.

PKOGOS-OPPOKTUNITIES

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

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

58 6P->'

Pirkite JAV Apsaugos , Skelbkite “Drauge”. 
Bonus! 1 &

CONSTRUCTION C0.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHĘET METAL 

4444 S. Westem Avė., 
Chieago 9, III.
Tel. VI 7-S447

Statome įvairius pastatus. Dar
bas atliekamas labai sąžiningai, 
vartojant geriausias medžiagas, jįjį 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. ®

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

l J, var I iTur 
'! *

Retnkit dien. “Draugę”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3 KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
/įsiems prieinamos



Lietuvių kultūra atstovaujama svetimtaučiams
Lietuviai Muenchene kukliai gyvena, bet kultūriniai atlieka svarbius uždavinius. Apsilan

kius pas dr. J. Grinių. 58 lietuviai rašytojai 10 tomų leidinyje.

Kai teko būti Bavarijos sos
tinėje Muenchene, buvo lengva 
įžiūrėti tris būdingus tų dienų 
bruožus: vokiečiai, ypatingai 
bavarieeiai buvo pasinėrę kar
navalo sūkury, lyg perkūnas 
Vokietiją trenkė antroji — po
tvynių Hamburge ir kitur katas 
trofa ir ryšium su ja prasidėjęs 
gedulas visame krašte, paga
liau, nemaloniai veikė dar ir la
bai netikęs oras. Teko muenche- 
niečių klausti: ar patenkinti 
esate klimatinėmis sąlygomis 
savo didmiesty? Ne — dažniau
siai atsakydavo — per arti tu
rime Alpės (maždaug 80 km. 
atstu), per dažnai ir vasarą ir 
žiemą pučia vėjai ir tik rude
niop ar pvž. gegužės m. galima 
tikėtis padoresnio oro.

Vis dėlto ,tas Muenchenas — 
jau per 1 mil. gyventojų turįs 
miestas Alpių papėdėje — įdo
mus ir savo kultūrinio gyveni
mo pulsavimu ir knibždančiais 
svetimšaliais, .ypač balkanie- 
čiais, ir savotišku koloritu, vis 
daugiau tebetraukiančiu užsie
nio turistus.

Ludvvigsfeldo lietuvių tarpe
Visame Muenchene su apylin

kėmis iš viso gyvena 144 lietu
viai. Jų nemaža dalis įsikūrusi, 
drauge su kitais svetimšaliais, 
Ludwigsfeldo butų kolonijoje— 
maždaug apie 12 km. nuo mies
to centro. Žinoma ,tai ne buv. 
stovyklų vaizdas — panašiai, 
kaip ii’ Bad Canstatte (Štut
garte) ir čia rasime 2—3 aukš
tų mūrinius pastatus, statytus 
jau pokario metais. Gyventojai 
įsikūrę dviejų kambarėlių butu
kuose su virtuvėle ir prieškam
bariu. Pą.lyg'inus su JAV gyve- 
nančjjaif^Uh kuklus, siauras 
gyvenimas, tačiau džiaugiama
si, kad turima savas kampas, 
kad tau neįkyri koks kaimy
nas, kad. gali kaip tinkamas 
tvarkytis, ir puošti savo “pilai
tę”, pagaliau, gali ramiai dirb
ti, pvz. kad ir kūrybinį, pozity
vų darbą kultūros ar kurioje ki 
toje srityje. Rūpesčiai dėl mais
to, aišku, nėra menki. Retas 
kas iš vietos lietuvių dirba, gau 
narnos pensijos menkos, tad pa 
dėtį kiek. gelbsti baltinės pašal
pos ir ryšiai su Amerikos lietu
viais. Kad lietuvių tarpe nesto
koja . energijos, kad dirbama 
svarbus darbas tautos kultūros 
reprežęntavimo svetimųjų tar
pe srity, įrodė ir apsilankymas 
pas “Draugo” bendradarbį kul
tūros klausimais dr. Joną Gri
nių.

Lietuviai pasauliniuose 
leidiniuose

Alinos ir Jono Grinių butas 
— pavyzdys, kaip kukliose pa
talpose įmanoma skoningai, lie
tuviškai susitvarkyti. Abu Gri
mai Vasario 16-ją buvo minėji
me, o jau kitą dieną Alina Gri
nienė ilgametė, dinamiška Vo
kietijos lietuvių veikėja, skuba 
į Stuttgartą, kur įvyks centri
nis Vasario 16-sios minėjimas. 
Maloniai besišnekučiuojant prie 
kavos puoduko, klausiu šeimi
ninko, ar ir jis apsilankys di
desnio masto lietuvių rengia
mame parengime Štutgarte.

— Žinai, Tamsta, — jis aiš
kina, —.tegul geriau vyksta 
žmona, man daug darbo su me
džiagos - parengimu Kindlerio 
leidyklos leidžiamam pasaulio 
literatūros leksikonui. Gal ne
nusikalsiu lietuviškai pareigai, 
likęs namuose ir kiek padirbė
jęs prie lietuvių rašytojų kūry
bos, biografijų. Kiek teko įsiti
kinti, dr.,.Grinius ne tik nenusi
kalto, bet ligšioliniu ir dabar 
atliekamu darbu įneša nepap
rastai svarbų indėlį į lietuvių 
kultūros atstovavimą pasaulinio 
masto leidiniuose.

V. ALSEIKA, Vokietija

, Liuksusinis Paryžiaus leidinys 
ir lietuviai

Dr. J. Grinius nuo knygų len
tynos nuima didelio formato, 
storą leidinį “Histoire Genera- 
le dės Litteratures” trečiąjį to
mą. Išleido po Larousse ir 
Hachette stambiausia Pary
žiaus leidykla — Aristide Quil- 
let. Leidinys — įspūdingas ir 
nepadarys gėdos jokio Vakarų 
pasaulio kultūrininko lentynai. 
Šis tomas apima 1848—1945 m. 
ir laikotarpį po 1945 m. Bevar
tant šią pasaulio literatūros is
toriją randi ir lietuvių literatū
ros istorinę apžvalgą, ir ją pa
rašė malonusis šeimininkas — 
dr. J. Grinius. Atskirai paminė
ta lietuvių rašytojų kūryba po 
1945 m. (Lietuvoje ir tremty
je). Straipsnis iliustruotas “Me 
tų” iliustracija (Jurkūno), Rė
zos, Strazdelio nuotraukomis, 
Maironio, Sruogos rankraščių 
fotokopijomis. Visa medžiaga 

•' apie lietuvių literatūrą buvo 
parengta dar 1958 m., ir auto
rius kiek nusiskundžia, kad pvz. 
iliustracijų srity leidykla ne vi
sai skaitėsi su autoriaus pagei
davimais. O šiaip leidinyje ben 
dradarbiavo 57 autoriai, yra 
latvių ir estų skyriai, neblogas, 
pačių prancūzų parengtas ir 
straipsnis apie rusų literatūrą.

58 lietuviai autoriai 10 tomų 
j . veikale

Pasekdami italų pavyzdį — 
šie prieš keletą metų išleido ke 
lių tomų pasaulio literatūros 
leksikoną — ir vokiečių Kindle
rio leidykla Muenchene pradeda 
leisti kapitalinį, 10 tomų leksi
koną. Septyni tomai bus skirti 
autorių veikalų apžvalgoms ir 
trys — autorių biografijoms. 
Tai pirmas toks leidinys vokie
čių kalboje ir jis apim ne tik ly
rikus, prozinę literatūrą, bet ir 
dramaturgus, filosofus, žmo
gus, apsiėmęs parengti lietuvių 
autorių kūrybos apžvalgas bei 
biografijas — vėl tas pats dr. 
J. Grinius Muenchene, ir tas 
darbas, suprantama, jį visiškai

išteisino, nevykus į kitam mies 
te rengiamą Vasario 16-sios mi
nėjimą.

— Planuojama paliesti bent 58 
lietuvius rašytojus, dramatur
gus, — pasakoja dr. Grinius,— 
tačiau vinas kitas autorius gali 
iškristi, vienas kitas prisidės 
(pvz., kad ir talentingoji B. Pū- 

( kelevičiūtė). Kiekvienam auto
riui numatoma skirti po 1-3 psl. 
Kadangi numatoma paliesti, be 

' rašytojų, ir filosofus, tad ar ne 
' vertėtų įtraukti ir šios šakos 
; kūrėjų (Maceina, Girnius...).

Besikalbant apie lietuvių kul
tūros reprezentavimo reikalus, 

i prisimenama ir neseniai Vokie
tijoje pasirodęs Herderio 2 to- 

i mų 20 amž. literatūros leksiko- 
i nas. Esą paminėti — trumpai 
j — ir lietuviai autoriai. Laikas 
slenka ... štai Lietuvoje rugpiū 

i čio m. J. Keliuotis susilauks 60 
i m. amž., o JAV — balandžio m. 
f tas pats įvyks su Vyt. Alantu. 
Nepajunti, kaip praslenka ketu
rios valandos ... Šeimininkė

A. A.
Marijona Skukauskas

RAPSEVICIŪTE
Mirė bal. 1G d., 1962, sulau

kus S5 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Smilgių pa
rapijos, Bavongalių kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami.
Priklausė Maldos Apaštalavi

mo, (Jyvojo Rožančiaus, Tėvų 
Marijonų ItSmejų, šv. Kazi
miero Sės. Rėmėjų ir Šv. Pran
ciškaus Sės. Rėmėjų Dr-joms.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips, .33-07 So. Lituanica 
Ava?

Laidotuvės įvyks treč., bal. 
18 d., iš koplyčios 8:30 vai.

•ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Draugai.
Laidot. direkt. Antanas M. 

Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Jose San Roman

■y-
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Manuel Artime
Kubos diktatorius Castro, nu

teisęs invazijos į Kubą metu pa
imtus belaisvius, pasiūlė juos iš
pirkti už 62 mil. dol. Po pusę mi
lijono dolerių Castro reikalauja 
už Roman, batalijono vadą, ir Ar
time, civilinį sukilėlių šefą. (UPI)

A. A.
DELORES ZEKIS

(Pagal tėvus Keser-Keseraus- 
kaite)

Gyveno 10298 S. Indiana Avė.
Staiga mirė bal. 15 d., 1962, 

7:45 v. v., sulaukus 46 m. amž.
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Julius, duktė Regina, 2 
sūnūs; Gerald, marti Lucy ir 
Charles, motina Angelą Keser 
(Mikolaitytė), 2 broliai: Ed- 
ward Keser, jo žmona Lois ii’ 
Albert Keser, jo žmona Marie 
ir jų šeimos, uošvis John Ze- 
kis, teta Sophie Mikolaitis su 
šeima, dėdė I’eter Mikolaitis, 
Sr., pusseseres ir pusbroliai, 
Sophie Serauskas, Angeline Kil- 
mitz, Agnės Gudas, kun. Vito, 
Anthony, Joseph, Peter, Wal- 
ter ir Albin Mikolaičiai ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Katalikių Moterų 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
avė.

Laidotuvės įvyks treč., bal. 
18 d., iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Visų Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nūs, marti, motina, broliai ir 
kt. giminės.

La.id. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

Mielai
ALBINAI KRIKŠČIŪNIENEI 

ir artimiesiems, jos mylimam tėveliui Lietu
voje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

B, ii1 J. Paroniai 
I. Kairytė

Byron (Whizzer) White prie- 
saikdintas JAV Vyriausiojo teis
mo nariu. (UPI)

jau skuba į Vasario 16 minėji
mą Stuttgartan, o šių eilučių 
autorius vėl pasineria į vėjų ir 
pūgų niokiojamą Muencheno 
miestą.

— Nėra žmogaus, kuris ne
mylėtų laisvės, tik teisingasis 
jos reikalauja visiems, o netei
singasis — tik sau vienam.

—L. Boeme.

MEDICINOS PRADŽIA

Mokslinė medicina ypač sukies- • 
tėjo senovės Graikijoje, be tiriant 
žmogų ir jį supantį pasaulį.

Matematikas ir filosofas Pita- 
• goras, gyvenęs VI-V amž. prieš 
i Kr., savo mokslu apie skaičius tū- 
! rėjo didelės įtakos ir medicinos 
mokslui, nes leido geriau suprasti 

: ritmą ir dėsningumą biologiniuose 
I ir patologiniuose vyksmuose.
!j Jo mokiniai, ypač Empedoklis, 
pradėjo skelbti, kad gyvybę suda
ro 4 elementai — žemė, oras, ug- 

! nis ir vanduo. Tie elementai su sa- j 
vo savybėmis gaminą keturias kū- j 
no sultis; kraują, geltoną tulžį, 
gleives ir tamsią tulžį.

Ta pitagoriečių sukurtoji sulčių 
teorija išsilaikė medicinoje net iki 
XIX amž. antrosios pusės.

Nesuprantu tų lietuvių, 

Katrie lizdą tik gadina,

Kitų jieško sau liežuvių,

O saviškį kojoms mina!

—Silv. Gimžauskas

JOSEPH F. YENCHUS
'Gyveno 2422 West 69th Street, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 14 d., 1962 m., 8:10 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Amerikoje išgyveno 50 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances (po tėvais 

Yerkes), duktė Sister M. Marissa, SSC.; 3 sūnūs — Raymond, 
.marti Dorothy, Joseph, marti Ann ir Sgt, Richard, USAF., 
marti Virginia; 6 anūkus — Clifford, Raymond, Jr., Robert, 
Mary Ann, Cathy ir Terry; švogeriai — John, Charles, Roy, 
Andrew ir Walter Yerkes; švogerkos — Rose Woods, Ann 
Ritchie ir Valeria Macas; brolio sūnus Anthony Jenčius; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271 ir 
Lithuanian Whibe Star Benefit Club.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 West Q9th 
St. Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 18 dieną. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, sūnūs ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. St. Lackawicz, Telef. REpublic 7-1213.

A. + A.

STEPONAS MAZONIS
Gyveno 6805 South Talman Avenue, Chicago 29, Illinois.

Mirė bal. 14 d., 1962 m., 4:05 vai. ryto, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Kartenos parapi

jos, Nausodžio kaimo. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Placidą (mergautines 

pavarde Ainbrozaitė), broliene Bose Mazonis, broliu ir seserų vai
kai ir jų šeimos, krikšto sūnus Rimas Miec.ius. Lietuvoje liko bro
lis Juozapas su šeima ir brolių bei seserų vaikai ir jų šeimos, ir 
daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai Marąuette Parke, Šv. Antano dr-jai 
Cicero, Iii. Buvo amžinas narys T.T. Pranciškonų rėmėjų dr-jos, Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. Laidotuves įvyks trečiad., bai. 18 d. Iš koplyčios 9:80 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. Panelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona Ir visi kiti giminūs.
Laid. direkt.: Mažeika-Evans, Telef. REpublic 7-8600.

PASINAUDOKITE 
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu;

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. - TEL LU 5-9500
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11 Mielus
1 S. IR C. SURDOKUS,

ju brangiai mamytei Lietuvoje mirus 
širdingai užjaučia

S. R. S. Balčiūnai 
E. K. Kudlai
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e*VERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

» kitų papuošimu 
i443 WEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4SG5-07 Scuth Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
O30-Š4 South Caiifornia Avenue 

_____ __ Telefonas LA. 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PAT AĘN AVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME Z -Lu

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 žst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
14SS S. 5Sth Avė., Cicero. TOmhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONKD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2221

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

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

ii.ii.hu
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J. A. VALSTYBĖSE

X Stasio Pilkos 40 m. meni
nio darbo sukakčiai atžymėti 
dramatinis rečitalis Jaunimo 
Centre balandžio 14 d. pasižy
mėjo turtinga programa. Pub
lika žavėjosi, kad šiais Mairo
nio metais, St. Pilkos išpildo
moje programoje ir solistės R. 
Mastienės dainose, buvo parink 
ta Maironio kūrybos pavyzdžių. 
Sol. R. Mastienė dar padainavo 
Schuberto, Rachmaninovo, Saint 
-Saenso, Mascagni kūrinių. Ele
na Blandytė beturinti gražius 
aktorės gabumus ir perteiktoje 
su St. Pilka Šekspyro “Ričardo 
IH” dramos iškarpoj savo vaid 
menį atliko labai talentingai. 
Plačiau apie šį parengimą bus 
šeštadienio kultūros priede. Gai 
la, kad dėl susidūrusių tą vaka
rą keleto kitų parengimų, ne 
tiek daug publikos galėjo šia 
turtinga programa pasigėrėti.

X A. Valonis LRK Labdarių 
s-gos pirm., praneša, kad tre
čiadienį, balandžio 18 d., centro 
susirinkimas neįvyksta.

X Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
mokyklos Motinų klubas šven
čia 30 metų jubiliejų. Tam įvy
kiui atžymėti gegužės 6 d. 5:30 
v. v. įvyks Rosewood Inn, 127th 
ir Kedzie avė., iškilminga vaka
rienė su šokiais. Kviečiami da
lyvauti visi mokyklos vaikų tė
vai su svečiais.

X lithuanian Quartet, Al. 
Barono, M. Katiliškio, Al. Land 
sbergio ir Ig. Šeiniaus novelių 
knyga angliškai, redaguota St. 
Zobar3ko jau rišama ir netru
kus pasieks skaitytojus. Knyga 
turi 212 psl., joj yra šešios no
velės. Įvadą parašė prof. Ch. 
Angoff.

X Dr. Sidrys su žmona 
Giedre, auginą 7 sveikus vai
kus, pristatė Alvudo ruošiamai 
balandžio 28 d. Jaunimo Centre 
parodai savo vaikų 25 įvairius 
(rankdarbių ir piešinių) dar
bus. Prašoma iki Velykų šven
čių vaikų darbus ir jų paso dy
džio nuotraukas diplomams pri 
statyti į Alvudo raštinę, 2319 
W. Garfield Avė., Chicago 36, 
III.

X Oldenburgo Lietuvių gim
nazijos buvusių auklėtinių ir 
mokytojų suvažiavimas rengia
mas gegužės 5 d. Toronto mie
ste eikagiškių tarpe susilaukė 
didelio susidomėjimo, šiuo rei
kalu balandžio 18 d. 7:30 vai. 
Jaunimo Centre yra šaukiamas 
pasitarimas.

X Juozas ir AĮnna Dolik 
lietuviai laidotuvių direktoriai, 
tapo seneliais — jų duktė ir 
žentas Hattendorf susilaukė sū 
naus Donald Steven. Motina ir 
kūdikis sveiki. Jauni seneliai 
labai džiaugiasi susilaukę pir
mo anūko.

X A. S. K. Lituanica Vely
kų pirmą dieną rengia linksmą 
šokių vakarą Lietuvių Audito
rijoj.

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos susirinkimas į- 
■vyksta balandžio 25 d. 8 v. v. 
Hollyv/ood svetainėje. Draugi- 
jon įstojo 11 naujų narių. Kvie 
čiami ir kiti suvalkiečiai at
vykti ir įstoti į draugiją.

X State Board of Education
susidomėjo Armonienės knyga 
Palik ašaras Maskvoj ir įtrau
kė ją į aukštesniosiom mokyk
lom kursui reikalingų knygų 
sąrašą Floridoje. Norima supa
žindinti Amerikos jaunimą su 
sovietinio žiaurumo metodais.

— R. Strimaitis ir Rožaitis,
Toronto vyrų kvarteto nariai, 
atliks po keletą solo dainų kvar 
teto koncerte, kuris bus šešta
dienį, gegužės 5 d., Webster 
Manor salėje 125 E. 11 St. 
New Yorke. Pradžia 7:30 v. v. 
Koncertą rengia Akademinio 
Skautų sąjūdžio New Yorko 
skyrius. Po koncerto—šokiai.

— Sočio — politinis Lietuvos 
komunistų partijos portretas. 
Šia tema New Yorko ir apylin
kių lietuviai, kurie dalyvaus 
studijų dienose, galės išgirsti 
Tomo Remeikio paskaitą šešta
dienį, gegužės 5 d., Festival sa
lėje, 40 E. 26 St. New Yorke. 
Pradžia 12:45 vai. Akademinio: 
Skautų Sąjūdžio New Yorko | 
skyrius kviečia visuomenę stu-1 
dijų dienose dalyvauti.

šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų centro valdyba ir skyrių pirmininkės tariasi Rėmėjų metinio seimo 
reikalais. Seimas įvyks gegužės 6 d. Marijos Aukšt. mokyklos patalpose, kartu minint Seserų Ka- 
zimieriečių 50 .metų įsteigimo sukaktį Chicagoje. Nuotraukoje- matyti iš kairės į d. (sėdi): V. 
Paukštienė, M. Stankiutė, A. Nausėdienė, J. Kuzmickienė, K. Pocienė ir V. Galnaite; (stovi): S. 
Juškienė, K. Kowalski, sesuo M. Lucretia, B. Ka zimieraitienė ir A. Nodūs.

Chicagoje ir apylinkėse
AKTUALIOS DVI PASKAI

TOS
Ateitininkų Vytauto klubas 

balandžio 14 d. 7 v. v. Jaunimo 
Centre surengė dvi viešas pa

kaitoj nupiešė lietuvių išeivijos 
dvasios veido kitimą su daugy
be pavyzdžių.

Po abiejų paskaitų diskusijos
skaitąs. Red. kun. K. Baras su paklausimais buvo gyvos ir 
kalbėjo apie Lietuvos ir dabar
tinę tarptautinę politiką, pažy
mėdamas, kad tiek Sovietai,
tiek Vakarai dabar daug dėme
sio kreipia į Azijos ir Afrikos 
tautų reikalus, pamirštant va
kariečiams Rytų Europos val
stybių okupaciją. Vakarai el
giasi kaip ugniagesiai, kur gaiš 
ras ištinka, ten jie skuba, palik 
darni senas ugniavietes. Gi 
Sovietai leidžia specialią litera
tūrą, taikomą Afrikai. Kai J- 
AV atstovas atsisakė dalyvau-

Chicagos žinios
KAIP TELEVIZIJA VEIKIA 

Į VAIKUS
Londono universiteto psicho

logijos profesorius dr. H. J. 
Eysenck, rašydamas žurnale 
‘The Nevv Scientist’, pažymi, 
kad įvairių užpuolimų, žudymų 
ir kitų prievartos veiksmų ste
bėjimas televizijoje gali neigia
mai paveikti į vaiką, iškreipda
mas jo sąžinės jausmą.

KRAUJO INDŲ — 60,000 
MYLIŲ

Vidutinio ūgio suaugęs žmo-

kas piliečiams užsimokėti val
džiai priklausančius pajamų 
(ineome) mokesčius. Chicagos 
rajono Internal Revenue rašti
nė praneša, kad per paskutines 
tris dienas įplaukė per 100 mil. 
dol. mokesčių. Prieš tai jau bu
vo įplaukę 225 mil. dol. Kurie 
pavėlavo užsimokėti mokesčius, 
bus baudžiami mažiausiai 5 
procentais visos sumos.

SKOLINS PINIGŲ VAGO
NAMS PIRKTI

- Chicagos susisiekimo (CTA) 
vadovybė prašo iš federalinėsgus turi tiek kraujo indų, kad 

juos ištiesus į vieną liniją susi-1 valdžios 7% mol. dol. paskolos 
darytų 60,000 mylių. Dėl krau- | nupirkimui bent pusę reikalin- 
jo indų ir širdies sutrikimų į- ■ gų 180 naujų “L” ir požeminių 
vyksta apie pusė mirčių JAV- vagonų. Nauji vagonai pakeis 
se. Amerikoj yra daugiau kaip ■ 50 metų senumo vagonus, dar 
5,000,000 žmonių, kurie turi tebenaudojamus Lake ir Doug- 
perdidelį kraujo spaudimą. įas linijoms.

Teis. A. Repšys iškėlė įdomių 
klausimų dėl Maskvos ir Pei- 
pingo nesutarimų. Dar kalbėjo 
Kleiva, Povilaitis, Balčiūnas ir 
kiti. Mok. Kavaliūnas padėkojo 
Vytauto klubui už suruoštas 
aktualias paskaitas ir paprašė, 
kad ateityje suruoštų paskaitą 
apie okup. Lietuvos jaunimo

įdomios. Prel. M. Krupavičius veido kitimąsi. 
diskutavo, nesutikdamas su pre I
legentu P. Maldeikiu, ypač dėl jo ' šh* Paskaitli suorganizavimu 
tvirtinimo, žemo komplekso lie- ^augiausia. rūpinosi klubo pirm.
tuvių tarpe, pažymėdamas 1831 
1863 m. Lietuvoj įvykusius su
kilimus prieš rusus, kur vado
vavo lietuviai, o atsidūrę trem 
ty, Paryžiuj lietuviai išsiskyrė 
iš lenkų su savo savarankumu. 
Sovietų Kurganovo tezė — kad 
išnyksią visos tautos, o liksian
ti tik viena rusų, yra kladinga. 
Sovietai visų subolševikinimui

ti Sovietų suruoštos parodos i duodą tautoms šiokio tokią lai
Washingtone, D. C., atidaryme, 
pabrėždamas, kad Jungtinės 
A. V-bės nepripažįsta Pabaltijo 
okupacijos, atsiliepė “Izviesti- 
jos” ir Vilniaus “Tiesa” Pers-

K. Mickevičius, kuris jas atida
rė ir pakvietė p. Gobušą vado
vauti, o mok. Bagdoną sekreto
riauti. Klausytojai, kurių prisi
rinko pilna salė, Vytauto klu
bo vadovybei už įdomias paskai 
tas padėkojo gausiais aplodis
mentais. Magd. Š.

MOTERŲ S-GOS SUSIRINKI
MAS

A.L.R.K. Moterų sąjungos

jpausdino buv. Latvijos užsienių santykių su politiniais veiks- 
reikalų min. Munters per visą niąis. Dėl žurn; Narkeliūnaitės 
puslapį laišką, kad esą “akli” įspūdžių atspausdintų Vienybė- 
egzilai, kadangi bando atgai-! je, kur rašoma tik apie save, 
vinti “seną tvarką” (bet jis nu- j o apie Lietuvą — nieko nėra; 
tylėjo nepriklausomybės žodį, ’ kaž kas ten paslėpta: ar tero- 
nes Maskva jo bijo). Matyti, i ras ar baimė.
Sovietams prireikė parodyti pa

svę, kad viena kryptimi visus 
pakreiptų. Liet. B-nės sistema 
yra gera, ir jai turi rūpėti Lie- <Mt. Greenwood 75 kp. kovo su- 
tuvos laisvinimo reikalai, tik 
reikėtų artimesnio bendravimo,

sirinkimas įvyko Petro ir Emili 
jos Trainauskų namuose.

Pirm. Uršula Rastenis atida
rė susirinkimą malda. Pasimel
sta už gyvas ir mirusias nares. 
Bertha Kukowski, šokių komi
sijos pirmininkė, davė prane
šimą, kad salė išnuomuota spa
lio 20, kada įvyks antras rude
ninis vakaras, Emilija Gudgai- 
lienė — sutiko pasiūti žiurstus 
stalo patarnautojom. Pirminin
kė ragino visas pasidarbuoti 
naujų narių verbavimo vajui. 
Dvasios vadas kun. Velutis už
darė susirinkimą malda.

E. Trainauskienė ir duktė 
kvietė nares prie paruošto sta
lo, Petro ir Emilijos Trainaus
kų gimtadienio proga. Buvo 
išreikšta daug linkėjimų ir su
giedota Rniausių metų. Kun. 
Jonas Velutis pašventino jų 
naują namą ir pasakė gražią 
kalbą. Narės visos gražiai nusi
teikusios skirstėsi į namus.

Domą Žilis

LAIKAS PIRKTI OPEROS
BILIETUS |

Chicagos lietuviai, dar gyven 
darni “Aidos” operos prisimini
mais, turėtų susigundyti Metro 
politan operos pastatymais, ku
rie vyks geg. 27-30 d. d., Ąrie 
Crown teatre, McCormick Pla-! 
ce. Iš viso bus tiktai keturios 
operos: Madame Butterfly, La 
Forza ael Destino, Lucia di 
Lammermoor ir Tosca. Bilietus 
galima gauti Allied Arts Corp., 
20 N. Wacker Dr.

šauliui naujos propagandos, Mok. Bagdonas papildė P.
kad užmigdžius pasaulio opini- Maldeikio paskaitą gana vyku-
ją. Prelegentas siūlė lietuviams siais duomenimis dėl šeimų pa-
studentams imti lietuviškas te- krykimo ir nutautėjimo. Disku- 
mas savo mokslo darbams, pa-i sijose dar dalyvavo agr. J. Ber 
rodyti amerikiečiams mūsų auk tašius, pabrėžęs, kad mūsų veik
štą kultūrą ir siekimą atgauti 
savo kraštui nepriklausombę.

sniai turi paskelbti viziją, ko
kios Lietuvos mes egzilai sie-

Pędagogas Petras Maldeikis j kiame, kad atsikirstume bolše- 
savo įdomioj ir aktualioj pas-1 vikų neteisingiems kaltinimams.

LIET. LITERATŪROS VADOVĖLIŲ 
UŽBAIGTUVĖS

Lituanistinių mokyklų gėrės- istoriją ir kt. Tai vėl keturi va- 
niam darbui jau seniai buvo dovėliai, bet jų bus dar ir dau- 
reikalingi vadovėliai. Tuo rū- i giau, kaip tikybos vadovėlis ir 
pinosi ir pačios mokyklos. Chi-' geografijos vad. Užsimojimai

ĮSIŪLĖ PANAIKINTI INCOME 
I MOKESČIUS

Kovai su laipsnišku Ameri
kos laisvių pavergimu kapt. 
Eddie Rickenbacker, Eastern 
Air lines direktorius, pasiūlė 
panaikinti federalinius asmens 
pajamų (ineome) mokesčius. 
Kalbėdamas Chicagos Union 
League klube, Rickenbacker pa 
vadino 16-tą konstitucijos prie
dą (tax amendment) “tuo Ka
rolio Markso savo Komunistų 
manifeste nurodomu keliu, ku
riuo pajamų apmokestinimas 
sunaikintų privatinę nuosavybę 
ir įkurtų socializmą visame pa
saulyje”.

PASTATĖ KATEDRĄ IŠ 
ŠIPULIUKŲ

Emanuel Venetucci, 37 metų, 
8551 S. Ashland av., užbaigė 
statyti garsiosios Milano kate
dros pavyzdį iš medinių degtu
kų ir dantų krapštukų. Kated
ros statybai, pradėtai 1949 me
tais, Venetucci panaudojo per 
milijoną gabaliukų šipulių ir 
išleido $7,000. Katedra, 7 pėdų 
aukščio, yra išstatyta parodon 
Carson Pirie Scott krautuvės 
lange State st. Statytojas norė
tų ją išstatyti Nevv Yorko pa
saulinėje parodoje 1964-65 m.

TRYS DINGO EŽERE
Trys vyrai, pasidrąsinę taver 

noj, po vidurnakčio nutarė ma-
cagos Aukšt. Lit. mokykla, va 
dovaujama tuo metu dir. A. Rū 
gytei, pati ėmėsi iniciatyvos 
išleisti pirmoj eilėj lietuvių li
teratūros vadovėlius, sutelk
dama mecenatų ir aukotojų bū
rį. Darbas buvo apvainikuotas 
išleistomis knygomis — 4 va
dovėliais ir gražiomis užbaigtu- 
vėmis, kurios įvyko balandžio 
15 d. Jaunimo Centre.

Užbaigtuvės atidarė Ig. Sera
finas. Vadovauti buvo pakvie
stas inž. J. Jurkūnas, kuris pa- 

1 kvietė vysk. V. Brizgi atkalbė- 
Į ti mąldą. Didiesiems mecena-

dideli. Reikia manyti, kad mū
sų tarpe mecenatų ir aukotojų 
taip pat nestokos.

Meninę programą atliko pa
tys mokiniai, paskaitydami liet. 
rašytojų kūrinių, parinktų iš 
išleistųjų vadovėlių. Be to, 
smuiku pagrojo N. Paulionis ir 
pianinu — M. Motekait^, buvę 
Chicagos Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai.

Vietoj recenzijos, apie išleis
tas knygas ir jų sukeltą pasi
tenkinimo jausmą mūsų jauni
me kalbėjo A. Indreika. Užbaig

GAISRAS VIEŠBUTYJE
Šeši buvo sužeisti, 20 ugnia- 

Igesių buvo saugiai išnešti, kiti 
laimingai iššoko pro langus į 
gyvybės tinklus ir 150 patys 
išbėgo, gaisrui ištikus Tivoli 
viešbuty, 6318 S. Maryland av.
Keturi sužeistųjų buvo šokę 
pro langus. Nuostolių padaryta 
per $100,000.

SUDEGĖ 26 ’TCE-CREAM”
VEŽIMAI

Gaisre įvykusiame Tastee - 
"Freeze kompanijos garaže prie 
Grand ir Tripp gatvių, sudegė 
visas garažas ir jame buvę 26 
vežimai naudojami “ice-cream”
— ledų išvežiojimui. Nuostolių 
padaryta per $400,000.

PAVOGĖ IR PASKANDINO 
4 TAKSI

Vykstant ginčams tarp dvie
jų taksi vairuotojų unijų, iš
Yellow Cab kompanijos, 691 N.|žu motoriniu laiveliu 
Green, buvo pavogti keturi nau kioti Michigan ežere, 
jutėliai taksi, kurie vėliau ra
sti paskandinti Chicagos upėj.

MOTERIS APGAVO 100 
PIRKĖJŲ

Illinois valstybės pagelbinis 
prokuroras Alvan Morse kal-

paplau- 
Jie iš

plaukė iš Burnham prieplau
kos. Kai negrįžo po šešių valan
dų, ketvirtas bendras, kuris pa 
ibūgo su jais vykti, pranešė apie 
jų nesu grįžimą policijai. Pakra 
ščio sargyba iš lėktuvo rado

tams, davusiems vadovėlių iš- tuvių metu kalbų buvo ir dau
giau. Kalbėjo šia proga vysk. 
V. Brizgys, gen. kons, dr. P. 
Daužvardis, inž. A. ir M. Ru-

leidimui 4,000 dol., Marijai ir 
inž. Antanui Rudžiams pir
miausiai buvo įteikti padėkos 

: lapai ir išleisti vadovėliai su Į mokyklos dir. J. Masilio-
j Mokytojų tarybos, Tėvų komi- n's, A. Rūgytė ir kt. 
i teto ir autorių parašais. M. ir visa tai ėjo kartu su gražio- 
! A. Rudžiai savo kalbose pabrė- mįs vaišėmis, kurias parengė 
Ižė, kad jie savo prisidėjimu Tėvų komitetas ir Motinų klu

bas. Nors užbaigtuvių vaišės irnorėjo tautai atiduoti tinkamą 
duoklę.

Toks pat padėkos lapas ir
programa ilgokai užtruko, bet 
visi džiaugėsi darbo užbaigimu, 

knyga buvo* įteikta vysk. V. į ateities perspektyvomis, malo- 
Brizgiui, paaukojusiam 500 dol., n^a^ ^aknosi įspūdžiais ir nauju
Lietuvos gen. kons. dr. Dauž- 
vardžiui įteikta padėka ir 4 
egz. knygų. Po to ėjo įteikimas 
kitiems mecenatams padėkos 
lapų, kad jie prisimintų esą 
vertinami už savo prisidėjimą 
prie jaunosios kartos lietuviško 
auklėjimo ir mokymo.

Pabrėžtina, kad tai pirmoji 
lietuviškų vadovėlių serija, ku
ria jau naudojasi lit. mokyklų 
mokiniai. Pramatoma ir II-ji se 
rija, kuri furės apimti liet. kal
bos istoriją, liet. kalbos sintakse, 
liet. kalbos rašybą, Lietuvos (

I J et vo
knygų ;v-.

ryžtu skatinosi 
vadovėlių seriją.

leisti antrąją

Reikia priminti, kad Salezie
čių gimnazijai Italijoje 10 egz. 
nupirko dr. P. Kisielius, o Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje 
— Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjunga. P. S.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, IU.

Tel. 4S4-4<>«0
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

tins Florence Freislinger už su laivelį 8 mylias nuo Indiana 
kčiavimą ir apgaudinėjimą. Ji 
priimdavo pinigus iš norinčių 
pirkti naujus automobilius, 
jiems prižadama greitai prista
tyti už žymiai papigintą kainą.
Tokiu būdu iš 100 asmenų ji 
išvyliojo per $250,000.

PINIGŲ KAIP ŠIENO 
(Vakar vidurnaktį baigės lai-

Harbor, Ind. Vyrai buvo dingę.
i PRAGYVENO IŠ VAGIŲ 

DARBO
Į Alfred Thomas, buvęs kali- 
' nys, paskutiniu laiku vertėsi 
, vartotų automobilių pardavi- 
;mu, 632 N. Cicero av. Iš tos 
vietovės jis nuomodavo vagi
liams automobilius, revolverius, 

.šautuvus ir kitus vagilių profe
sijos įrankius. Gerai uždirbda
vo iš nuomos. Už vagilių pavog 
tų dalykų pardavimą jis irgi 
imdavo savo dalį. Chicagos po
licija susekė ir sugadino buvu
sio kalinio biznį su vagimis.

Amerikietis Brazilijoj
Brazilijos Barra de Pirai vy

skupijos ganytojas AgnelloRos 
si pakvietė jaunas amerikietes, 
Šv. Tėvo savanores, dirbti la
biau, apleistuose jo vyskupijos 
vietose. Dvylika amerikiečių 
vyksta ten prieš Velykas; jos 
įsijungs į auklėjimo, medicinos 
ir socialinį vietos gyvenimą.

Kolumbo vyčiai
Amerikos organizuoti vyrai, 

Kolumbo Vyčiai, katalikai, šie
met mini 80 metų kai įsikūrė 
jų organizacija, kuri dabar turi 
4,800 skyrių ir per pusantro 
milijono narių. Jų pavyzdžiu da 

Prez. Kennedy ž.mona Baltųjų bar organizuojasi katalikai vy- 
Rumų kieme moko ant poni
liuko, vardu Macaroni, 
savo, dukrelę Caroliną.

ark- 
jodinėti 
(UPI)

rai Meksikoj, Panamoj, Puerto 
Rico ir Filipinuose.




