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PAVERGTŲJŲ TAUTU SEIMAS PRAŠO PREZIDENTĄ 
KENNEDY PERSVARSTYTI SAVO SIŪLYMĄ

Padaryti nepuolimo pareiškimus tarp Nato ir Varšuvos 
pakto režimų

NEW YORKAS. — Europos 
Pavergtųjų Tautų seimas krei. 
pėsi į prezidentą Kennedy, pra
šydamas jj persvarstyti savo 
pasiūlymą pasikeisti tarp Šiau
rės Atlanto Sutarties organiza
cijos (Nato) ir Varšuvos pakte 
režimų nepuolimo deklaracijo
mis.

Telegramoje, pasirašytoje pir 
mininko Ferenc Nagy, pabrėžia, 
jog toks aktas — taip mano pa
vergtieji — parodytų vakarie
čių nuolaidą, bandant vengti su 
sikirtimų dėl Berlyno ir taipgi 
palaužtų rezistencijos dvasią, ir 
išplėštų' Vakarų svarbiausią at
baidymo faktorių.

Pavergtųjų tautų, sakoma te
legramoje, statuso sankcionavi
mas duotų Maskvai “visišką ne

liečiamumą ir laisvas rankas to
je apylinkėje.

Europos Pavergtų Tautų sei
mas iškėlė ir antrąjį argumen
tą: nepuolimo deklaracijos ne
paremtų Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir jų sąjungininkų sau 
gurno, bet tik patenkintų Mask

— Kun. Lapė pasitraukė iš 
kanclerio pareigų. Iš pavergtos 
Lietuvos gautomis žiniomis, dėl 
sveikatos iš vyskupijos kancle
rio pareigų pasitraukė kun. Alf. 
Lapė. Jis ir toliau bus kunigų 
seminarijos rektorium. Gauto
mis žiniomis, kun. Lapė norė
tų dirbti kurį nors ramesnį dar
bą.

Chruščiovas uždainavo seną dainelę
Ragina vakariečius išvesti savo karinius dalinius iš 

Vakarų Vokietijos. Kada Chruščiovas išves savo 
okupacines jėgas iš Pabaltijo kraštų?

NEW YORKAS. — Gardner net reikalingais. Jis palaiko tau
Cowles, žurnalo “Look” prezi
dentas ir redaktorius, “Dės Moi 
nes”, “Register and Tribūne” 
Co. prezidentas, praėjusį penk
tadieni Maskvoje turėjo su dik
tatorium Chruščiovu pasikalbė
jimą, trukusį dvi valandas ir 
50 min.

Chruščiovas matąs vilties 
spinksėjimą dėl Berlyno ir Vo
kietijos klausimų išsprendimo

tų išsilaisvinimą iš kolonializmo 
priespaudos. Tai gerai. Prašo
me, pone Chruščiove, išvesti sa
vo okupacines jėgas iš Pabalti
jo valstybių — Lietuvos, Lat
vijos L-'Estijos...

Nuobodžios knygos

vos lūkesčius pasipelnyti iš to 
smūgio, kuris būtų jaučiamas 
Rytų - Vidurio Europoje ir net 
kitose pasaulio dalyse.

Amerika pradėjo
atominius bandymus

atmosferoje
WASHINGTONAS. — Vakar 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
išsprogdino bombą atmosferoje 
virš Christmas salos Pacifike, 
1,300 mylių nuo Honolulu. Tai 
pirmasis JAV atomo sprogdini
mas atmosferoje nuo 1958 me
tų. Bandymas pasisekęs.

Japonijos vyriausybė vakar 
atsiuntė Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms notą, protestuojan
čią prieš atominius bandymus.

300,000 propagandos 
laiškų į JAV

NEW YORKAS. — Pagal 
New Yorko muitinės duomenis, 
šių metų vasario mėn. iš komu
nistinių kraštų į JAV buvo įga
benta daugiau kaip 700,000 paš 
to siuntinių ir jų tarpe 300,000 
buvo su komunistinės ir prieša- 
merikinės propagandos turinio 
medžiaga. Daugiausia siuntinių 

! buvo įvairi technikinė, mokslo ir 
“nepropagandinio” turinio lite
ratūra.MASKVA. — Maskvos “Prav 

da” kritikavo Kultūros minis- 
Bet jis pastatė sąlygą — išves-. torio Furcevos darbą knygų ir čiama įvairiams, JAV įstaigose 
ti vakariečių karinius dalinius fihnų srityje. Esą, daug pasta- užregistruotiems užsienio agen- 

ruoju metu pastatytų filmų yra! tams, pasiuntinybėms, valdžios

Dalis tų siuntinių buvo siun-

iš Vakarų Berlyno.
Jis manąs, jog Berlyno ir Vo

kietijos reikalai turi būti iš
spręsti .pirm nusiginklavimo su 
sitarimo.

Chruščiovas ketinąs pakviesti 
prezidentą Kennedy vizituoti 
Rusiją, artėjant deryboms prie 
galo arba sušvelninti šaltojo ka 
ro įtampą.

Sovietų diktatorius pasisakė 
prieš agresyvius karus, bet jis 
defenzyvinius ir tautų išsilais
vinimo karus skaito teisėtais ir

žemo lygio. Atspausdinta labai 
daug knygų ir jos esančios 
nenaudingos ir nuobodžios.

įstaigoms ir “tyrimų organizaci 
joms”.

Gal ir išliks Stalino 
statula

Katalikų universitetas
Japonijos sostinėje

TOKIO. — Japonijos sostinės 
katalikų universitete Sophia ne
trukus pradės veikti gamtos ir 
technikos mokslų fakultetas. 
Bus mechanikos, elektrologijos, 
elektroninės technikos, chemi
jos ir fizikos katedros. Į nau
jąjį fakultetą dėl vietos stokos 
pirmaisiais metais galėjo būti 
priimti tik 300 studentų,' iš 900 
paduotų prašymų.

PRAHA, Čekoslovakija. — Mi — Raudonieji paėmė kalvoje 
rūsio diktatoriaus Stalino sta- sargybinių būstinę šiauriniame 
tūla, gal būt, išvengs nustalini- • Laose. Komunistai sukilėliai, pa
mo. Vietos partijos nariai nu
balsavo nepaisyti Kremliaus į- 
sakymo ir išgelbės savo “išlais
vintojo” 100 pėdų statulą.

Tenka pastebėti: sunku Stali
no statulą nugriauti, nes ji per 
didelė ir išsprogdinti pavojin
ga, nes perarti prie pastatų. Kai 
kas siūlo galvą pakeisti Lenino 
galva.

laikomi raudonųjų iš Šiaurės 
Vietnamo, paėmė laosiečių armi
jos postą, netoli provincijos sos 
tinės Nam Tha.

Chruščiovo knygos ir
Šventasis Raštas

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečių šventraščio draugijos 
pirmininkas Taylor neseniai pa
reiškė, kad Afrikos ir Azijos 
kraštuose Chruščiovo knygos 
(ir šiaip komunistinė literatūra) 
tiek sovietų platinamos, kad ga 
linčios išstumti ir Šventojo Raš
to paplitimą. Tik 1961 m. Afri
kos ir Azijos kraštuose Chruš
čiovo knygų išplatinta 100 mil. 
egz., tuo tarpu Šventojo Rašto 
pavyko išdalinti 55 mil. egz.

Esą keista, kad Chruščiovas 
sekąs šventraščio draugijos me 
todais ir savo knygas platinąs 
už juokingai mažas kainas.

Maemillan atvyko į JAV
Tarsis su prezidentu Kennedy

KALENDORIUS

Balandžio 26 d.; šv. Kietas ir 
Marcelinas, Kaributas, Vilūne.

Balandžio į27 d.: šv. Petras 
Kanizijus, šv. Zita, Aušra.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas lietus, apie 70 laips
nių; rytoj — giedra, truputį 
vėsiau.

Saulė teka 4:54, leidžias 6:42.

LONDONAS. — Britanijos 
ministeris pirmininkas Harold 
Maemillan šią savaitę užsimins 
prezidentui Kennedy, kad vaka
riečių valstybės turėtų surasti 
formą nuolatiniams pasitari
mams su Sovietų Sąjunga.

Maemillan vakar iš Londono 
atskrido į New Yorką. Jis taip 
gi vizituos VVashingtoną, Otta- 
wą, Torontą. Jo penktas susiti
kimas su prezidentu Kennedy 
(nuo jo inauguracijos) bus šį 
šeštadienį Washingtone.

Oliio gubernatorius M. V. DiSalle, Lietuvių Demokratų klubo valdybos nariai ir kandidatuoją J. P. 
Mull j JAV kongresą ir J- T. DeRighter į Ohio senatą turėjo pasitarimą rinkiminės kampanijos 
reikalais. Buvo sutarta dėl bendro pasirodymo rinkimų tikslais 23-me kongresiniam distrikte su 
J. P. Mull ir J. T. DeRighter balandžio mėn. 29 ir 30 d.d. Be to, gubernatorius M. DiSalle pareiškė, 
kad jis tikisi, jog J. P. Mull bus nominuotas ir pabrėžė turėsią malonumo vėl susitikti su J. T. 
DeRighteriu, su kuriuo jam tekę dirbti Ohio legislatūroja 1938—1939 m. Iš kairės į dešinę: 
Ethvard Katalinas — Clevelando miesto Tarybos narys, Joseph P. Mull-Muliolis — verslininkas, 
kandidatuojąs iš 23 distrikto j JAV kongresmanus, Ohio valstybės gubernatorius Michael V. DiSalle, 
John T. DeRighter, Superior Savings banko vedėjas, kandidatuojąs į Ohio valstybės senatą, Jonas 
Nasvytis, Lietuvių Demokratų klubo vicepirmininkas ir Vytautas Balašaitis, LD klubo valdybos 
narys.

Trumpai iš 
visur

— Von Brentano susižeidė. 
Henrich von Brentano, buvęs 
Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris, susižeidė ran
ką, kai jo automobilis, vairuo
jamas jo tarnautojo, susidūrė 
su sunkvežimiu.

— Pavergtųjų Europos Tautų 
seimas savo pilnaties nepapras
tąją sesiją planuoja birželio mė 
nesį Londone. Ligi šiol seimo 
europinės sesijos vis vykdavo 
Strasburge arba Paryžiuje.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar “parlamente” pa
siūlė naują taikios koegzistenci
jos konstituciją, nes Stalino 
konstitucija esanti atgyvenusi 
savo dienas. Naujoje konstituci
joje turi atsispindėti Lenino ide 
ologija. “Seimo” nariai nutarė 
rašyti naują konstituciją.

— JAV raketa Ranger IV 
šiandien palies mėnulį.

— Seoulo mieste, Korėjo-

NEPASITIKĖJIMO SĖKLA IŠAUGO DIDŽIU MEDŽIU įmetu, nepriklausomo dienraščio

Maskvos vienas iš siekimų — apskaldyti Vakarų vienybę. Iš dalies jai pasisekė. Niekada nebuvo 
.tokio nepasitikėjimo tarp Amerikos ir Europos kaip šiuo metu. Kur priežastys?

Britų vad,as įsitikinęs, kad 
reikėtų sudaryti Rytų - Vakarų 
politinį kanalą, kurio pasikal
bėjimai būtų svaresni nei am
basadorių.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ar Britanijos pareigūnai kal
bėsią vakariečių vardu tik pil
nai pasitarę su Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija.

Maemillan po kelionių Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje gali pasukti į Mask
vą.

Nepasitikėjimas išaugo tarp 
Amerikos ir mažųjų europinių 
sąjungininkų — Olandijos, Por
tugalijos, Belgijos, kurį laiką 
netgi didžiojo sąjungininko An
glijos. Nepasitikėjimas tose vai 
stybėse kilo dėl Amerikos politi
kos — remtis :?aujom atsiliku
siom valstybėm Azijoje ir Afri
koje, aukojant europinių sąjun
gininkų mteresus: Olandijos 
Naujoje Gvinėjoje, Portugalijos 
Gojoje, Angoloje, Belgijos Kon
ge ir t.t.

Amerika aiškino: tai europie
čių kolonijos Azijoje ar Afriko
je, o kolonializmas atgyveno; 
reikia kolonijų gyventojam leis 
ti laisvai apsispręsti patiem... 
Portugalija, Olandija aiškino: 
tai ne kolonijos, tai mūsų vals
tybių integralinė dalis, kurios 
gyventojai turi pilietines teises 
ir dalyvauja rinkimuose; neofi-' 
cialiai dar prideda: kaip ir J. 
Valstybių dalis yra Aliaska... O 
kai Olandija aiškino, kad yra 
pažadėjus papuasam apsispren
dimo teisę ir tegul Jungtinės tau 
tos garantuoja jiem tą teisę, tai 
ir J. Tautos ir J. Valstybės ne
siskubino atsakyti; čia jų sim
patijos linko ne į papuasų ap
sisprendimą, bet į papuasų ati
davimą Indonezijai, kuri ateity
je gali išaugti į didžiąsias ga
lybes...

Amerikos politinė linija rem
ti naująsias Azijos ir Afrikos 
valstybes, jas atitraukti nuo 
Maskvos ir jomis remtis sustip
rėjo Kennedy vyriausybės me
tu. Tai ir yra viena iš priežas
čių, dėl kurios pasijuto kai' ku
rie senieji europiniai Amerikos 
sąjungininkai skriaudžiami ar 
bent paliekami be dėmesio jų 
interesai.

*
Nepasitikėjimas labiausiai iš

skyrė kelius tarp Amerikos įr 
Prancūzijos. Nepasitiki Ameri
ka. Nepasitiki ir Prancūzija. 
Mes plojame de Gaulle — rašė 
Sulzberger (NYT) — dėl jo po
litikos Alžirijoje, bet mes juo 
nepasitikime.

Amerikos nepasitikėjimas 
Prancūzija atėjo nuo senų Roose 
velto laikų. RooseVeltas nepasi
tikėjo de Gaulle, nepasitikėjo

nei jo vadovaujama Prancūzija . patys pasigaminame... Čia Ame-1 
— nelaikė jos didžiąja valstybe. ; rika buvo susvyravusi. Penta-
Amerikos spauda ilgą laiką, kai i gonas dėstė argumentus už a- 
per 12 metų de Gaulle buvo ne- 
valdžioje, vadino jį diktatoriu
mi, tyčiojos, kad jis didybės 
manija serga. Amerikos vyriau
sybė nesutikę d'-’oth prancūzų 
jai atominių paslapčių. Oficia
liai aiškino: įstatymas neleidžia 
svetimom valstybėm tas paslap 
tis duoti. Neoficialiai: komunis
tai taip insifiltravę Prancūzijos 
įstaigose, kad paslaptys nueis 
Maskvai. Prancūzijai nebuvo pa

Hankook Ubo redaktorius, ka
dangi jis nesilaikė antikomunis 
tinio įstatymo ir skleidė netik
ras žinias.

— Europos Taryba ir Rytų 
Europos sienos. Pagal kai ku
riuos spaudos pranešimus, Eu

ropos Taryba esanti pripažinu-
dabartines Vokietijos ir Len 

kijos sienas, kitais pranešimais 
- pripažįstanti galiojančias 

11937 m. sienas. Taryba nėra

valstybės departamentas prieši
nosi ir tebesipriešina. Politiką i 
nulemia ne Pentagonas, ir pre-
i" / ,S ; L - • ■.■ Tik per
konferencijoje davė suprasti,1 
kad jis stovi valstybės depar
tamento pusėje.

Santykių rezultatas — pasiti
kėjimas tarp Amerikos ir Pran 
cūzijos nėra sustiprėjęs^ Francu ■ 
zijos nepasitikėjimą Amerika 

slaptis, kad Amerikos atominės j dar pagilino Amerikos politika 
paslaptys duotos Anglijai. Ne-i Sovietų atžvilgiu.
davimą Prancūzijai priėmė kaip 
nepasitikėjimą ir kaip Prancū
zijos “diskriminaciją”. De Gaul 
le atsakė į tai veiksmais: įsakė 
iš Prancūzijos iškelti Amerikos 
atomines bazes, išjungti Pran
cūzijos laivyną iš Nato koman
dos.

Tai praeitis. Dabartis pasiti-

(Nukelta į 6 psl.)

Peipingas už “socializ
mo vienybę”

PEIPINGAS. — Šiom dienom 
Peipirige baigtas raudonosios Ki 
nijos “parlamentas” (“liaudies” 
kongresas).

Ataskaitiniame pranešime mi 
bėjimo neatstatė. Prieš keletą nigt pirmininkas Chou En-lai
savaičių Prancūzijos štabo vir
šininkas gen. Gaston Lavaud 
kreipėsi į Washingtoną su pla
nu, kuriame vėl buvo prašoma 
pagalbos atominiais reikmeni
mis. Amerika tegalėjo siūlyti 
paramą už 200 mil., bet tik kon
vencinių ginklų. Ačiū — buvo 
prancūzų atsakymas, — jų ir

nurodė bendradarbiavimo reika
lą su sovietais, pripažino Kini
jai reikalą kovoti su “rimtais
sunkumais”. Jis reikalavo pakel
ti žemės ūkio produktų gamy
bą. Dėmesys turįs būti kreipia-

nai Fed. Vokietijoje įvykus įvai 
rių, Tarybai priklausančių, kraš 
tų geografijos žinovų pasitari
mui, nusistatyta laikinai, kol 

i dar truks ligšiolinė padėtis, pa
siūlyti geografijos vadovėliuo
se ir atlasuose žymėti de facto 
sienas (1961 m. padėtis) ir de 
jure sienas (1937 m. padėtis). 
Jie taip pat pasiūlė, kad srity
se, kur kalbama dviem kalbom, 
vietovių pavadinimai turėtų bū
ti žymimi abiejomis kalbomis,

— Raudonosios Kinijos vadai 
vakar smarkiai kritikavo Sovie
tų diktatoriaus Chruščiovo tai
kią koegzistenciją su Vakarais.

— Jugoslavijos komunistai 
tikisi turėti artimesnius politi
nius ir ekonominius santykius 
su 'Sovietų Sąjunga, apsilan
kius šiom dienom Belgrade So-
vietų užsienio reikalų ministe- 
riui Gromyko.

— Japonų importas padidė-
mas pirmoje eilėje į žemės ūkį, i jęs. Japonijos importas padidė-

24,900 amerikiečių
aplanke Britaniją

LONDONAS. — Britų kelio
nių įstaiga pranešė, kad 24,900 
amerikiečių vizitavo Britaniją 
sausio ir vasario mėn., 22 pro
centai padidėjo turistų, palygi
nant su 1961 metų tuo pačiu 
periodu.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar 9:45 vai. ryto (Chi
cagos laiku) išsprogdino ato
minę bombą atmosferoje. Ši 
bomba buvo išmesta iš lėktuvo.

— JAV iš Cape Canaveral, 
Fla., vakar iššauta raketa Sa
turnas į 65 mylių aukštį, kur 
išleido 95 tonas vandens, atlie
kant mokslinius tyrinėjimus.

toliau — į lengvąją ir sunkią
ją pramonę.

Kinija turinti daugiau gamin
ti kasdieninio vartojimo reik
menų. Visi siekiamieji planai su 
traukti į vad. 10 punktų pro
gramą. Būdinga, kad kinai ir 
toliau pasiryžę laikytis komu
nų sistemos kaime.

jęs 19.4 proc. 1961 metais.
— Kiek Sovietų Sąjungoje y-

ra privačių automobilių. Viso
je Sovietijoje yra nedaugiau 
kaip 50,000 privačių automobi
lių; Maskva turi 23,000 automo
bilių.

----Kanadoje sumažėjo bedar
bių skaičius.

Tebevyksta Rytų Vokietijos 
sovietinimas

BERLYNAS. — Pastarajame 
Rytų Vokietijos komunistų par 
tijos plenume paaiškėjo, kad 
Ulbrichtas iš Maskvos gavęs lais 
vas rankas toliau sovietinti ry
tinę Vokietiją. Vienas paspar
tinto soviętinimo bruožų — kol 
chozų skaičiaus didinimas.

Maskva norinti Rytų Vokie-

nės gaminių tiekėją. Neseniai 
Varšuvoje lenkų susisiekimo mi 
nisteris pranešė, kad tranzitas 
per Lenkiją Rytų Vokietijos 
kryptimi šiais metais galįs pa
didėti net 40 procentų. Pagal 
paskutines informacijas, sovie
tai siekią pakelti savo eksportą 
į Rytų Vokietiją, tuo tarpu, kai

tiją toliau išnaudoti kaip pramo vokiečių eksportas galįs mažėti.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 26 d. KANDIDATAI Į ASS 
CENTRO VALDYBĄ

Informuojant at-kus apie 
Detroito sendraugių išstatomus

DĖMESIO LIPNIČNIETŪMS

Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 29 d., po

tą ir odą prigydo. Plaukai au
ga, o paausiuose atsirandan
čios plikos vietos užleidžiamos 
plaukais iš viršaus.

Red. VINCAS LIULEVIČIUS, 6540 S. Campbell avė, 
Chicago 29, Dl. Telf. PR 6-1275

kandidatus į naujai renkamą io vai. mišių Jaunimo centre. 
ASS Centro valdybą, buvo pra
nešti tie septyni kandidatai, su 
kuriais, jau buvo susitarta. Da
bar malonu mums painformuo
ti, kad Detroito kandidatų są
rašas yra galutinai baigtas pri
jungiant dar vieną kandidatą, 
jauną akademiką, jau baigusį 
chemijos mokslus, gerai pažįs

Prašome visas nares atsilanky
ti ; bus įdomi ir vertinga progra 
ma.

MOKSLEIVIŲ ŠVENTĖ

Marąuette parko moksl. atei
tininkų Pr. Dielininkaičio kuo
pos šventė įvyks gegužės 6 d.

9 vai. ryte šv. mišios ir ben
dra Šv. Komunija, šv. P, Mari-

S? P, ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arcb Supports) ir 1.1

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEB1JOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084
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J. Vilkaitės paruoštos šokėjos šoka D. Augienės vaidinime žvaigž
dė, kuris bus pastatytas gegužės 5 d. Cicero lietuvių parap. salėj.

tamą iš at-kų veiklos dr. inž.
Kęstutį Keblį. Tuo būdu, Detro
ito at-kų sendraugių kandidatų jos bažnyčioje, Marąuette par- 
sąrašas į ASS Centro valdybą ke. p0 pamaldų ateitininkų kan

didatų priesaika parapijos salė
je. Bendri pusryčiai, meninė da 
lis. Visi kviečiami dalyvauti.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos Jcambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

• Redakcija dirba kasdien s
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 ~ 12:00. Ggcuii

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

Šillllllllllllllllllllillllllllllillllilllllillllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllflllllin

Šv. Tėvo laiškas Romos 
tikintiesiems

“L’Osservatore Romano” ir1 
kiti Romos dienraščiai, balan
džio 11 d. paskelbė ypatingą

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. telef. \VAlbrook 5-607#

Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9- 
susitarimą.

-12 ir 7- 
išskyrus

-9 v. v. pagaf 
trečiadienius.

yrą šis: dr. inž. L. Bajorūnas, 
dipl. muzik. V. Barisas, kun. B. 
Dagilis, dipl. agr. A. Juška, dr. 
inž. K. Keblys, mokyt. V. Kun- 
drotienė (Kurmauskaitė), inž. 
J. Mikaila, prof. dr. J. Pikūnas.

KONTROLĖS KOMISIJA 
KANADOJE

Pirmą kartą at-kų veikloje, 
besireiškiančioje naujam pašau 
ly, Kanados at-kai sendraugiai 
ėmėsi iniciatyvos išstatyti kan-
.didatuš į ASS centrinių organų

PASIKEITIMAS REDAKCIJOJ kaštuos apie $260 iš New Yor- 'rinkimus>
Pranešu, kad nuo gegužės 1 ko> atsiras pakankamas' Toronto at-kai sendraugiai iš

d. iš šio skyriaus , redaktoriaus skaičius ekskursantų, kurie už- , statg kandidatų sąrašą į ASS 
pareigų pasitraukiu. Dėkoju vi- P^ytų pilną lėktuvą. Rengė-1 Kontrolės komisiją šios sudė- 
siems Korespondentams, rašiu- jams yra labai būtina kuo sku- tįes: E k. Manglicas, jaunas 
siems į šį skyrių. Ypač gili pa- sužinoti, ar atsiras pa-:socialinių mokslų akademikas;
dėka tenka V. Liulevičiui, visą kankamai . norinčių šiai ekskur- j ,įr_ j Matulionytė, dantų gydy- 
laiką gausiai parūpinusiam me- T°dėl visus suinteresuo* j-ojaunoji akademike; Iz. Ma
džiagos. Visus raštus nuo šiol ^us Pra^on^® skubiai iki šių tusevieiūtė, “Moters” redakto- 
siųsti naujam redaktoriui šiuo j ge»užės 15 d ~Jkreiptis į rė; Be Pabedinskienė, “Mo- !

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
Šv. Tėvo Jono XXIII laišką Ro- akušerija ir moterų ligos 
mos tikintiesiems, kunigams ir 6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
vienuoliams, raginantį visus MedicaI LU 56446
malda, vidinio gyvenimo atnau
jinimu, gausiais gailestingumo 
darbais uoliai bendradarbiauti 
visuotino Bažnyčios susirinki
mo parengime. Romėnai, sto
vėdami arčiausiai apaštalų Sos-

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
4-7 Treč. ir šeš-Kasdien 

tad. tik
10-12 ir 
10-12.

Valandos
atsiliepia.

pagal susitarimą 
skambinti MT

Jei ne- 
3-0001,

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

Rezid.: 3241 West C6th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

S. BIEŽIS
I R U R G A S

Dr.
C H

j r Joną, Pabedinską 4937 VV Iftfi x ’ V • • * x - a ’o r prie to didžiausio ir svarbiausioadresu: Vincentas Liulevicius, taneamsKą, w. iilb terš” administratore; A. Saulis,!*' „ .. ........
................. _ . . ,'Rflrv.nvpins! įatnrnmp. ivvkin rpn-

to, turi ypatingą garbę, bet kar Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
’ j r . uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais

tu ir pa.reigą, visa energija ir nuo 7 iki 8.____________________
visomis priemonėmis prisidėti

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel, Ofiso — Bl 7-0400.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69fch Strėėt 

Spec. ORTHOPEDINfi.3 LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiauąi įMigponinę.

VAL.: Pirrnad., antr., ketv,, penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus teiefhhu.

Telef. REpublic ,JSt2SĮ00.<

DR. ANT. RUDOKI Opi.
Tikrina akis ir prltaijtp, akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Caiifornia Ave^ VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vaC.V' trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r-i 'iki 2 p.'p. 

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th ŠLf Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4383; , 3j0 N. Mi
gai Avė.. Suite 608. tel.!,CE 6-776L 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS

6540 So. Campbell Avė, Chica
go 29, Illinois, Tel. PR 6-1275.

J. Karpavičius

KAM REIKIA SENDRAUGIŲ 
STOVYKLOS?

Štai ir šįmet rugpiūčio 12-18 
Dainavoje ruošiama sendraugių 
stovykla. Gal keista? Ar neky
la mintis, kad tai bandymas 
pratęsti studentišką veiklą su
augusių tarpe? Ar iš viso rei
kia sendraugių stovyklos?

‘ Pažiūrėk, kokią naudą sto
vykla neša. Ji atnaujina mūsų 
organizacinę bendruomenę. Ži-

Place, Oak Lawn, Illinois. Tele- “Tėviškės Žiburių” administra- 
fonas: GA 3- <809. Ekskųrsijon torius. Visi kandidatai veiklūs 
kviečiami visi Amerikos ir Ka- at_kai ir visuomenininkai, 
nados ateitininkai. Atkreipia-,
me dėmesį, kad nemažas skai-' CICERO KVIEČIA 
•čius jau yra pareiškęs norą to-, 
kioje ekskursijoje dalyvauti.

- Rengėjai
STUDENTŲ STUDIJŲ 

DIENOS

M. A. Vysk. M. Valančiaus 
Cicero kuopa kviečia visus: 
moksleivius, studentus ir sen
draugius ateitininkus kartu pa
silinksminti gegužės 5 d., 7 v.

dienomis. Nors kaip kūrios gru
. pės (daugumoj sentimentalis- npma, esame seni draugai ta- ui)> dar bando §iag stu(J

Studijų dienos, kurios jau 
antri metai kaip perima įvairių 
nepasisekimų nukankintą Tri
kampio suvažiavimą, šiemet į* „ .. .
vyks Dainavoje birželio Z- Kevelaitytes - Visockienes, o

nuo 9 v. v. šokiai. Įėjimas jau-

Čiau laikas ir nuotoliai dildo 
draugystes ir pažintis. Stovyk-

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 W. 6Srd St.

Kampas G3-čios ir Caiifornia 
tai. uas'ien nuo 6—8 vai »ak. 

rašo šventasis Tėvas, - at- Trečiad. ir Vitu laiku nagai sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. \VAibrook 5-3048

Bažnyčios istorijoje įvykio rea
lizavimo. Jau Romos sinodas,

:v.f Cicero parapijos salėje. savyje 
Į Programoje D. Augienės vai- norus 
dinimas “žvaigždė”, režisuotas siekti.

iiimui $1, o vyresniems $1.50.

nešė daug pažangos religiniame 
ir socialiniame gyvenime, bet 
dabar dar didesnis dalykas — 
Visuotinas Bažnyčios susirin
kimas — stovi prieš akis! Vi
sas pasaulis rodo gyviausią su
sidomėjimą ir lūkestį. Net at
siskyrę mūsų broliai gavina 

gražiausias viltis ir 
Bažnyčios vienybei at- 
Visi katalikų vyskupai

energingai ėmėsi gausybės klau 
symų svarstomo ir nagrinėji
mo pareigos.

Tą karštą ' raginimą Šv. Tė
vas tiesioginiai skiria romė-

Tel.: REliance 6-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirrnad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINilVs 
6449 So. Pulaski Rd. TeluTiU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oąlt forest, III. 

Telef. FU 5-2020.' ’
Valandos pagal susitafffną.i Jeigu 

neatsiliepia skambinti TI£į 9-1071.

DR. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d." St. 
Ofiso tel. REliance 6»44k0 

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

3 pį-iiųiį 
pagaį nutartĮ.

ei. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

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

Valandos pagal susitarimų
Fe». ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER Ta BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street ’■
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-SI 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutarti 
sekin. uždaryta.

Penkt. tik 1 
Trečiad. ir šeštad

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Re-zid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendru praktika ir : specialiai 

„ , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
®s val- vak. Trečiadieniais ir seki 
madieniais uždaryta, ■ priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniniu nue 
2 vai. iki 5. vai. vak. * , ,

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
gydytoja ir chirurgė

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuė 12-—s ‘Vai? 
■rak.. pirm., antr., ketvir. 6‘—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

y ii

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDlKf1f' vr vatėti JJIGŲ 

SPECIALISTĖ
IJUIIUJING

7156 South Western Avenue 
Pirrnad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 V. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo , 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS~
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Gros puikus orkestras, o salė 
būk papuošta vyšnių ir obelų , .
žiedais. Tad visi ateitininkai ir nams> bet savaime supranta- 
jų draugai padarykit sau ir ei- ma> bad jis laukia to bendra- 
ceriečiams malonumą atvykda- darbiavimo maldoje ir atsinau- 

jinimo iš viso pasaulio tikin
čiųjų.

— Chicagos Ateitininkų sen-
• / , . . o OPERACIJOS PLIKIAMS ,draugių skyriaus susirinkimas ;

įvyks gegužės 11 d. 7:30 vai. v. i Dr. E. S. Lamont, dirbąs Los I 
Jaunimo centre. Susirinkimo me Angeles mieste, o taipgi prof. I 

kimasi, kad jie visi atvyks, nes |^u j-,us diskutuojama tema: mū- N. Orenteich, dėstąs New Yor-Į 
jiems ir laikas patogiausias ir Įsų gjęyj-įaus funkcijos, o naujo- ko universitete, daro ypatingas 

ji valdyba pateiks planus 1962 - operacijas plikiams: perkelia 
63' metams. Gegužės 27 d. ruo- dalį plaukuotos odos nuo smil- 
šiama šeimos šventė. Šventės kinių į nuplikusio priešakio vie 
metu meninę programą išpildys
moksleivių ateitininkų kuopos, i

Kun. ’dr. J. Kubilius sutiko!
Pasilikti skyriaus dvasios vadu; 
sekantiems metams. S.

nag vadinti “trikampio stud. 
dienomis”, rengėjai tokiu pava

lo je praleista savaitė vėl mus dinimu nesirib • kaip ir
Suriša. ’pernai, tikisi atsilankančių iš už 

sienio (daugumoj Kanados) ir
.provincijų, kaip pav. Hamtra- 

caga ar Detroitas dar nesudaro!^ Mich ir Kenosha> wisc. 
visos sąjungos. Stovykloj pa- Beveik nereikėtu nei n)inėti>

Stovykla yra tam, kad pajus 
tum, jog nesi vienas, kad Chi-

matysi, kad tavo šeimos rūpes
čiai bendri visiems, gi bendrai 
dirbant ir sprendimas ne toks 
jau sunkus.

Stovykla yra tam, kad atsi
kvėptum. Kūnu rūpinsis saūlė ir 
vanduo -— bet tą rastum bet 
kurioj vasarvietėj. Reikia, kad 
ir dvasia šviežio oro įkvėptų. 
Rami, tyli gamta, rytinės mi
šios ir bendra Komunija stip
rins : pavargusią dvasią. Studiji
nė programa bus ne tik kokia

nereikėtų nei 
kad Chicagos ir Clevelando d- 
vių nariai ypač kviečiami ir ti-

kelionės trumpiausios.
Tarp kitko ,tie, kuriems per

nai nepasisekė naujo pušynėlio 
surasti, turės progos šiemet jo 
paieškoti. Jų darbo palengvini
mui bus prikaltos rodyklės.

Savaime aišku, Studijų die
nas ruošia SAS Detroito drau
govė- Pierre

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

protine mankšta — per ją ban
dysime rasti geresnę įžvalgą JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS
savo siekiuose.

Išvada aiški: stovyklos rei
kia — reikia ir tavo šeimos sto 
vykioje. Pasiimk rugpiūčio 12- 
18 atostogas, įsigyk žemėlapį ir 
jau dabar pradėk tyrinėti, kaip 
Manchester, Mich., pasiekti. 
Lauksime. v. a.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ 
1963 M.

Marąuette Parko Jaunučių 
at-kų susirinkimas įvyks šį šeš
tadienį, balandžio 28 d., Chica-; 
go Savings & Loan Assn. patai-; 
pose. I-ai ir II-ai grupei kartu ] 
— 12 vai.

Primename, kad

Populiarių šokių 
pamokos

Jūsų namuose, klube ar mokyk-

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

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

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

Ubicago 29, 111.

pos šventė įvyks gegužės 6 d. 
9 vai. r. šis susirinkimas pasku 
tinis prieš kuopos šventę, todėl 
bus svarbių informacijų. Visi 
dalyvaukime.

Be to šiame susirinkime tu-

I loj. Porai ar didesnei grupei. Jums _______________________________
mūsų kuo-, tikrai patiks. Imkit specialų in-

t Ateitininkai organizuoja 1963
Pietų rugpiūčio mėnesį trijų sa- . . . ..... , , .. . y., ,T iresime ir margučio ritinėjimą.Vaičių ekskursiją i Europą. Nu-iT7. . .t i. t A i C Iztn.ann r,

strukcinį kursą: Fox-trot, Waltz, 
Swing, Rhumba, Mambo, Tango, 
Cha-cha-cha, Samba, Paso Doble, 
Merengue, Polka, Pachanga.

GRovehifl 6-7480 
dienomis

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPI.C1AIA BU.

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

(Incorporated)
EDVARDAS U LIS, sav.

I’el. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-322A

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

2737 WEST 71st STREET 
VuandoB tik susitarus 
Tel. GRovehUl 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue 
(Prie Caiifornia Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Jei ne- 
1-0001. I

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS - V

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tei. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., 'treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir anų 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popfet' ir kitu 
laiku — pagal susitarimą^; z 
Tel. ofiso HE 4-2123, rezį’^A 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 1 

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal ' Susitarimą, 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai.-popiet, kaa- 
dlen, išskyrus trečiad. ir šeštad.

GRovehll/5J-282»

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

P.

Telefonas

DR. A. VALIS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir, MOTERŲ 

' LIGOS : iLTU
valandos: nuo 1-4 ir 6-8> vai. vak.

šeštadieniais nuo 1-4 vąį; popiet 
dąfyte. ’

Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

matytos datos yra rugpiūčio 9 
— rugsėjo 2. Bus skrendama iš 
New Yorko vokiečių Lufthansa 
linijos lėktuvu, kuris turės pil
ną aptarnavimą, maistą ir t. t. 
Europoje bus dvi sustojimo vie 
tos — Muenchenas ir Paryžius, 
iš kurių, pagal pasirinkimą, 
taip pat bus galima grįžti. Eu
ropoje ekskursantai pasirenka 
savo programą individualiai, ta 
čiau tuo tarpu planuojama ture 
ti bendrą studijų savaitę su Vo
kietijos ateitininkais. Vienam 
asmeniui kelionė į ten ir atgal

Kiekvienas atsineša bent po po
rą margučių.

Po susirinkimo, 2 vai. įvyks 
vaidinimo. “Teisybė ir neteisy
bė” repeticija. Globėjos

MARGUČIŲ RITINĖJIMAS
Korp! Grandig vėl rengia 

margučių ritinėjimą kuris įvyks 
šį sekmadienį, 2 vai. p. p., Jau
nimo Ceentre.

Margučiai bus gaunami vie-, 
toj. Norintieji dalyvauti margu 
čių parodoj atsineša po margu-, 
tį. Visi yra kviečiami dalyvau
ti. I

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir
,, . dažomos —• J. Rudis
Tel. CLiffside 4-1050

J10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
Inž apdraudą nuo ugnies ir auto-įsį 
|rnobillo pas

PR ANK ZAPOLIS
3208>4 VVest 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
ŠTel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

lijoomo ELECTROniCS

TV-RAOI3AI - JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKSTE1.ES 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT, PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Hąlsted St.- CLiffside4-5665Į

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
Ligonius nriima narai ousifarlma

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirrnad. ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt nuo 1 Iki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 5— 4 p. d. ir 6

8 vai. Trsčlad. ti šešt. uždaryta

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERĮ?
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue 
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HI 

Telef. offiso; PUlIman 6-6766 
Namų: BEverly 8-3046 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Ofisas 3259 S. Hąlsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
TrPčiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BTsbop 7-252U

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

Trečiadieniais užaąi^
Tel. PRospect 6-3400

DR. ONA VAšKEVIčirS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 Sonth Kedzie Avė.

Ofiso vai. kasdien: 2-14; '.6-8. 
Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 7, t. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite tėjefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos rvto kasmėn

Kuomet svarstote duątį dovaną 
savo giminėms arba draugėms, at-

il-'-r,’;.
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

l

PLOKSTE1.ES


APIE MIRTĮ NEKALBA “ŠALTOJO KARO” SIENŲ GARANTIJOS
Sovietijoj nuolat kartojamas 

rašytojo M. Gorkio sakinys, 
kad žodis žmogus skamba la
bai išdidžiai. Esą, žmogus vis
kas, nes žmogus atveriąs nuo
stabius horizontus, žmogus pa 
siekiąs erdves ir iš viso žmo 
gus yra komunistinėj santvar
koj labai vertingas. Komunis
tai nuolat akcentuoja tą va
dinamą žmogaus didybę, ta
čiau, iš. antros pusės, niekur 
nėra žmogus taip niekinamas, 
kaip ten, nes jis turi paklusti 
kompartijai, jis yra partijos 
didžiuliame, aparate mažas 
straigtąsj kuris gali būti nuo
lat pakeičiamas. Visuose repor 
tažuose, prakalbose, kritikos 
straipsniuose ir literatūros kū
riniuose turi būti pabrėžiama 
žmogaus didybė ir, žinoma, dar 
tarybinio žmogaus. Visas tas 
pabrėžimas yra labai dirbti
nas, toli nuo tikrovės. Visuo
se šūkiuose minimas sovietinio 
žmogaus pranašumas nuskam
ba daugidū juokingai, nei iš
kilmingai, ir literatūroj sukur
ti komunistiniai herojai yra 
tipingi negyvėliai, neįtikinami 
ir balioninio išpūtimo, kurie 
visą savo žmogiškąjį aš pajun
gia kompartijai.

*
Charakteringa tačiau, kad 

komunistai stengiasi niekur ne 
minėti mirties. Įvairūs nekro
logai būpą trumpučiai ir atro
do, kad' tuo stengiamasi nu
slėpti pati žiauriausioji realy
bė, su kuria labai sunku su
tikti kiekvienam žmogui, ypač 
komunistui. Komunistai nemini 
mirties, todėl jie nekenčia ir 
tikėjimu,.,nes kiekviena religija 
žmogui primena, kad reikės 
mirti, kad žemė tėra tik laiki
na. Jeigu žmogus pradės gal
voti apie Dievą, jis pradės jo 
labiau bijoti negu kompartijos 
ir tada toks žmogus sunkiau 
pavergti. Nutylėdami tą nuola
tinį f aklą ‘— mirtį, bolševikai 
nori žmogaus mintis nutrauk
ti į kasdienybę, kad žemėje tė
ra tik-ūkomunistų partija, tik 
darbo našumas ir išdidus žmo
gus. Kiekvieno žmogaus sielo
je. kokio jis netikėjimo bebū
tų, vistiek yra dalis to amžino 
netikrumo, kas bus po to, kai 
visa praeis. Bolševikai naikina 
ne tik krikščionį, bet ir žmo
gų. Pirmasis komunizmo nusi
kaltimas yra ne tiek prieš re
ligiją, kiek prieš žmogaus lais
vę. Kaip Šv. Tėvas Jonas 
XXIII teigia, vietoj Dievo gar 
binimo,; komunizmas siūlo že
mės garbinimą, medžiagą, ją 
paverčia + stabu, iš kurio lau
kiama atpirkimo, išganymo, in

Spaudoje ir gyvenime

PRIMENA LIETUVĄ IR ARKIV. REINĮ

"Arkivyskupas Joseph Gawlin iš
leido knygą “This i.s My Passion”, 
kurios ištrauką laikraštis “Our 
Sunday Visitor” Nr. 49 išsispaus
dino net pirmame puslapyje. Čia 
jis atskleidžia, kaip sunkų kryžių 
bolševikai uždeda tautoms. Jis su
mini eilę .pavyzdžių: 1920 metais 
Rusijoje; buvo 2,000,000 katalikų, 
paskirstytų į penkias diecezijas. 
Dabar viskas išnaikinta. 1945 me
tais dešimt diecezijų su 9,000,000 
katalikų pražuvo rytų Lenkijos da
lyje, kuri buvo prijungta prie Ru
sijos — katalikai buvo deportuoti, 
ištremti, išžudyti. Komunistai at
kakliai siekia katalikų Bažnyčią 
išnaikinti Vengrijoje, Čekoslovaki
joje, Lenkijoje.

Pirmieji persekiojimai nukreipia
mi prieš dvasiškiją. Arkivyskupas 
Gawlin po tų žodžių toliau rašo:

“Aš galvoju apie tuos Kristaus 
herojus — kardinolus Mindszenty 
ir Stepinąc, arkivyskupus Slipij ir 
Reinį, ’ Ukrainos, Lietuvos, Čeko
slovakijoj, Vengrijos ir Rumunijos 
vyskupus; kurių vieni yra. kalėjime 
savo pačių kraštuose, kiti ištremti. 
Mano mintys yra apie tūkstančius 
šventų ^Tcųpigų, pasmerktų — dėl 
ko ? —j Tik todėl, kad jie atsisa
kė išduoti šventąjį Tėvą, nutraukti 
vienybę-šū Bažnyčia. Todėl, kad 
jie skelbė tiesą.

Ir kalėjimuose išlaikytų kunigų 
dienos ųžj.Geležinės Uždangos sie
kia milijoną. Nedaug tų kraštų 
kunigų tarpe yra tokių, kurie ne
būtų buvę ilgiau ar trumpiau lai
kyti kalėjimuose ar prievartos dar
bų stovyklose. Daug jų buvo išžu
dyta be teismo, baisiu būdu. Ki

dividualinės bei kolektyvinės 
laimės. Iš čia ir kyla toji prie
varta, kuri apriboja ne tik krik 
čionies, bet ir žmogaus pačias 
pagrindines teises bei laisves.

*
Komunistai tačiau, kalbėda

mi apie žmogaus didybę, jį čia 
pat nuvertina, stengdamiesi jį 
pajungti kompartijai. Štai, ko
kias maldas turi dainuoti Lie
tuvos jaunimas, vadinami pio
nieriai, kompartijai:
Už visus didžius darbus, 
už tai, kad tu mus atvedei 
į didelį ir saulėtą likimą, 
už visą rūpinimąsi ir meilę 
mes dar ir dar sykį kartojame: 
ačiū, partija, tau.

žodžiu, partija yra virš vis
ko, ji yra stabas, ir žmogus 
verčiamas ją pripažinti savo 
laimės šaltiniu. Partija nemini 
žmogaus laikinumo, nes tada 
tuoj iškyla amžinybės ir prisi
kėlimo klausimas.

Lietuvos gyventojai, švęsda
mi Velykų ir kitas povelyki
nes šventes, prisimena mirtį 
ir mirties pergalę. Prisikėlimas 
yra pergalė prieš blogį. Gi že
mėje didžiausias blogis yra ko
munizmas, ir visi savaime tiki, 
kad blogis bus nugalėtas, kad 
tikrai vieną kartą triumfuos 
gėris ir kelsis laisva Lietuva. 
Bolševikai, neminėdami mir
ties, nori nuslėpti ir prisikėli
mo mintį, kuris jiems reiškia 
pralaimėjimą, tačiau tai yra 
tuščios pastangos, kaip ir dul 
kėm virstančio Lenino dirbti
nis kėlimas.

*
Negalima pasakyti, kad ir 

laisvajame pasaulyje žmogus 
nuolat atsimintų mirties grės
mę. Ir čia žmogus stengiasi 
jos neprisiminti. Net ir žino
mos graborių koplyčios stengia 
si mirusį išpuošti, lyg šaukda
mos, kad, štai, miręs gražiau 
atrodo, negu būdamas gyvas. 
Bet laisvojo pasaulio žmogus 
daugiau pajunta netikrumą, 
nes niekas jam čia neperplovi- 
nėją ^smegenų, kad žodis žmo
gus skamba išdidžiai. Laisvam 
pasauly netikrumas nėra ni
hilistinis, nes tikinčiam žmo
gui yra aišku, kad mirties ir 
blogio pergalė tėra laikina.

Lietuviškoji visuomenė lais
vajame pasaulyje, puoselėda
ma kultūrines vertybes, be a- 
bejo, turi atsiminti ir krikš
čioniškuosius laisvųjų uždavi
nius. Turime išlikti krikščionis 
kojo Vakarų pasaulio atsto
vais, nestatančiais nei aukso, 
nei žmogaus Dievo vieton.

Al. B.

tiems buvo suorganizuoti pasityčio
jimo teismai. Paruošti medikamen
tais ir hipnoze, jie turėjo klausyti, 
priimti kaltinimus, save kaltinti, 
net teisėjus nuteikti prieš save...”

šie arkiv. Gawlinos žodžiai tai 
dar vienas priminimas apie tas bar
bariškas prievartos, teroro, kruvi
no žiaurumo priemones, kokias
naudoja komunistai. — J. Žvilb.

Lenkas vyskupas, kandida
tas į šventuosius

Romos vikarijato bažnytinia
me teisme šiomis dienomis įvy
kusiame posėdyje buvo baigta 
nagrinėti informacinis proce
sas apie šventumą, dorybes ir 
stebuklus Dievo tarno Sigismun 
do Lozinskio, lenkų vyskupo, mi
rusio 1932 metais. Sigismundas 
Lozinskis 1917 m. buvo paskir
tas Minsko vyskupu Baltgudi- 
joje ir revoliucijos audroje pa
teko į bolševikų kalėjimus ir 
buvo ilgai kankinamas, kol 
1921 metais Rygos sutartimi 
buvo grąžintas Lenkijon. Čia 
buvo paskirtas Pinsko vyskupu 
ir ypatingai pasižymėjo savo 
šventumu ir nepaprastomis do
rybėmis.

Taip pat šiame posėdyje bu
vo pradėta svarstyti italės, tre
tininkės, Dievo tarnaitės Armi- 
dos Barelli byla, norint ją pa
skelbti šventąja.

Amerikos ir Anglijos plane 
deryboms dėl Berlyno kreipia į 
save ypatingą dėmesį “šaltojo 
karo” sienų garantijos. Tų ga
rantijų pavadinimas lyg ir nau
jas. Bet iš tikrųjų čia turime 
reikalą su klausimu, kuris yra 
iškilęs daugiau, kaip prieš de
šimtį metų, tik kiek kitokiomis 
politinėmis aplinkybėmis.

Pati “šaltojo karo” sienų ga
rantijos ar, kitaip sakant, So
vietų karo grobio pripažinimo 
idėja yra kilusi Anglijoje. Jos 
tėvas ir promotorius buvo ne 
kas kitas, kaip Winstonas Chur 
chillis. Tą idėją jis kėlė dvejo- 
pais sumetimais. Viena, jam rū 
pėjo greičiau grąžinti Europai 
pastovią politinę padėtį, sutvar 
kius Vokietijos reikalus, o ant
rą vertus, Churchillis siekė už
bėgti už akių respublikonų “li- 
beration” politikai, kuri jo ma
nymu galėjo privesti prie karo 
Europoje. Radikali priemonė 
tiems tikslams pasiekti galėjo 
būti, Londono manymu, nepuo
limo paktas tarp Vakarų ir Ry
tų. Toks paktas, duodamas So
vietams saugumo garantijas iš 
Vakarų pusės, turėjo, Londono 
manymu, pašalinti kliūtis, ku
rias Sovietai statė Vokietijos 
apsiginklavimui. Taikos sutar
tis su Vokietija galėjo būti pa
sirašyta, o, sutvarkius Vokieti
jos reikalus, būtų buvęs atviras 
kelias ir kitų taikos problemų 
sprendimui.

1953 metais Churchillio idėja 
turėjo plataus pritarimo 

Vakaruose

Anglai ir prancūzai, pripažin 
darni Sovietams jų karo grobį, 
tikėjosi sustabdyti Sovietų pro 
pagandą, kuri griovė jų kolo- 
nialines imperijas, o Vakarų 
Vokietija laukė iš vadinamo 
Vakarų-Rytų Locarno Vokieti
jos apjungimo.

Apie saugumo garantijas So
vietams''Churchillis pirmą kar
tą viešai prabilo britų parla
mente 1953 m. gegužės 11 d. 
Kancleris Adenaueris parėmė 
garantijų Sovietams idėją rug
sėjo 4 d. priešrinkiminės kom
panijos metu, o Prancūzijos už
sienių reikalų ministeris Schu- 
manas pritarė tai idėjai rugsė
jo 25 d. Jungtinių Tautų posė
dyje, kreipdamasi tiesiog į so
vietų delegatą Vyšinskį.

Kiek sunkiau buvo Churchil
lio idėjai prigyti Amerikoje. 
“Containment”, t. y. bolševiz
mo sulaikymo politikai, kuri bu 
vo nusistatyta Trumano admi
nistracijos metu, saugumo ga
rantijos buvo natūralus tos po
litikos apvainikavimas. Tuome
tinis demokratų kandidatas į 
prezidentus Adlai Stevenson,

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Persekiojami kiniečiai
1850 m. prasidėjusi aukso ieškojimo era, kuri iš 

Oregono išviliojo stipriausius vyrus. Tuo laiku, kai 
Oregono vyrai ieškojo aukso Alaskoje ir Kaliforni
joje, buvo reikalinga tiesti geležinkelius, o pakanka
mo darbininkų skaičiaus nebuvo. Buvo nutarta įsi
leisti darbininkų iš Kinijos. Jie atvykę užsirekomen
davo kaip ramūs ir darbštūs darbininkai. Dirbdami 
ir mažai reikalaudami, nepajuto, kaip po kelerių me
tų geležinkelių tiesimas užsibaigė. Tada jie pradėjo 
ieškoti darbo kasyklose ir kitur. Tas labai nepatiko 
pionieriams, kurie pradėjo juos diskriminuoti, perse
kioti. Tamsesni žmonės pradėjo kėsintis prieš jų 
gyvenvietes, juos mušti ir sprogdinti namus. Kai ku
riose vietose buvo pradėta reikalauti 4 dol. į mėnesį 

i už leidimą gyventi. Buvo uždraustos vedybos tarp ki- 
jniečių ir baltųjų. Tuo laiku leidžiama spauda ir inte
ligentija išėjo ginti kiniečių prieš tamsuolių puolimus. 
Šio amžiaus pradžioje persekiojimai nutilo, ir dabar 
keli tūkstančiai kiniečių gyvena Portlando mieste, 
verčiasi restoranų, skalbyklų ir kt. verslais.

Nemalonėn pateko ir japonai
Šio šimtmečio pradžioje buvo Oregone keli tūks

tančiai japonų, kurie daugiausia vertėsi daržovių ir 
vaisių auginimu. Kurį laiką padirbę kitiems ir susi
taupę pinigų, pradėjo supirkinėti žemes ir patys vers

Kaip tų garantijų idėja yra atsiradusi?

PRANAS DAILIDĖ

grįžęs iš savo kelionės aplink 
pasaulį, spalių 1 d. pareiškė:— 
Aš siūlau atremti Sovietų kalti
nimus Vakarams agresingais 
sumanymais — garantijomis, 
kad jie nieko neturi bijotis iš 
mūsų pusės. — Tačiau respubli
konai buvo išėję į prezidento 
rinkimus su “liberation”, t. y. 
su pavergtų tautų išlaisvinimo 
šūkiais. Dėlto jų kandidatui 
Eisenhoweriui laimėjus rinki
mus, Amerikos vyriausybei sun 
ku buvo duotus rinkikams paža 
dus sumindžioti.

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles spalių 6 d. šitaip atsilie
pė apie britų peršamą nepuoli
mo paktą tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos: — Kalbos apie 
nepuolimo paktą tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos yra truputį 
keistos ir kiek beprasmiškos. .. 
Jungtinių Tautų čarteris yra 
plačia prasme nepuolimo pak
tas ir būtų sunku daug ką prie 
jo pridėti... Bet bendras klau
simas apie suteikimą garantijų 
prieš galimą Vokietijos agresi
jos pasikartojimą ... svarstyti
nas. Žinoma, EDC (European 
Defence Community) suteikia 
geriausias garantijas ...

Eisenhowerio administracijai 
nerodant entuziazmo dėl Lon
dono peršamo plano santykių 
su Sovietais išlyginimui, tas pla 
nas pamažu nustojo aktualu
mo. Bet jis nebuvo pamirštas.

Prie to plano dabar grįžtama, 
tik su daug šiauresniais 

užsimojimais

Jeigu prieš dešimtį metų už 
“šaltojo karo” sienų garantijas

Kariai j Naująją Gvinėją — Apie 850 olandų kareivių išplaukė 
laivu iš Amsterdamo į vakarų Naująją Gvinėją, kurią nori Indo
nezija pasiimti. Olandija turi per 7,000 kareivių Naujoje Gvinė
joje. ' (UPI)

buvo siekiama susitarti su So
vietais ir dėl Vokietijos apjun
gimo laisvų rinkimų keliu ir dėl 
ginklavimosi naštos sumažini
mo, tai dabar tas garantijas 
ketinama pasiūlyti tik už ne- 
kliudymą Vakarų įguloms pa
silikti Vakarų Berlyne ir ne- 
trukdymą su jomis susisiekti. 
O be to, prie garantijų pride
damas dar ir politiškai žalingas 
Vakarams Rytų Vokietijos kad 
ir faktiškas pripažinimas.

Tuo tarpu politinės Vakarų 
kortos šį kartą yra patogesnės 
tam, kad Vakarų sąjungininkai 
Berlyno klausimu kietai laiky
tųsi. Per dešimtį metų Vakarų 
Europa yra ūkiškai ir politiškai 
sustiprėjusi ir sudaro jėgą, ku
ria laisvojo pasaulio vadovybė 
santykiuose su Sovietais gali 
pasiremti. Tai kas verčia tokį 
politiškai klaidingą žygį dary
ti?

Japonija pagerbė 
salezietį

JAPONIJA. — Italas salezie
tis tėvas Don Clodovevo Tassi- 
nari, jau nuo 1929 metų dirbąs 

; misionieriaus darbą Japonijoje, 
! šiomis dienomis japonų Valdžios 
buvo atžymėtas aukščiausiu Te
kančiosios Saulės ordinu už sa
vo nepalyginamus nuopelnus, į- 
gytus karo ir pokario mėtąis, 
organizuojant Japonijoje Cari
tas šalpą, steigiant katalikiškus 
fakultetus bei suorganizuojant 
didžiausią katalikų spaudos lei
dyklą “Don Bosco Sha”. Don 
Tassinari yra artimas impera
toriaus brolio, princo Takamat- 
su draugas ir turi visų didžiau- 
s'ą pasitikėjimą.

tis savarankiškai. Ypatingai jie buvo pamėgę Hood 
River miestelio apylinkes. Tai nepatiko apylinkių gy
ventojams, kurie sukėlė didelę audrą ir privertė val
džią išleisti įstatymą, draudžiantį įsigyti žemę gelto
nosios rasės žmonėms. Net pavyko įtikinti federalinę 
valdžią išleisti įstatymą, draudžiantį geltonosios ra
sės imigraciją. Antrajam Pasauliniam karui prasidė
jus, visi japonai, net Amerikoje gimę, buvo internuo
ti stovyklose.

Ateities valstybė
. 1

Vakarinis Oregonas iš šiaurės į pietus yra per
kirstas Kaskadų kalnų, o tarp kalnų ir pajūrio yra 
derlingi slėniai, kuriuose daugiausia ir gyvena Ore
gono gyventojai. Rytinėje dalyje 65 tūkstančių kv. 
mylių plote, kur lietus yra retesnis svečias, gyvena 
mažiau žmonių, nei pačiame Portlando mieste. Žmo
nių skaičiui didėjant J A V-ėse ir nuolat tobulinant 
dirbtinio drėkinimo sistemą, rytinė Oregono dalis tu
ri daug vietos būsimiems gyventojams.

Šiuo metu Oregonas, turėdamas didžiausius miš
ko išteklius JAV, parduoda miško medžiagos už bi
lijonus dolerių į metus. Vakarinėje dalyje auga vadi
namos Douglas eglės net iki 180-200 pėdų aukščio, iš 
kurių kamienų lentpiūvėse supiaustomos puikios len
tos. Portlando mieste plečiasi baldų gamyba, o Wil- 
lamette slėnyje popieriaus ir celiuliozos gaminimas. 
Kasyklose iškasamas auksas, sidabras, anglis ir kt. 
O kur dar pajamos už kviečius, vaisius, riešutus, pie
nininkystę, vilną, už gyvulių ir paukščių auginimą! 
Iš viso farmos ir rančiai turi apie 400 mil. dolerių 
įplaukų. Dar aliuminiaus pramonė, lašišų ir kitos žu
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Komunistų žemės ūkis nyksta
J. DAMAUSKAS

Veik neįdomu rasti tiesą skai- vykdyta tik 71%. Menkas ir nė- 
čiuose, kuriuos skelbia komunis pakankamas pašaras iššaukė di 
tiniai ūkio planai, nes jie nu- delį gyvulių nevaisingumą, li- 
statomi be jokio realaus pagrin gas ir kritimą.
do ir teturi vieną tikslą — su- Slovakijoje pagal 1961 metų 
kelti sensaciją. Matyt, kad ir planą trūko 15 milionų kg. mė- 
Maskva tuose planavimo bei sos, 28 milijonai literių pieno, 
“laimėjimų” skaičiuose pasime- 15 milijonų kiaušinių ir t.t. Ven 
tė, nes ne kitaip galima supras- grijoje virš 9% veršelių krito 
ti Rusijos Kompartijos planavi- į dėl drėgmės kolchoziniuose tvar 
mo žurnale pasirodžiusį straips- ! tuose bei vitaminų stokos. Len-

kijoje vien tik individualus ūkis 
pajėgia šiek tiek pateikti mė
sos, nes kolchozai 1961 metais 
ten galėjo padengti tik 1% mė
sos pareikalavimo. Užtat šie
met, užbaigus apyskaitas Len
kijos kolchozuose, prasidėjo

ūkio' gamybasutriksta," derlius ! streikaį ir Platesnio masto kol-
krinta, beveik visą laiką trūks- . c^oz^ likvidacija.
ta gyvuliams pašaro žiemai. Juk __............... .

. I Kinija visiškai skurstaapie nepriteklių ir XX-jame par į
tijos kongrese šaukė Chruščio- Blogiausiai atrodo žemės ūkis 
vas, kuris pastaruoju metu vėl raudonojoje Kinijoje. Ten net 
grįžo prie žemės ūkio, reikalau- kariuomenės maisto davinys bu 
damas didinti gyvulių skaičių, vo sumažintas bent ketvirtada- 
kad tuo būdu pagreitinti mėsos iįu. Vien Pekino pranešimais re- 
gamybą, nes miestuose vėl esan miantis, neabejotina, kad 1961 
ti mėsos stoka. Jis net graso pa metais raudonosios Kinijos ga- 
šalinimu iš partijos tų, kurie ne-1 myba kritusi mažiausiai 30%.

nį, parašytą planavimo komisi
jos vicepirmininko. Jis tame ra
šiny daugiausia nagrinėja nei
giamus skaitmenis, liečiančius 
žemės ūkį.

Bet kuriame krašte įvedus ko 
munistinio ūkio sistemą, žemės

paisytų jo parėdymų. Jokie, pa 
nąšūs grasymai nepadėjo pėi 
44 metus, tad jie nepadės ii 
45-siais metais.

Skaičiai, rodą žemės ūkio 
nesėkmingumą

Žemės ūkio sutrikimas vieš
patauja ne tik Rusijoje, bet ii 
visame raudonųjų valdomame 
pasaulyje. Rytų Vokietijos že
mės ūkio ministeris Hans Rei- 
chelt rašo, kad visuose Rytų 
Vokietijos kolchozuose reiškiasi 
netvarka galvijų ir pašaro sto
ka, gi rinkai pateikiami gami
niai yra labai blogos kokybės.
Kirkizijoje praeitais metais dąu 
gel.s kolchozų vadovų buvo pa
šalinti. Ten vieno pusmečio bė-, 
gyje privačiam suvartojimui bu Trumpai suglaudus, nuo bado 
vo atiduota 29,126 galvijai, o grėsmėje gyvenančios raudono- 
valstybei tik 7,740. Iki pr. m. sios Kinijos iki Čekoslovakijos, 
spalio mėn. buvo realizuota tik kur tik siekia Maskvos valdžia, 
16% mėsos duoklės, planuotos visur nusiskundžiama. Vadovai 
1961 metams. Labai daug gy- rūpinasi tik pasipelnymu, kol- 
vulių krito. Panašiai buvo ir chozininkai visur labiau dirba 
Omsko srityje (Vakarų Sibire), sau, nei kolchozui. Niekas toje 
kur vien tik 1961 metais krito ūkio sistemoje nežino, kokie gi 
120,000 galvijų ir 200,000 kiau- bus toliau iš viršaus primesti 
lių, gi avių net 50%. Tai ofi- planai, žodžiu, komunistinis že- 
cialūs duomenys, kur neigiami mės ūkis, net ir didžiausio te- 
daviniai visaip mažinami, tad; roro slegiamas, hebeišgali iš- 
pąmatuotai galima spręsti, kad bristi iš to užburto rato. 
ten tikrovė yra dar blogesnė.
Moldavijoje tik 70% mėsos ga
mybos plano buvo realizuota ir — Norint suteikti laimes ki
tai tik paskerdus didesnę dalį tam, reikia išsižadėti savęs: 
raguočių prieauglio. Bulgarijoje kol cukrus matyti, arbata nė-’ 
1961 m. rudens pasėlių buvo į- saldi. —Pirožnikov

vies konservavimas su laivininkyste atneša apie 40 
mil. dolerių.

Kalnynas su sniegotomis viršūnėmis, vandeny
no pakraščiais, putojančios upės, kriokliai ir ežerai ■— 
duoda vilčių, kad Oregonas yra ateities valstybė su 
dideliais gamtos turtais ir maloniomis gyvenimo są
lygomis. Jei tik pramonė pasiūlytų pakankamai dar
bų, tai žmonės veržtųsi čia kaip ir į Kaliforniją, ku
rioje dar 1950 m. buvo tik 10% mik gyventojų, o 
šiandien jau turi 17 mik, tai maždaug prieauglis po 
1000 žmonių per dieną. Atrodo, kad jau Kalifornija, 
nėra daugiau auksiniai vakarai, nes raketos, valdo
mieji ginklai, reaktyviniai lėktuvai sumažino darbus 
Douglas ir Lockheed didžiulėse dirbtuvėse ir, pagal 
laikraščiuose skelbtą statistiką, 100 tūkstančių dar
bininkų jau neteko darbo. Tai ekonominis smūgis 
Kalifornijai. O tas, gal būt, privers apleidžianeius ry
tines valstybes pasidairyti į Oregoną. Ir, gal būt, rte 
vieną šeimą Oregonas suvilios, ir jos pradės čia nau
ją gyvenimą, tapdamos naujųjų dienų pionieriais.

Amžinai žaliuojančių medžių valstybėje

Pervažiavus Kolumbijos upę, atsiduri jau amži
nai žaliuojančių spygliuočių Washingtono valstybėje, 
kuri, kaip Oregonas, turi tęsinį Kalifornijos Sieros 

j kalnų, kurių šiaurinė dalis sudaro net 90 mylių platų- 
i mo juostą ir užima beveik pusę šiaurinės Washingto- 
no valstybės. Tai vienas iš gražiausių ir didingiau
sių kalnynų JAV. Ši vieta vadinama Amerikos Švei
carija. Toje kalnyno vietoje debesys siekia Mt. Baker 
ir Mt. Glacier kalnų viršūnes.

(Bus daugiau)

Angliakasiai dėl bado visai ne
pajėgia atlikti savo “normų”. 
Raudonieji Kinai sumanė perei
ti Maskvos praeitą ūkio poten- 

| cialo kūrimo kelią per dar trum 
Ipesnį laiką, nei tai padarė Mas
kva. Tam tikslui ir tarnauja že
mės ūkio komunos bei sunkio
sios pramonės plėtimas. Kinijo
je mėtų metais pasireikšdavo 
badas, tačiau tokio masto mais
to nepritekliaus Kinijoje dar nie 
kad nebuvo pergyvenusi.

Kiek geresnė žemės ūkio pa
dėtis esanti Pabaltijo kraštuo
se, kaip Lietuvoje, Latvijoje ir 

į Estijoje bei Ukrainoje, tačiau 
ir ten, ypač mėsos gaminimo 
planai, ir 1961 metais nebuvo 

| tesėti.
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Varžybos pradedamos bal. 28 d., 
šeštad., 9 v. ryto ir tęsis iki vėly
vo vakaro. Vakare PAKŠTO sve
tainėj, 3800 S. California Aveaiue, 
SPORTININKŲ SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS.

Xll-jų Šiaur. Amerikos Liet. Sportiniu Žaidynių Krepšinio Pirmenybes
Chicagoje, 1962 m. balandžio mėn. 28—29 dienomis Bogan High School, W. 79th ir S. Puiaski gat. kampas

PIRMENYBĖSE DALYVAUJA VIRŠ 30 JAV IR KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO KOMANDŲ

Varžybų tąsa balandžio 29 dieną, 
sekmadienį, nuo 9 vaj. ryto. Po 
pietų iškilmingas pirmenybių ak
tas ir baigminės rungtinės.

Visi kviečiami ir laukiami at
silankant. RENGIMO MOMITET,

Christian Dior madų paroda 
Brazilijoje

Pobūvis moderniame sporto klube Sao Paule

NIJOLĖ SEMENAITĖ, Sao Paulo, Brazilija

Netrukus po Christian Dior raštuoto, gėlėto) suknelėmis, be 
mirties, jo įpėdinio, jaunojo Y- rankovių, dekoltuotos, plačių 
ves iSt. Laurent, skelbiamas nėr klostytų sijonėlių, plonu baltu 
viskas sveikatos sutrikimas ir piršteliu prisiliečiančios 5 - 6 ei 
greitai po to sekąs jojo atleidi- Į lių perlų ar kitokių karolių, be
rnas nuo kontrakto, nė kiek ne- sivėdinančios švelniom ispaniš- 
padėjo pasaulinio garso Dior, kom vėduoklėm — jos patrau- 
madų namams išlaikyti buvusią I kė visų smalsiai stebintį ir įver 
aukštą reputaciją. Į tinantį žvilgsnį - dėmesį per 15

min., tiek parodai besivėluojant.
Iš Paryžiaus po Pietų Ameriką

Todėl, pastatę vadovaujamoje 
vietoje naują madų kūrėją Ms. 
Mare Bohan, Dior Namai nu-

Dalyvėms dovanoja prancūziškų 
kvepalų

Kad atsilankiusias viešnias at
tarė pamėginti atgauti buvusią vėsintų 85" temperatūroje, be
poziciją madų pasaulyje. Kaip jokių vėsinimo priemonių pa- ■
dalis to projekto, buvo išsiųstas taipoje, jaunos, miklios ir grakš j Gaidys ateinantį sekmadienį su-
dvidešimties asmenų komitetas šios mergaitės su Miss Dior, giedos valandą anksčiau. Neuž- sitikimais
supažindinti su naujausiomis ma Diorissimo ir kitais Christian mirškite pavaryti laikrodį vieną rams atrodo tas pyktis be pa-
domis Pietų Amerikos kraštuo- Dior kvepalais vaikščiojo salė- poSaijJgikaP± ^ikp0 ofirialia^na- grindo. Ir kada moteris pasida-

MOTERYS - VYRŲ SAPNAS

Išsiaiškinus psichologinius rų gyvenimas be moterų būtų 
faktorius moterų ir vyrų skir- niūrus. Moterys turi didelę ža- 
tumų, paaiškėja šios trys tie- vesio jėgą. Dažnai jos sustipri- 
sos: na vyrų energiją. Vyrai turėtų

,. . . . , žavėtis moterimis ir duoti jom1) Moters svarbiausias inte- • ,. , , . .. r.suprasti, kad jos jiems reika-resas yra vyrai;J J ’ hngos. J. V-ras
2) Visos moterys mėgsta dirb 

ti priežiūroje, kitaip tariant, jos 
mėgsta būti valdomos;

3) Visos moterys turi jausti, 
kad jos yra reikalingos.

Šios tiesos yra iškilusios iš 
fakto, kad moterys jaučia, o 
vyrai galvoja. Moterys viršija 
vyrus savo greitesne orientaci
ja, bet jos atsilieka savo jaus
mų suvaldymu. Vyrų galvosena 
daugiau praktiška: jie gali nu- 

! spręsti, organizuoti, vadovauti.
' Dėlto vyrų priežiūra moterims 
atrodytų natūrali, tačiau jos 
desperatiškai prieš tai kovoja.

I Kada moterys kai kuriais at
daros! piktos, vy-

Senatorius Dood remia 
Olandiją prieš 

Indoneziją

WASHINGTONAS. — Sena
torius Thomas Dodd balandžio 
17 dieną pareiškė, jei Jungtinės 
Amerikos Valstybės įtikintų O- 
landiją atiduoti olandų Naują
ją Gvinėją Indonezijai, “plyštų 
mūsų ištikimų sąjungininkų šir

Chicagos milijonierius Jobniįyg pietryčių Azijoje”.
McClean III, nupirkęs už $3,000 (
seną gelžkelio naudojamą 16,- Memorandume, pasiųstame sa

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, Į RE 4-5880

APSAUGA NUO NELAIMĖS

000 svarų talpos aliejaus va- vo draugams Senato užsienio

iHHiiiiiiiHiiiiiiiiimniimiiiiiiiimimiiiĮ

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

I. MIGLINAS
2549 W. «9tli St. II a. PR 6-I0G3

goną, jį pakasė savo namų kie-, reikalų pakomisijos nariams To ........................... .
me. Jis mano, kad tai bus sau
giausia slėptuvė įvykus kokiam 
bombų sprogimui.

limųjų Rytų reikalams, Connec- 
ticut demokratas tvirtai gina 
olandų poziciją, kad papuasams 
būtų suteikta apsisprendimo tei
sė Jungtinių Tautų priežiūroje.

“iįūfcPi'Bb/'

aoes

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgą metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

J7A- 5-9209 Chicago, III.

■Z?S

se: Argentinoje, Brazilijoje, Či
lėje, Urugvajuje ir kitur.

Sao Paule madų paroda bu
vo pravesta per iškilmingą va
karienę (3,000 cruzeirų — $10 
— asmeniui), kurios pelnas bu
vo skiriamas Kovai Su Vėžiu 
institutui ir Prancūzų šalpos 
organizacijai Sao Paule. Už dvie 
jų dienų paroda buvo pakarto
ta koktelio pobūvyje, kurio pel
nas buvo taipgi paskirtas mi
nimom dviem įstaigom.

Egzotiška atmosfera
Mano “brazilietė motina” (ap 

gyvendinta braziliečių industria 
listų - milionierių šeimoje, esu 
traktuojama kaip šeimos narys 
ir laikoma lyg jųjų dukterimi) 
pakvietė mane eiti kartu su ja 
į tą parodą vietoje josios duk
ters. Iš viso gyvenime mažai 
mačiusi madų parodų, o dar 
niekad tokio aukšto lygio, su 
malonumu kvietimą greitai pri
ėmiau.

Nuo pragarsėjusios vadina
mos H išvaizdos Christian Dior 
vardas buvo daugelio laikomas 
sinoniminiu su radikaliu ir dik
tatorišku kūrimu. Paroda vyko 
Clube Paulistano, Sao Paulo 
naujausiame ir gražiausiame 
sporto klube, kurio naujoji gim
nastikos salė laimėjo pirmąją 
premiją architektūroje (archi-

je ir purkštė iš buteliukų bran 
gius prancūziškus kvepalus, kve 
pmdamos orą bei įšilusią publi
ką. Jos taipgi dalino po Chris
tian Dior prancūziškų kvepalų 
silankiusiai. Tuo tarpu gi ne vie 
buteliuką dovanų kiekvienai at

ros laiką. Laikrodis oficialiai pa
sukamas sekmadienį 2 v. r. (UPI) , ro pikta, ji pradeda ką nors 

dirbti. Moters pyktis, sukilę 
jausmai duoda jai daugiau ener 
gijos. Pakilusiais jausmais vy-

rie pereitą sezoną buvo taip ma ras greitai atgauna pusiausvy- 
doje.' Kailis buvo išnaudotas iki rą įr pradeda normaliai galvoti, 
paskutiniųjų: ne vien ištisi ii- Moters gi galvosena eina tiesia 

nai mintyse smilktelėjo gailės- | gi apsiaustai bei švarkai, bet ir linija. Jos tikslas yra saugu- 
čio gyslelė, dėmesiu stebint varg į rankogaliai, apikaklės, išpuošti. mas, ir ji nesustoja, kol neužsi- 
šes modeles, kurios viduryje tro į švarkai, o labiausiai krintą į a- j tikrina jo.
pikinės, drėgnos brazilietiškos Į kį bei įspūdingiausi iš visų - Į Toks saUnumo ieškojimas mo 
vasaros turėjo demonstruoti kailiniai apsiaustų bei švarkų d&rQ Įabai jautrią pavo.

pamušalai. ijams. Baimė moterį taip labaiChristian Dior 1961 — 1962 žie 
mos kolekciją.

Modelė Kouka dėvi žiemos 
aprangą 85° temperatūroje
Pirmasis parodytas numeris 

tikrai sukėlė pasigailėjimo bei 
simpatijos jausmų modeliuojan
čios mergaitės adresu. Apsivil-

Geriausiai patiko dvi 
nos” eilutės: viena — melsvos, 
kita — rausvos (ružavos) spal
vos, palaidais, paprastų linijų, 
švarkeliais ir papuošti nudažy
tais tų pačių spalvų činčilo ran
kogaliais ir galvos dangalu —
gobtuvu. Daugelis eilučių ture-, 

kusi trijų dalių vilnone eilute jo tokius gobtuvug pakanRamai 
(kostiumėliu), papuošta penkių ; didelius> dengiančius ne mažas 
colių kailiais aplink kaklą, ii- j skrybėles
gomis rankovėmis pagal riešus

jau-!veikia, kad ji reikalinga pagal
bos. Niekad negalima palikti 
moterį jos baimėje, nors atro
dytų ta baimė ir ;be pagrindo. 
Bet retai būna, kad ta baimė 
ją išgąsdintų. Iš tikrųjų, ji ga
lėtų būti palikta ir viena, Ta
čiau šiuo atveju ji labai nori 
vyriškos globos. Atsilyginimui

(gaila, bet negalėčiau pasakyti 
kokio kailio; mano žinojimas 
šioje srityje yra labai ribotas, 
atskiriant karakulį nuo činčilo, 
bet tai nebuvo nė vienas iš jų), 
botais ant kojų, kailinei kepu
raitei, panašiai kiek į kazokiš
ką, apgaubus gražią galvutę, mo 
dėlė Kouka plaukė, kaip gulbė, 
pakeltu tam tikslui taku, nė la
šeliui prakaito nenuvarvėjus jos 
baltai pudruotu veideliu, nė ne

tektum Brazilijoje yra aukš- mirktelėjusi ilgomis, dirbtinė- 
čiausiame laipsnyje), neseniai Į mis, nuleistomis blakstienomis, 
įvykusioje pusmetinėje meno pa nė mažiausiu ženkleliu nesuga-
rodoje. Medžiai, nusėti orchidė
jomis, ir krūmai “estrelitza” gė 
lėmis (gėlė panaši į amerikie-

dinusi šalto komforto efekto, 
kurį ji vaizdavo. Ir taip buvo 
su visomis modelėmis. Apsuptos

čių vadinamą “Bird of Para- ’ vilnomis, kailiais, aksomais, bro 
dise” —rojaus paukštis), pripil ,kadais, prilimpančiais prie fi

gūros satinais ir plačiais, ban
guojančiais šifonais, Simone, Al- 
la, Valerija, Laurence, Muriel, 
Edwina, Mickey, Francina ir 
Kouka narsiai nugalėjo karštį 
su gališku meniniu užsidegimu, 
įsijautimu bei entuziazmu.

Vakariniai rūbai

Daugelis eilučių turėjo priedo 
apsiaustą arba ilgą trijų ket
virtadalių švarką, arba apsiau- 
talą (lyg skarą), kurių daugu
ma buvo pamušti kailiais. Va
kariniam dėvėjimui eilutės lie
josi įvairiomis šviesiomis spal
vomis, brangių medžiagų bei tur 
tingų auksinių brokadų.

Tačiau daug populiaresnės, 
kaip eilutės, vakarais yra suk
nelės. Keletas kokteilio sukne
lių iš lame ar megstos medžia
gos (jersey), prisiuvinėtos bliz
gančiais karoliais, su kutais ar 
šifono

ji vyrui pasiliks draugiška bei 
pasiaukojanti.

Moters noras jausti saugumą 
yra jos silpna prigimtis. Dėlto 
moterys yra patikimesnės atsa
kingose pareigose už vyrus.

Moterys yra vyrų sapnas. Vy

GIIAl>iXSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

I Pardavimai-taisymal Sek. uždaryta

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?{- Miesto 

, . , leidimai ir pilna apdrauda.
suraukimais, uždengtos j 2047 W. 67 PI. Wft 5-8063

dė salę pilną egzotiško kvaps
nio.

Dvejetas šimtų tuzinų rožių
Šviesi, moderniška ir nepap

rastai erdvi salė lengvai talpi
no per 600 asmenų. Prie akiai 
patrauklios ir švelnaus aroma
to kvapios gėlių atmosferos pri 
sidėjo 200 tuzinų rožių: arbati-

Eilutės su kailiais

skirtingos spalvos apsiaustais, 
iššaukė entuziastingiausių katu
čių (daugiausia buvo kombinuo 
ta sidabro, pilkos ir baltos su 
juoda). •

Vyraujanti spalva

Įspūdingiausias gi iš tų visų 
buvo juodas operos apsiaustas, 
kurį atsegus buvo matyti sidab
ro lame suknelė, visa dengta 
kristalo karoliukais. Juoda spal

Dieninių suknelių nedaug te- 
nės — geltonos, raudonos, raus- buvo parodyta. O šiaip iš die- 
vos (ružavos), baltos ir leli-' nos metu dėvėtinų rūbų buvo ,Va buvo rodoma dažniausia ir 
javos, augte augančios per vi-, daugiausia rodomos eilutės. Vy- ! daugiausia: eilutėse, apsiaus- 
durį tako 50 pėdų ilgumo pakel-į ravo vilnonės: vienos spalvos ir I tuose, suknelėse — tiek dieni- 
toje platformoje, kuri skyrė sa- ■ margų, škotiško rašto, tamsiai ! nėse, tiek vakarinėse. Be juo- 
lę perpus. žalių, pilkų, juodų bei tamsiai j dos, jokia kita spalva perdaug

Moterys publikoje — beveik raudonų; su plačiais švarkeliais nevyravo. Platūs sijonai bei var
visos turtuolės (tebuvo vos apie ir kiek per liemenį suimtais, daž 
penketą vyrų!), Sao Paulo aukš nai apjuosti plačiu tos pat me- 
tosios visuomenės “smetonėlė”, džiagos diržu. Sijonėliai platūs, j nors ir ne perdaug, bet šiek tiek 
pačios buvo madų gyvieji pavyz kiek platesni ties keliais, kurie j matėsi siaurų ir ilgų su perskė-

po pavidalo reiškėsi vakarinėse 
— balinėse suknelėse. Taipgi,

džiai. Apsivilkusios linksmų spal buvo visad matomi; bet visai 
vų šilko (daugiausia margo — nebesimatė klostytų sijonų, kū

limu sijonų.
V

%

VVISE FOLKS CALL IT

HOUSE PAINTj
Jūs tikrai su tuo sutiksite. 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6- (300

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.

BU I C K AS - 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 B U I CK, INC.
907 W. 35fh Street, Chicago 9, III., Tel, LA 3-2022

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS N U O ŠI M ČIA I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės i

Mutual Ąed&ud Savings
and rj^oan ^^issociaiion.

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-77Ą7 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi ger? skonį,
V i s k ę perka pas Lieponį!

IIETIVIU pRP,KYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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

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

Current Dividend up to 4%%

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



►

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 26 d.

L

| šaulių Jaunimo Meno Kuopelė 
| suvaidins linksmą 3 veiksmų 
i komediją
“ŠIRDŽIŲ VAGYS“

Chicagos Vytauto Didž. Šaulių Kuopa bal. 28 d., šešt., Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St., ruošia

DIDELI BALIU!
IPradžia 7 vai. 30 min. vak. Po vai- 

dinimo bus šokiai, grojant geram vo- 
kiečių orkestrui. Dovanų laimėjimas, 
bufetas ir gėrimai.

Įeinant aukojama 2 doleriai. Moks
leiviams —1 doleris.

* 4
Jt < 4

STATOMA LINKSMA 
OPERETĖ

Šį šeštadienį, balandžio 28 d., 
7 v. v., Holy Redeemer audito
rijoje, statoma M. Petrausko 
linksma, operetė “Consilium Fa- 
cultatis”. Operetės paruošimas 
scenai truko beveik metus lai
ko už tai dabar visa Detroito, 
Windsoro ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė, šiuo liet. Šv. 
Antano parapijos choro darbo 
vaisiumi galės pasidžiaugti. Me
lodingos dainos atliekamos cho
ro, trio, duetų ir solistų suteiks 
malonumo kiekvienam atsilan
kiusiam į šį neeilinį šio sezono 
vakarą, Detroitas savo ansamb 
lio neturi, bet turi chorą kurio 
balsingumui galėtų pavydėti ir 
skambesniais pavadinimais me
no vienetai. Kad išvengus spūs 
ties, bilietų kasa bus atdara 
nuo 5 vai. p. p. Bilietų kainos 
yra 2 ir 3 dol. suaugusiems ir 
po T dol. jaunuoliams. Vaikai, 
kurie sėdimos vietos neužims, 
bus įleidžiami nemokamai. Tvar 
kos palaikymui talkininkauja 
Detroito skautų ir ateitininkų 
organizacijų nariai. Automobi
lių pastatymui yra Auditorijos 
kiemas talpinantis virš 1,200 
automobilių.

Po programos bus šokiai, 
puikiam ukrainiečių orkestrui 
grojant. Veiks bufetas, patyru
sių šeimininkių tvarkomas, tur
tingas skaniais valgiais ir gai
vinančiais gėrimais.

Vakarą globoja Šv. Antano 
parapijos kleb. kun. W. Stanie- 
wich, kun. K. Simanavičius, 
kun. V. Kriščiūnevieius, Ameri
kos Liętįuvių Gydytojų sąjungos 
Michigano skyrius, Amerikos 
Lietuvių Inžinierių - Architek
tų sąjungos Detroito sk.

Vakarą remia “Baltic Melo
dies” ir “Lithuanian Melodies” 
radijo sambūriai ir “Lithuanian 
Voice’’ radijo klubas, taip pat 
visos Detroito lietuvių organi
zacijos.

Šį šeštadienį Detroito, Wind-j ••.
soro iri plačiųjų apylinkių lie
tuviai lai skiria operetei “Con
silium Facultatis” pamatyti, 
kartu paremti Detroito liet. Šv. 
Antano par. choro gražias pa
stangas, pasidžiaugti savųjų jė
gų pajėgumu.

P. J.

MiiimmuiiiHiiiimimiiiimiimiiiiiiiiii,

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

i PAVASARIO JAUNIMO 
ŠVENTEI ARTĖJANT

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Micliigan 
Tel. YVE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka Įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinm- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirti kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

Jaunimas intensyviai ruošiasi 
pasirodyti savo šventėje. Kadan 
gi repertuaras yra papildytas 
naujomis dainomis, todėl repe
ticijos vyksta kas sekmadienį. 
Be to, ruošiasi pirmą kartą 
pasirodyti ir mišrus choras1. 
Malonu yra konstatuoti faktą, 
kad gerbiami tėveliai remia 

I Pavasario šventės paruošimą 
'ir sudaro palankias sąlygas, 
Ikad jaunimas galėtų repeticijas 
1 lankyti.

Detroitiečiai atsilankę į Jau
nimo šventę parems mūsų jau
nimo pastangas stiprėti lietuvių 
dainų grožyje ir priduos jiems 

I pasitikėjimo jų darbe.
Pavasario jaunimo šventė į- 

vyks gegužės 26 d., šeštadienį.
— Misijas Dievo Apvaizdos 

lietuvių bažnyčioje labai gražiai 
pravedė tėvas marijonas, kun. 
J. Petraitis, iš Chicagos, kuris 
taipgi pasiliko parapijoje didžią 
ją savaitę ir pasakė puikų pa
mokslą Prisikėlimo mišiose Ve
lykų rytą. Prisikėlimo mišiose 
giedojo Lietuvos Vyčių 79 kuo- 

. pos mišrus choras, vad. varg. 
,Gerard Graham. Gavėnios metu 
I pamaldose dalyvavo gausus 
skaičius lietuvių. Tas turbūt dė 
ka įdomių pamokslų, kuriuos 
pasakė kun. V. Krikščiūnevi- 
čius ir kun. Petraitis. Parapie- 
čiai dėkingi parapijos adminis
tratoriui kun. M. Kundratui už 
jų pakvietimą. Galbūt jeigu lie
tuviai gausiau lankytų Dievo 
; Apvaizdos bažnyčią susilauktu- 
(me nuolatinio lietuvio pamoks
lininko — kunigo.

— A. a. Feliksas Yakaitis, 
virš 70 m. amžiaus, mirė, ke
liaudamas į Floridą. Velionis 
buvo rhstąs negyvas apie 30 
vai. po mirties, motelio kamba
ryje. Pargabentas laidojimui 
Detroitan iš Stepą n a u c k o 
(Charles and Son) laidotuvių 
koplyčios bal. 24-a. Velionis bu
vo žinomas ristikas ir buvęs 
Detroito Lietuvių Vaizbos Buto 
valdybos narys. Pardavęs savo 
užeigą Detroite praleido laiką 
tarp Detroito ir Floridos.

— Detroito Pilietinimo ir Pa 
šalpos klubas ruošia banketą — 
vakarienę, šį sekmadienį, bal. 
29 d. 5 vai.' p. p., Porter Hali 
salėje, 4097 Porter. Po vakarie
nės bus šokiai. Bilietai gauna
mi pas valdybos narius.

— ALRK Federacijos De
troito sk. susirinkimas įvyksta 
šį sekmadienį, po l'l vai. pa
maldų, Šv. Antano parapijos 
mokykloje.

— Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Altoriaus draugija 
ruošia kortavimo vakarą šį 
penktadienį, bal. 27 d. 7:30 vai. 
vak. pobažnytinėje salėje. Po 
žaidimų bus kavutė.

— Detroito Arkidiecezijos 
vajus prasideda gegužės 6 d., i 
ne šią savaitę, kaip buvo anks- Į 
čiau pranešta. Vajus tęsis iki1 
gegužės 20 d. Lietuviai aukoki
te šiam vajui per savo parapi
jas.

— Ona ir Petras Rankeliai,
gyv. Mendota gatvėje, mini 50 
metų vedybų jubiliejų. Šį šeš
tadienį artimieji ruošia jiems 
pobūvį.

— Petras ir Elzbieta Tama
šauskai mini 47 metų vedybų 
sukaktį. -rjv-

PAMALDOS UŽ MAIRONĮ

Šį sekmadienį, balandžio 29 
d. 10 vai. Šv. Antano bažnyčio
je, karių ramovėnų ir kūrėjų 
savanorių iniciatyva, įvyks pa
maldos už poeto Maironio sie
lą. Pamokslą pasakyti atvyksta 
tėvas dr. Tomas Žiūraitis, OP. 
Gi kenčiančios ir kovojančios 
tautos dainiui dedikuotas kon
certas įvyks gegužės mėn. 5 d.

— Šv. Antano parapijos pir
moji gegužinė įvyks gegužės 27 
d. New Liberty parke.

— Sibiro kankinių likimas.
Pas knygų platintojus jau gau
ta H. Tautvaišienės knyga 
“Tautų kapinynas Sibiro tun
droje”. Autorė pasakoja 1941 
m. išvežtųjų šiurpulingą istori
ją, kurią turėtų paskaityti kiek 
vienas, o ypatingai jaunimas, 
kad susipažintų su mūsų tau
tiečių nežmoniškomis kančio
mis.

— Lithuanian Voice — radi
jo valandėlės programoje gegu
žės 13 d. bus Motinos dienos 
paminėjimas. Puikią velykinę 
šios valandėlės programą pa
ruošė Jonas Kriščiūnas.

— Kazio Gogelio Ir .Stasės 
Peleckaitės jungtuvės bus ge
gužės 5 d. Šv. Antano bažnyčio
je

— Antanas Janavičius balan 
džio 23 d. paguldytas Ev. Di- 
kens ligoninėje, E. Jefferson, 
kur sekančią dieną jam buvo 
padaryta akių operacija. Jo 
žmona Ona Janavičienė remia 
lietuviškuosius reikalus savo 
aukomis. S. G-kas

UŽBAIGTUVĖS

Per atvelykį bal. 29 d., 4 vai. 
p. p. Dievo Apvaizdos bažny
čios rūsyje (ISchaefer Rd. ir 
Grand River kampas) įvyks 
Dainavos stovyklos vajaus už
baigimas — laimėjimų trauki
mas.

Svečiai laukiami. Dalyvauki
te ir atsineškite ir savo bilietė
lius, gal Detroite bus visi lai
mingieji. Būsite ir pavaišinti. 

Gražus pavyzdys
Sigitas Žebraitis ir Kęstutis 

Kriščiūnas apsiėmė aptvarkyti 
aikštelę prie pernai pastatyto 
liet. Kryžiaus Jaunimo stovyk
loje.

Bus padaryti laipteliai į kal
nelį, apsodinta dekoratyviniais 
medeliais ir pats kryžius bus 
perdažytas.

Jonas Rauličkis, kuris kas
met savo bičiulio Juozo Mačiu- 
laieio, padedamas rūpinasi Dai
navos stovyklos pievų plovimu 
apsiėmė ir šiemet toliau rūpin
tis Dainavos pievomis.

Gražu kaip jauni žmonės sa
vanoriškai atlieka kai kuriuos 
uždavinius Dainavoje, kurie ki
tokiu atveju pareikalautų daug 
išlaidų.

Dailės paroda Dainavoje
Kartūnų diena Dainavoje yra 

oficialus Dainavos stovyklos 
vasarojimo sezono atidarymas.

šiemet tas sezono atidary
mas įvyks su dailės paroda Dai
navoje, kurioje dalyvaus Det
roito menininkai. Be kelių vie
šai besireiškiančių pirmą kartą 
pasirodys ir keli nauji Detroito 
dailininkai.

Sezono atidarymas įvyks bir 
želio 9 d. ne 10, kaip buvo 
skelbta pereitą kartą. -Jdv-

AUKOS ALTUI i J. Mikulionis, Mitkus, K. Nava- i tams užpuolus Čilės ambasadą, | Molotovo “kokteilių” ryšium su
Amerikos Lietuvių Tarybai Va-' ^S’įJ1 Bol^ai nutraukus santykius antivyriausybiniu sąmokslu, 

sario 16 d. proga per Detroito vaSj’ R/ j. Orentai> z. Pajaujis, A.“”’|su šiuo kraštu susiginčijus dėl
Lietuvių Organizacijų Centrą au- pas’kevįčįus, Paškauskas, "’Pašu- pasienio vandens. Tačiau anti- 
kojo šios organizacijos ir asme- j jionįSi ę. Paurazas, L. Petronis, 
nys: j S. Petrauskas, J. Petrauskas, A.

Po $40 — Ateitininkų Sendrau- A. Petrauskai, V. Perminąs, A. 
gių Detroito skyrius. Po $30 — I Petravičius, A. Pesys, A. Plepys, 

i N. A. Udriai. Po $25 — Amerikos ; j. Pranaitis, P. Polteraitis, Prusk,
'Lietuvių Socialdemokratų s-gos j p,. Putras, M. B. Pūkiai, J. J. Ra- 
116 kuopa, J. Švipaitis, I-jo Liet. ■ cevičiai, A. Ramunaitienė, A. Ra- 
Kar. St. Butkaus Detroite Šaulių į šytinis, R. J. Radai, V. R., O. J. 
kuopa, S. V. Urbonai. Po $20 — Ribinskai, E. Rėklys, J. Rimkunas,
M. L. Bajorūnai, K. Kundrotas, A. gimoliūnai, P. Stanionis, J. Šida- 
A. Keženiai, Dr. J. Kaupas, Dr. į gis, P. Svilas, S. Sirtautiene, K.
V. Mileris, P. Pagojus, Susiv. Liet. Sragauskas, Skorupskai, J. šepe- 
Amerikoje 352 kuopa, “Rūta” Li- tys, B. A. Sukauskai, J, Sinkus,

E. Skiotys, A. Smagraųskas, J.
Šuopys, K. Stašaitis, J. Tamošiū
nas, V. M. Tylos, S. Ungys, Ur- 

. T • į m 4. o i mauskienė, J. Vaitkūnas, J. Vait- &
, daros 29 kuopa, A- L. B. Radijo ^Un^’+P‘Veselka^Vdniaus Kras-
I klubas, A. L. R. K. Fed. 4 sky- J? *?et. S/g0? ADeįr^t° S,kyr1*^', r, G. Viskantiene, A. Vitkauskas, K.nūs, A. L. Vyčių 79 kuopa, P. v f. R Zqkarkq A Zanarpf,ule, v o Ar,,,, veikutis, z,akarka, A. ziaparee ,

kas, K. žalnieraitis.
Kiti aukojo po mažiau. Viso au

kų surinkta 2,055.25 dol.

vyriausybiniai elementai, atro
do, pasinaudodami netvarka, ren

Senas ginčas tarp Bolivijos 
ir Čilės dėl vandens naudojimo 
iš Lauca upės šią savaitę už
viręs, ir abi valstybės viena iš

gės nuversti vietinę vyriausybę, antros sostinių atšaukė savo 
Policija aštuonis asmenis a-; ambasadorius. Konsuliariniai ir 

reštavo, turėjusius namie ga-1 komerciniai santykiai būsią tę-
mintų bombų ir taip vadinamų1 siami kaip paprastai.

kerio ir Kosmetikos B-vė (sav. 
Kirtiklis ir Norus). Po $15 — A. 
A. Banėnai, J. Mikaila.

: Aleškaitis, V. Alkevieius, C. Anu- 
1 zis, K. Balys, O. Balzerytė, J. 
Bauža, A. Barakauskas, D. K. Bi- 

į rutės D-ja, A. S. Bliudžiai, J. Brie- 
j dis, V. Bražys, Dr. J. Brundza, V.
' Bublys, B. Burba, J. Černius, K. 
Čiuzelis, V. Gražulis, J. A. Gri
mai, A. Jankauskaitė, A. V. Jo- 
dinskai, A. J. Jonynai, Juozukas 
iš Toledo, A. Juška, J. Juška, P. 
Juška, S. Juzėnas, T. J. Kava
liauskai, P. Kausteklis, M. Klim- 
kaitis, V. Kreuėhunas, J. Kučins
kas, J. M. Kūrai, A. Končius, L. 
Kutkus, J. Laukonis, Ch. Martin, 

j J. Matekūnas, S. Malinauskas, R. 
K. Memenai, V. Mikalauskas, K. 

;Miltakis, E. Molienė, J. Murinas, 
A. Nakas, B. Neverauskas, Pajau- 

j jis, dr. J. Pikūnas, S. Pilka, G. P. 
'Pranaičiai, I- Pliūra, K. Ražaus- 
jkas, A. J. Rugieniai, C. V. Ru- 
seckai, A. Ruzgys, I. Skirgaudas, 
O. Stankutė, V. Staškus, P. Svilas, 

i O. C. Sadeikai, L. V. Šulcai, dr. 
Šidagis, P. V. Šepečiai, K. Tau- 

1 ras, I. M. Varekojai, V. S. Vai
čiūnai, A. J. Valukoniai, A. Vai- 
tenas, dr. O. Vaitas, Z. A. Vasiu- 
liai, P. Vaitiekūnas, O. R. Valat- 

įka, P. K. Varis, V. Vaiyš, P. Ve- 
’deika, V. K. Viskantai, B. G. Vil- 
’ kai, M. Vitkus, V. E. Vizgirdai, 
i V. Zebertavičius, X. Y.
I Po $6 — G. J. Asminai, M. Dit- 
kus, P. Zaranka.

Po $5 — A. L. R. K. Moterų 
S-gos 54 kuopa, V. Alantas, G. V. 
Alkevičiai, A. Aleksynas, J. An- 
driliunas, A. K. Andriušaičiai, A. 
Astašaitis, A. Atkočaitis, J. Au- 
gaitis, S. Aukštikalnis, A. Ba
rauskas, M. G. Bajerčiai, J. E. 
Baubliai, V. Bajalis, J. Bartkus, 
Bitinas, A. Boreišis, S. Blaškevi- 
čius, F. Blauzdys, Pr. Bronskis, 
J. Byronas, P. Burnis, M. Bukaus- ' 
kas, E. Bulotienė, S. L. Bulgariai,
J. Černiauskas, T. Čiunka, V. Či- 
zauskas, A. Dagilis, kun. B. Dagi
lis, V. Dalindavičius, P. Dupčiaus- 
kas, S. Geldauskas, J. K. Griciai, 
Gerulaitienė, K. Gogelis, L. Gru- 
novas, P. Griškelis, A. Gumbrys, 
A. Z. Janušiai, M. Jokūbaitis, K. 
Jukunas, J. Jakunskas, Kartanas,
O. Kasevičius, J. Karalius, S. M.
K. K. Jankauskai, S. J. Kauneliai, 
V. Kliūra, J. Kriaučiūnas, J. Kriš
čiūnas, P. M. Kučinskai, K. Kupe- 
tis, J. Laurinaitis, J. Lekas, V. 
Lelis, A. J. Leščinskai, Leipai, A. 
Leparskas, V. Lingis, M. Mačiūnas,
P. Marčiukaitis, L. Matvekas, V. 
Matulienė, P. Medonis, A. Merke
vičius, J. Miką, dr. V. Misiulis, A- 
Misiulis, V. Mingėla, F. Motuzas,

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

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan-

| džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
groeery prekės.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras

Bolivijos ginčas su Čile 
dėl upės vandens

LA PAZ, Bolivija. — Trys 
asmenys buvo užmušti ir 30 su
žeista susikirtime tarp polici
jos ir demonstrantų paskutinių 
72 valandų laikotarpyje. Tai pra 
nešė vyriausybės pareigūnas už
vakar.

Protrūkis prasidėjo studen-

)SKIP’SHtf.»
;Liquor Store

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APRIL — BALANDŽIO 26, 27, 28 D. D.

CUSENIER IMPORTED THREE
COGNAC

STAR
Fifth $3.98

MOUQUIN IMPORTED 10 YR. OLD
BRANDY Fifth $3-59

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED
FRENCH BRANDY Fifth $2-98

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

MONASTERY (KRUPNIK) HONEY
PUNCH LIQUEUR Fifth $3-39

LEMON ICE LIQUEUR 70 PROOF . Fiftli $3.59

CANADA HOUSE IMPORTED
CANADIAN WHISKEY Fifth $3-59

GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6-39
IMPORTED 1960 VINTAGE

GERMAN AVINES Fifth ’ 89£
VAN MERRITT BEER 12—12 oz. (No Deposit). 

Bottles $“|.49

PAVASARINIS 

IŠPARDAVIMAS

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ. 
KAINOS NUMAŽINTOS 

DIDELIS PASIRINKIMAS
Svečių kambario setų, miegamojo 
kambario setų, Šaldytuvų, karpetų, 
plaunamų mašinų, gazinių pečių, 

televizijų.
Kėdžių, lempų, staliukų, Phono- • 
grafų, laikrodėlių, deimantų.

Lietuviškų plokštelių 
LENGVAIS IŠSIMOKeJIMAIS

BUDRIK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CISAMi SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 72%

1
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AkinnC. PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.■ MLH«UUO, ANTJKAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

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

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.

Leonas Pranokus, sav. Tel. GR 6-9555

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

VACYS MOTOR S
6516 S. Western Avenue, Chicago 

Telef. VVAlbrook 5-5121

ALĖS
36, III.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 26 d.

•• • V
įmo išaugo

CHICAGOJE

SAKO, KAD MATĖ 
KRISTŲ

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

■ • |v« IV*
didžiu medžiu

(Atkelta iš 1 psl.) 
Amerikos politikai ištikimiau 

šia buvo ir yra Vokietija, kol jau kas kita — tai reali jėga, 
jai vadovauja Adenaueris. Vo-' kuri gali imtis iniciatyvos kuo 
kiętija nesidavė Maskvos gundo daugiau būti savarankiška, kuo 
ma pradėti spparatines derybas mažiau priklausyti nuo Ameri- 
tarp Bonnos ir Maskvos. Vokie- kos politikos. Yra du keliai. Vie- 
tija laikėsi ištikimai principo, nas, virsti savarankiška karine 
kad viskas turi eiti per derybas jėga — tam de Gaulle ir sten- 
sii Vakarais. Tačiau tarp vokie.1 giasi sukurti atominę jėgą. Ant 
čių politikų jau kilo nepasitikė-1 ras, virsti savarankiška politi- 
jimas, kai valstybės depąrtamen ne jėga — tam de Gaulle orga-

Du jaunamečiai armėnų A- 
paštaliskos Visų Šventų parapi- 

tačiau nėra reali politinė jėga nariai, 2714 Le Moyne, ir 
kolosų santykiuose. Prancūzija choro dalyviai, pasakė savo 

klebonui,kad jie didįjį penkta
dienį bažnyčioje matę, kaip 
Viešpats, kabėdamas ant kry
žiaus, kraujavo, kad Jo akys 
užsimerkė, kad Jo galva pasvi-

tas paruošė paskutinį “Rusk pa 
ketą’’ derybom su pobryninu. 
Kilo aliarmas, kad Amerika gali 
eiti į nuolaidas dėl rytų Vokie
tijos didesnio faktinio pripažini
mo.. Amerika ėmėsi dementuoti 
ir nepasitikėjimo dūmus blaš
kyti šalin. Tačiau lieka neišblaš 
koma pati gilioji šaknis — Ame 
rikos siekimas susiprasti su So
vietais dėl Berlyno, susiprasti 
abipusių nuolaidų keliu. Tų nuo
laidų iš savo vyriausybės ypa
čiai reikalauja kairiųjų liberalų 
srovė, kuri paskutiniu laiku 
spaudimą ypač sustiprinusi.

•f.
Kokios išvados? Nepatenkinti 

Europos mažieji gali tik pykti, 
Hagoje ar Lisabonoje prieš Ame 
riką demonstruoti. Mažos jėgos 1

ro. Vaikai prieš Velykas apie 
tai nepasakė nei savo tėvams, 
nei klebonui, nes buvo išsigan
dę. Nepasakyta, kas tą įvykį 
ištirs.

PASIGYRĖ MASKVOJE

Vienas chicagietis turistas 
aplankė Rusiją. Ten jis pasakė 
apie Ameriką: “Aš galiu atsis
toti prie Baltųjų rūmų ir pa
reikšti : Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas yra lep
šė; Ar jūs tai galite padaryti

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-jų aukštu mūras., 5 butai po 4 $19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg.,
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų, daug priedų, arti mūsų įstaigos.
Įmokėti $4,000. ! $20,700 mūrinis 3 mieg., garažas,

. naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir2-jų butų muro namas. G ir 5 k. Artesian.
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo- $13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu- 
kyklų. $28,000. tai, Brighton n.. 3 mieg.

2-jų aukštų mūras. Viršuj mo- | $21,500 du namai — mūrinis ir
dernus 6 kamb. butas. Žemai didelė medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir kamb., puikiai 
taverna ir 4 kamb. butas, šalia lo- išlaikyti. jmokėjimas. _

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 $2,500 rezidencinis, lotas 58x125.
p. loto. M. arba G. parke. $19,500 naujas mūrinis. M, p. su

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500. 
garažas M. parke. , $17,000 medinis 4 butai Brigthon

$33,800 mūras prie pat mūsų įs- p. Geroj vietoj, 
taigos, butas sav. ir 3 nuomos. $25,800 mūrinis 8 butai, ; •garažai,

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p, lo- Gage p. 
tas, rūsys. Gage p. $14,000 medinis 5 ir 6 kh&ib. bu-

$18,500 visai naujas. J mieg. Arti tai, 2 lotai, 4 garažai, 
mūsų įstaigos. ! $21,000 už medini pajariių namą

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažas. ' — 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
30 p. lotas, Gage p. ekstra lotas šalia.

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

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

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

$55.000 už didelį pajamų namų M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
išlaikytas, mažas

garažas,

tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,9 00.

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

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

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

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

nizuoja Europos politinę vieny- 
Vę»

Jei tai pavyktų, Europa ga
lėtų virsti nauja jėga, trečiąja 
jėga tarp Maskvos ir Washing- 
tono, arba, jei jau trečiąja jėga 
bus laikomi vadinami “neutra
lieji’’, tai Europa tada būtų ket 
virtoji jėga.

Tačiau Europos politinei vie-
nvhpi vra ta natl kliūtis kuri j i—šildymas. Mūr' garažas. Arti 65-os adymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- nyDei yra ta pau Kliūna, "-U“, dalyvavusių pašoko ant kojų lr Troy. Tikrai prieinama kaina. | tos ir Pulaski. $26,900 
ardo Amerikos - Europos vieny- j keietas rusų ir pasakė be jokio
bę — nepasitikėjimas. Jei iš varžymosi: “Visoj Rusijoj mes

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

2-jų ankštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
, j,.v. bungalotv stogas, 37 p. sklypas, ply-RusiJOje? Sakoma, kad is ten telių vonios alyva — karštu vand.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly-

A. KAIRYS REAL
2501 West 69fh Street.

MARQUETTE PARKE
Prie 67-oš ir Talman. Mūr. 2-jų 

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

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

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

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

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

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb.
Modern. vonios. Karštu — vand. šii- j REpublic 7-9518 arba RE 7-4689

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi-

2 BUTAI — $15,500 
5 ir 4 kamb. Brighton Parke.me-

pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti sį įgnuomuoti po $115. Arti 66-os ūinis namas. Gazo šiluma. Žemi

Tel. 436-5151
Nanj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bting., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirin*. geri) ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8884

Europos žiūrint atrodo, kad A- 
lųerika gali siekti savo didžio
sios politinės svajonės — susi
prasti su Sovietais, aukojant 
europiečių reikalus, tai ir atski
rose Europos valstybėse reiškia
si tas pats įtarimas Prancūzijai 
-— kad ji siekia Europoje domi-

tą patį gąlime pasakyti: JAV 
prezidentas yra lepšė, ir dėl to 
niekas mūsų nebaus”.

pyktis ir reakcija nėra maloni, nuoti. J. B.

VIENAIP KNYGOJ - KITAIP GYVENIME

Viena nauja ateivė man pado- I kalnuose rūdą, tiesia kelius, stato 
vanojo knygą “Gamta ir žmonės”, dirbtuves ir miestus. Atrodo, visoj 
parašytą M. IIjin, versta iš masko- šaly turėjo pagerėt būklė ne vien 
lių kalbos Jono Kaškaičio, Vilnies valdovų, Kremliuje sėdinčių parei- 
spauda, 314 psl. Spaudos darbas gūnų, o visų, o ypač tų, kurie skur- 
atliktas gremėzdiškai nuo 160 pus- do po kapitalistais. Per tiek metų
lapio vėl pakartotas 129-tas iki 
160 psl. 32 pusi. iš viso nėra.

Metus laiko jos neyarčiąu. Paga
liau, kiek laisvo laiko turėdamas, 
ėniiaū žiūrinėti, vartyti lapus, skai
tyt ištisai; kiek galima buvo su- 
sięaūdyt, perskaičiau. Knygoj Mas
kolija. giriama, kaip kad ir visos, 
net ir lietuvių kalba lietuvių rašy-į 
tos ir ten pat spausdintos knygos. 
Lietuvių kalba — maskolių dvasia. 
Taip Kremlius įsako, taip turi ra- 
Šėjai taikintis arba tylėt.

Knygos 108 psl. rašo, kad Mas- 
kolijos mokslininkai keletos šakų 
“Iš Maskvos ir Leningrado važia
vo ieškot, kad kur rastų geriau
sių kviečių, geriausių bulvių, med
vilnės ir vynuogių,’’

“Iš Mažosios Azijps su prof. Žu
kovskio ekspedicija atvežta 10,000 
augalų pačių brangiausių, labai re
tai kur teužeinamų slyvų, čerešnių, 
vyšnių, riešutų, figų”.

Maskolijos piliečiai turėjo būt visi 
ne tik sotūs, gerai valgą, gerai ap
sidarę, vilkį ne tik išeiginius, o ir 
kasdienius gerus rūbus, jei ne ge
resnius, tai tolygius, kokius vilki 
kapitalistinėse šalyse darbininkai. 
Turėjo turėt jei ne savus namelius, Į 
tai bent 6 kambarių su padange 
vežimui pasistatyti, na ir darželiu, 
kaip laisvų šalių darbininkai, pvz., 
Zelandijoj. Betgi to viso ten ne tik 
nėra, bet ir neįmanoma, nes algos 
skurdžiai menkos, lyginant su pa
čių darbininkų pagamintais gami
niais:' apdaru, apavu, namų reik
menimis, maistu, kuru ir k. Be va
gysčių, suktybių, kombinacijų ne 
tik paprastas darbininkas, bet nė 
vidutiniai uždirbąs pareigūnas ne
gali išsiversti.

Anot rašėjo, mokslininkai — ag
ronomai, fizikai, elektrotechnikai, 
geologai, dirvos tyrėjai, išsiųsti 
svetur, parvežė geriausias sėklas,

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

V. V. Urba, M. D. .... 
Petras Kaušas .............

.. $4.00 

... 2.00
A. Dailidis ..................... ... 2.00
Pranas Stankus ........... .. 2.00
Kostas Mykolaitis .... .. 2.00
Mary Sandargienė .... . . 2.00
Mečys Bružas ............... .. 1.35
Jos. Vaicik..................... .. . 1.00
Jurgis Vaškevičius .. . . . 1.00
Pranas Gedvilas .......... . . 1.00
F. Prekeris ................... .. 1.00
B. Bakas ....................... . . 1.00
A. Tilenis ..................... . . 1.00
Frank Kazlauskas........ . . . 1.00
St. . Šidlauskas ........ .. 1.00
Kazys Kučinskas ........ ... 1.00
Amelia Sharauskas .., ... l.oo
P, Pranskietis ............ ... 1.00
Jonas Valiukonis ........ ... 1.00
Balys Laūee ......... ... 1.00
A. Kindurys ................... . . 1.00
Vincas Bruožis ....... ... 1.00
Vincas Zeikus ............... .. 1.00
Pr. Bujan ..................... . . 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:

“Iš desėtkų šalių — iš Abisinį- sėjo ten, kur jos gali tarpti... Per
B. Graužinis 
P. Urbu tis ...

$2.00 
. 2.00

66-os ir Pulaski. $20,900.
4 butų mūrinis, Brighton Parke.

Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajaniŲ. Tik $27,500.

ir Artesian. Tik $49,900.
6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllIlllllllllllllllll 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8C Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 _ 

iiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiitiiiiiiiiinii?
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

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

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

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realfy & 
Investmant Go.

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

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

LA 1-7038.

Per 4 m. galite išmokėti Šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 1 res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

to Ircsci i

2 AUKŠTU MŪRAS 
Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 

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

6 KAMB. MŪR. BUNGALOVV 6 kamb. 10 m. rezidencija apt
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 40 p. lot. Gazo šildymas;' $18,000. 

ąuette Pk. Guzo šildymas. $18,000. 2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil-
BIZNIS — $3,000. dymas alyva. Garažas. $35,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte- i 3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 
lių krautuvė prie didelės mokslo gazo šildymai. $35,000. 
įstaigos. Į kainą įeina visi įrengi- _ 12 aprt. po 4 kamb. Mėm paja- 
mai bei prekės.

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

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

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sho-

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

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

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

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

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

EUed. 144 a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $16,000.

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

ŠIMKUS
iilllL ESTATE, NOTARY PUBUIC
4259 SOw Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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.
Savininkas, išsikeldamas į Cali

fornia, pigiai parduoda mūr. namą ! 8nJ>utal ~£ 4t-, . . J „ , n ... Centralinis šildymas. Aukšta pastogė.Brighton Parke. 2 butai po 5 | Geras rūsys. Garažas.. Labai geroj 
kambarius, rūsys, pastogė, Tel.: ! vietoj. Brighton Parke. $21,000.

viroinia 7 71 ' Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.virguua <4x00 Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla lr pasto
gė. $16,900.

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

IŠNUOMOJAMA♦♦♦♦♦»♦««♦<
>-» ♦ ♦ ♦ ♦«

-- FOR RENT

no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbroob fi-6015

j Savininkas parduoda “facę brick 
į ranch” namą, visas air-conditioned. 
! 1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži- 
Idiniai, 3 mieg. k., 2 keramikos vo
nios, 2^2 maš. garažas. Daug prie
dų. GArden 2-7511.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

V. SIMKUS
Statybos fe Remonto ‘Dilbai 
2618 VVEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 lr TE 0-5531 į 
_

jos. Persijos, Kinijos, Japonijos, 
Mongolijos, Moroko, Alžiro, Egip
to, Sirijos, Palestinos. Portugalijos, 
Italijos — iš visų šalių, iš vįsų 
kraštų suvažiavo augalai į Sovie
tų Sąjungą” (129 psl).

Toliau dar gražiau:
“Jeigu taip eis toliau, žmonės 

darys stebuklus. Laukuose augs 
varpos su milžiniškais grūdais. So
duose medžių šakos lūš nuo sun
kių didžiulių vaisių, arkliai vežios 
sunkius daiktus, milžinai — kar
vės: duos mums pieno. Ir gali būt 
net ir patys žmones pasidarys mil
žinai, jei nuspręs (kas, ar masko
liai? A. R.), kad tai būtų jų nau
dai”;

“Kur sovietinis mokslas pasakė: 
tebūnie miestas, —- ten auga mies
tai” (309 psl.).

Taip knygos autorius M. U jin ra
šo, svajoja, o vertėjas Jonas Kaš
kaitis miegodamas jį seka, verčia į 
lietuvių kalbą net su maskoliškais 
žodžiais. Tikrovė visai kitokia.

Maskolija kartumą vykdo jau 44 
metai. Pagal knygą — augina ge
riausius javus, daržoves, suranda

tiek metų turėjo duonos, mėsos, 
vįisių, daržovių ir kitko priaugti 
tiek, kad ne tik patiems užtektų, 
bet liktų ir svetur parduoti.

Tačau šių dienų Maskolija savo 
piliečius peni iš užgrobtų šalių. Ji 
išsiveža geriausius javus, odas, li
nus, Kai lietuviams reikia ne tik 
statyt, bet ir pataisyt griūvančius 
namus, neduoda medžiagos.

Lietuvos piliečiai nuolat laukia 
iš laisvų šalių siuntinių su maistu 
ir medžiagomis. Ir tik tuo save nuo 
alkio ir skurdo apsigina.

Kad Maskolijos gyventojas M. Įl- 
jin rašė tokią knygą Maskolijos 
naudai, nenuostabu, nes visi ten 
gyveną tegali tą rašyti, ką ir kaip 
Kremliaus ponai įsako. Bet kokiem 
galam JAV gyvenęs J Kaškaitis 
(Kaškevišius) tą darė? Be abejo, 
prieš 10 metų jis tikėjo maskolišku 
rojum. Jis dabar ten nuvyko ir tik
rai gailisi ne tik vertęs j lietuvių 
kalbą neįvykdytą svajonę, bet kele
riopai labiau gailisi pats ten įkliu
vęs it žuvis į būčių.

Anis Rūkas

Ačiū spaudos rėmėjams.
“Draugo” Administracija

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:

Emilija ir Benediktas 
Navickai .......... $40.00

Švento. Kazimiero Seserų 
Rėmėjos ............

Mary Sandargienė ......
Bronius ir Antanina 

Klioriai
Petras Kaušas .................
Vaitiekus Tamošiūnas .. 
Konstantinas Petrauskas
A. Dailidis ................  2.00
Stasys Meškauskas ........... 2.00
Balys šarkenis ..........  2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

IŠnuom. 4 kamb. butas. Gazo | dome income Tax. 
pečiais apšild. $77 mėn. VIrginia 
7-4263 po 4 vai. popiet.

Išnuom. gražus mieg. kambarys 
vyrui. Galima naudotis virtuve ir 
kitais patogumais. Dirbančiam ar
ba pensininkui.

6230 S. Albarty Avė.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. i

Atlieka planavimo ir - staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, 4 
gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 
rime virš 300 įvairių stan- « 
dartinių projektų. ?

Ofiso ir namų telefonas: A
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 mętus 

Gutters, Do\vnspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi. Išamąlinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai a,psidraudę 
Nemokamai apskaičiuojarttė; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei šekmadie. 
niais.

UA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS

AUKOS ALTUI CHICAGOJE
Marija Gidvainienė,Po $4

V. Gutauskas, Adamąs P. Jasas, 
V. Sandau, E. G. Songinas, 1 vo
kas 4 dol. be pavardės.

Po $3 — M. ir K. Avižieniai, 
Vaclovas Brazauskas, Juozas Bu- 
lika; A. ir G. Buinevičius, Povilas 
Būrneikis, J. Gulbinas, Petronėlė 
Glyteris, Jurgis Janickas, Juozas 
Janušauskas, Emilija Jazbutieriė, 
V. Jonynas, Jonas Juodgudis, An- 
na Yurchius, Petras Kovas, B. ir 
A. Kripkauskai, S, Kybartas, Vin
cas Lapinskas, Laparskas, Jonas 
Laucius, J. Liesunaitjs, Antanas 
ir Seimą Marma, Juozas Masaitis,

A. Norvainis, V. Paketuris, Juozas 
Paražinskas, V, Račiūnas, Razmi
nas, A. Šakalys, Edv. Seibutis, 
Ona švirmickas, R. J. Tijūnas, 
V, Vainauskas, Ad. Vaitkevičius, 
Jonas Vėbras, A. ir J. Vepštai, N. 
Užubalienė, E. B.

Kiti aukojo po mažiau. Pastebė
tus netikslumus prašau pranešti: 
J. Pakalka, 2817 W. 40 St„ VI 
T-1890, Csicago 32, III.

Vasario 16 d. programos at
spausdinimą apmokėjo 300 dol. 
Standard Federal Savings and 
Loan Association, Justin Mackiė-

V. Mickevičius, Kazys M-nis, A.1 vich. — Pakalka, ižd. sekr,

15.00
10.00
7.00 I 
5.00 į 
4.00 
3.00

HELP WANTED — MOTERYS

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

DĖMESIO7

ELEMENTORIUS E
išmokys Vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

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

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
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.

Illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllll
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^003 Mf,

kamb. Tel. YArds 7-5967.

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasirkaityti.

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

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

2. Parkhohne mūrinis 4 hutų: 3—
3 -— 3 — 4. Dviejų_ .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 j
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. , C T T Tl Y' lvl A Q 
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji, l O A LZ A AVA Za <3

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— ' Stančiauskaa instaliuoja vi-
2—2. Tik $12,500. su geriausių Amerikos firmų gazu

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, -Įvy- kūrenamus neėiun Cfur-šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo- Kūrenamus pecius_ (įur-
kėti. ■ naces) visų dydžių oro vesintu-
o 1- Tyirtas rnūr. Gerai prižiūrėtas, j vus bei Air Conditioners ir atlieka 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji).
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. ! VISUS skardos darbus.

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

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

OL 2-9589

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Kaina 
$29,500. Teirautis — WA 5-3765

"PROGOS^OPPORTUNITIES

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

4444 S. Western Avė.,
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-3447

Parduodama arba išnuomojama | LAPKUS BUILDERS, INC. f 
taverna, geroje vietoje. Vienas sa-i i gtatome g Dar. g
vminkas per 29 metus. Sale ir o Jbas atliekamas labai sąžiningai,!

i,vartojant geriausias medžiagas. 
"[Turime dar keletą sklypų Chicagoj. Ž® 

6440 SOUTH PULASKI RD. i 
RE 7-6630 arba DU 1-0400 3

Remkit dien. “Draugą”

IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildlmus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners,' ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsl- 
mokėjimas Ji I

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenuė
Chicago 23, Illinois , 

Tel. 277-1442 Res. Oh 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKl PASTATAI t

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, I1L

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu. , kainou 
visiems prieinamo*



New „York, N. Y.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA

New York o Studentų Skautų 
sąjungos skyriaus ruošiama' 
jaunųjų dailininkų paroda įvy- į 
ko balandžio 14-15 Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne. Da- ! 
lyvavo devyni menininkai, išsta 
tydami apie 60 kūrinių. Paroda 
buvo atidaryta balandžio 14 d. 
Verbų sekmadienį sugužėjusi 
publika buvo pasveikinta Lietu
vių Amerikos
Centro .y^Įdybos pirm. J. 
cio. Po*to buvo parodos 
jo dail.i; Piano Lapės pašneke
sys, “Akademijos šmėkla”,
po kurio- publika? buvo pavai
šinta kavute su pyragaičiais
Jaukią nuotaiką sudarė patefo- 

U Oficialią dalį prave-

piečiai raginami dalyvauti šia
me parengime. Tuomi netik pa
remi parapijos darbuotę bet 
taip pat linksmai praleis vaka
rą. Visi kiti iš kitų kolonijų ir
gi raginami atvykti ir linksmai 
praleisti laiką.

Gražus koncertas

Kovo 31 d. parapijos salėje į- 
vyko puikus koncertas, kurį iš
pildė AVorcesterio Meno Mėgė
jų Ratelis, vad. Jono Beinoriaus 
iš Providenco. Račiukaitis darė 
pranešimus ir palinksmino atsi
lankiusius linksmais pasakoji-

Stud. Rvtė Spingytė

' senatoriaus stipendija (Senato- 
Irial Scholarship) kai ji buvo 

' paskelbta laimėjusi pirmą vietą

......1"
mais. Lietuviškų damų padama- i tūkst. nevaisingomis padarytų vaite. Kad nereikėtų vargti su 
vo vyrų ir moterų chorai atski- musių. Po 400 patinėlių išleis- išskyrimu, buvo sterilizuojami 
rai, o paskui mišrus choras, davo į vieną kvadratinę mylią, ir patinėliai, ir patelės. Tik 6 
Koncertas sužavėjo tuos kurie Mokslininkai manė, kad. jiems, dienų senumo tie vabzdžiai dvi- 
surado laiko dalyvauti. Kiti ku- pavyks tas muses išnaikinti dešimčia lėktuvų buvo išvežio- 
rie nedalyvavo gailėjosi, nes ne- per kokius metus laiko, bet jau jami po Kaliforniją. Ir... povisoj Pennsylvanijos valstybėje 

už konkursinį rašinį apie USyorko SSS skyriaus —--“—t *-r-
■ ’ a i • t? • demokratiją. Universitete du

įkartus laimėjo universiteto skir

no muzii 
dė New
pirmininkas Algis Rimas.

Parodpję buvo išstatyti: Vy-.tą Gillespie Avvard ir dabartinį 
to Abronjąičio, Audronės Dragų minėtą Vira-Hėinz stipendiją, 
nevičiūtės, Marijos Jakimavičių Ryte Pittsburgho universitete 
tės, Vido Montvilos, Giedrės studijuoja pedagogiką ir jos pa 
Uselytės, Viktoro Vizbaros, Ju- girinktos pagrindinės šakos yra 
ditos Žiliūtės, Tado Žiliaųs, ir anglų bei vokiečių kalbos ir Ii- 
Marijos Žukauskienės darbai, [teratūra. 1963 metais ji užbaigs

JarodĖrpasižymėjo įvairumu, mokslus, bet žada toliau lanky-
x ............ unįversjįeįą įr ruo§tis magis

tro laipsniui.
. Korespondentas

išgirdo puikaus koncerto.

Parapijos vardu klebonas 
kun. Jonas C. Jutt padėkojo 
grupei, kad nepasigailėjo laiko 
ir atvyko iš Worcesterio duoti 
nemokamai koncertą ir pelną 
paskyrė parapijos pataisymo 
fondui.

Šalia piešinių ir tapybų buvo 
Viktoro (Vizbaros foto skyrelis. 
Taip pat buvo ir Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijų skyrelis. 
Dailininkų stiliai taip pat labai 
skyrėsi — nuo visiško abstrak- 
tizmo iki. visiško natūralizmo. 
Aštuoni 'darbai buvo parduoti.

Dail.liapė savo pašnekesy 
paminėjo, kad menininkas pe
reitą šimtmetį, prieš impresio
nizmą, buvo apsiribojęs siauru 
akademizmu. Dėlto jo dabar nie 
kas neatsimena. Tas pats liki
mas grėsė dabarties meninin
kui, kuris yra apribotas vadina 
mu eksperimentalizmu. Čia bu
vo panjipėtį tokie eksperimen- 
talizmo-Jtūriniai, kaip dvylika 
sudaužytų radijo aparatų nu- I 
mestų a ųt gribdų. Menininkas ! 
turi buri-laisvas, vaizdingas, ir 
tuo pačiu kritiškas.

Ši paroda trečioji ir didžiau-1 
šia iš NeWYorko SSS skyriaus-! 
metinių jaunųjų dailininkų pa- j 
rodų. šios parodos yra rengia-1 
mos kiekvieną pavasarį. Jų tiks ’ 
las yra duoti jauniesiems lietu
viams menininkams progos pa
sireikšti .‘/visuomenėj. Jos yra 
atidaros. dailininkams, fotogra
fams ir skulptoriams.

Algis Rimas

Pittsburgh, Pa.

4thol, Mass.

Kortų vakaras
Penktadienį, bal. 27 d. 8 vai. 

vakare šv. Pranciškaus parapi
jos salėje įvyks kortavimo va
karas, taip vadinamas Military 
AVhist. Visas pelnas skiriamas 
parapijos pataisymo fondui.

Už kelių dienų bus pradėtas

Auka parapijai
Iš AVorcesterio vienas ašmuo, 

kurio vardo nežinome, atsiuntė 
$100 auką parapijos pataisymo 
fondui. Čia gražus dalykas ir 
visa parapija jam nuoširdžiai 
dėkoja. Parapijos vardu klebo
nas nuoširdžiai dėkoja Ladišių 
šeimai už naujai įtaisytą balda
kimą, kurs pirmą kartą buvo 
vartojamas per procesijas Di
dįjį ketvirtadienį ir Velykose. 
Baldakimas paaukotas atmin
čiai a. a. Adolfo Ladišaus buvo 
importuotas iš Prancūzijos.

Širdingai įvertiname gerada- j 
darbas visą bažnyčią atnaujin- rių aukas ir nuolat melsimės , 
ti iš lauko. Tas visas darbas at- kad Dievas jiems šimteriopai j 
sieis gana brangiai, todėl para- atsilygintų.

Atominis karas prieš vabzdžius
DR. J. DAUGAILIŲ

JAV pietvakarių dalyje, pa
naudojant atominius spindulius, 
išnaikinta maistą gadinančių ir 
ligas išnešiojančių musių rūšis. 
Du jauni mokslininkai pradėjo 
specialiai auginti tų musių pa
tinėlius, atominiais spinduliais 
juos daryti nevaisingais ir pas
kiau juos išleisti į laisvę, o čia 
tie patinėliai, nei patys to ne
jausdami, atliko tų žalingų mu
sių rūšies išnaikinimą.

15 mil. dol. vabzdžių 
daromų, nuostolių

kuri kas:

STIPE
., KATEI SPINGYTEI 

■ • ' ' 
Praėjusią savaitę Pittsbur- 

gh’o didieji dienraščiai paskel
bė/ kad Pittsburgh universiteto 
st^entėLLlRytei H. Spingytei 

paskirta $1,000 Vira 
z stipendija, ši stipendija, 

tik vienai gabiau
siai studentei skiriama, atiteko 
Pittsburgho jaunai lietuvaitei. 
R. Spingytė išvažiuoja šią vasa 
rą Europon, kur ji aplankys 13 
kraštų, naskui studijuos Bon
nos ir Hamburgo universitetuo 
se germanistiką. Rytė yra akty 
vi studehte Pittsburgho univer
sitete. Ji r priklauso Quo-Vadis i 
Honorary.Society kur ji praė- |

kilo II Pasaulinis karas. Minė
ti du mokslininkai gavo specia
lius karinių tyrimų uždavinius 
— jiems buvo pavesta surasti 
miltelius, kurie naikintų utėles, 
nešiojančias šiltinę. Tai jiems 
pavyko.

Po karo Knipling tapo virši
ninku įstaigos, kovojančios 
prieš vabzdžius, liečiančius žmo 
nių ir gyvulių gyvenimą. Jame 
atgimė sena mintis — sunaikin
ti tuos kenksminguosius bimba
lus. 1950 metais pasirodė No
belio laureato dr. H. J. Meller

Tai pravedė jauni entomolo- i straipsnis, aiškinąs, kad gausi 
gijos (mokslo apie vabzdžius) rentgeno spindulių dozė aro 
specialistai Edward F. Knipling i gyvius nevaisingais. Tuo pasi- 
ir Raymond C. Bushland. Jau naudodamas mokslininkas Bush- 

land laboratorijoje, panaudoda
mas savo laisvalaikį, ištyrė,, kad 
tikrai spinduliai sunaikina 
aukščiau aprašytų vabzdžių vai 
singumą. Jis taipgi nustatė, 
kad patelės tik vieną kartą gy
venime susitinka su patinėliu, 
o patinėliai —• iki 5 kartų. Ga
vus iš Floridos tų musių at
mainą, jam pavyko išauginti 
patinėlių atmainą, kurie pate
les susitinka 17 kartų.

1938 m. JAV Žembirbystės de
partamentas aniems dviems 
mokslininkams, kai vienas te
turėjo 28 m., kitas 27 m. am
žiaus, pavedė kovoti su tais 
vabzdžiais. Jie deda kiaušinėlius 
į gyvulio žaizdas, į gleivines 
dalis, kaip šnerves, ir išsiritu
sios kirmėlaitės laikosi tvirtai 
įsikibusios, graužia gyvulį. Taip 
kartais per metus gyvulinkys- 
tėje buvo padaroma apie 15 
milijonų dolerių nuostolių. 

Tiems mokslininkams pavy-
. ,v,. . .ko surasti chemikalus, kurie už-

jusiais mėtais ėjo izdmmkes pa §a tų vabzdžių vikšrUs. Ta- 
reigas, o šiais metais išrinkta , v.au j.uo jje nebuvo patenkinti, 
vicepirfrtininke. Yra Pitt News neg prįemong panaudojama 
(Universiteto laikraščio). repor ta(ja, kaj jau pastebima pa
telė, publicity chairman ir Uni- ^ajyta gyvuliui žala. Tie moks- 
versitetodekanės paskirta Ju- liniukai pradėjo studijuoti mi- 
nior Mentor. Inėtų vabzdžių gyvenimą. Paste-

/Pitt^urgho universitetas bėj0, kad jų patinėliai, jau bū- 
didžiuojasi ■ savo 18 tautiniais jami dviejų dienų amžiaus,
kambariais, kurių kiekvienas 
turi savo komitetą. Rytė pri
klausė Lietuvių kambario komi 
tetųi. ir. yra Liet. kalbos sekre
torė. Ji yra Universiteto Natio- 
nality Room. Council narė ir 
universjtęte atstovauja Lietu
vių tautinį kambarį.

Rytė Ringytė jau praeityje 
yrh laimėjusi keletą stipendijų. 
Nuo pat įstojimo universitetan, 
jai buvo paskirta keturių metų

pradėdavo apvaisinti pateles 
ir tai tęsdavo keturias dienas. 
Patelių ir patinėlių gyvenimas 
baigėsi po 2-3 savaičių. Jie pri
ėjo išvados, kad patelė su pa
tinėliu susitinka tik vieną kar
tą gyvenime, ir jiems atėjo 
mintis — jeigu jie įstengtų ste
rilizuoti patinėlius, tai tie vabz
džiai išnyktų.

Tačiau kiti specai juokėsi 
iš tų jų svajonių. Tuo tarpu

Pagalbos šauksmas iš 
Curacao

Tuos laboratorijos tyrimus 
reikėjo dabar išbandyti tikro
vėje. Parinktus Sinabel salas 
Floridos pakrantėje, jie su tais 
švitinimais gerokai išnaikino tų 
vabzdžių skaičių, bet greit nuo 
kranto, esančio už 2 mylių, vėl 
priskrisdavo. 1953 metais JAV 
Žemdirbystės departamentas ga 
vo pagelbos šauksmą iš Cura
cao salos, kad ten tie bimbalai 
sunaikina daug gyvulių, ir ne
turime priemonių, kaip apsigin
ti. Nuo tos salos artimiausias 
žemynas —-Venecuela —- yra 
už 59 mylių, taigi natijos 
musės nepasieks. Tuojau moks
lininkai Knipling ir Bushland 
pradėjo dirbti. Iš Orlando pe
ryklos jie lėktuvais į Curacao 
ėmė kas savaitę siųsti po 170

JAV Atstovų Rūmų priešamerikinei veiklai tirti pakomisija pra
dėjo Los Angeles. Cal., mieste apklausinėjimus. Per 900 asmenų 
demonstruoja prieš pakomisijų, o kiti asmenys piketuoja demon
strantus. Apklausinėjimams vadovauja atstovas Clyde Dovlė 
(D., Gal.) . J

Floridos eksperimentas

po 14 savaičių buvo susilaukta 1959 m. liepos mėn., kai buvo 
nuostabaus pasisekimo. ■ užbaigtas 18 mėnesių užsitęsęs

! darbas, anapus Mississippės jau 
■ nebuvo įregistruota nei vieno 

Dabar pradėjo šauktis pagal-, bimbalų užpuolimo. Vabzdžių 
bos Floridos gyvulių auginto- išnaikinimas kainavo $7,000,000 
jai, nes pasitaikydavo ūkių, kad bet tai tik maža dalis to nuos- 
iš 700 gyvulių nuo tų vabzdžių tolio, kurį jie per metus pada- 
tekdavo gydyti iki 300. Tai ko- rydavo.
vai iš federalinės ir iš Kalifor- Britai ir belgai, kaip rašo 
nijos vyriausybių buvo gauta. “Pošt”, jau planuoja tą sterili- 
$6,000,00. Buvo įrengtas “fab-' žavimo būdą panaudoti • prieš, 
rikas” tiems vabzdžiams augin- cė - cė musę Afrikoje, kur ji 
ti. Per savaitę jų buvo išaugi- j skleidžia vadinamą miego ligą. 
narna 50,000,000. Jie suėsdavo■ Manoma, kad tą būdą būtų. gą- 
40 tonų arklienos bei banginių Įima panaudoti ir prieš vabz- 
mėsos ir sugerdavo apie 4,500 džius platinančius maliariją, 
galionų jaučių kraujo per sa- geltligę, prieš kandis. ,;i

.... -..i

a. + a.
JONAS ADOMAYTIS

Gyveno 6350 South Rockvvell St.
Mirė bal. 24 d., 1962, 2:30 vai. p. p., sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 31 sūnūs:- John, marti Ka- 

therine, Joseph, marti Helen ir Charles, 3 anūkai, 2 proanū- 
kai, brolių vaikai: Charles, Peter, Jdseph-ir John Adomaičiai 
ir jų šeimos, sesers vaikai Pauline Balčiūnas, Adolph ir 
Sophie Žukas ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avė. laidotuvės įvyks šešt.; bal: ‘28 ‘ d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč., P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią,’' Kūrib’je įvyks ^gedulingos pamaldos už.‘ ve
lionies sielą^ Po' pamaldų bus nulydėtas į Šv.' Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai' p;
Laidotuvių direkt. Mazeika-Evans. Tel. REpublic 7-8600

REGINAI ir PRANUI MICKEVIČIAMS 
SU ŠEIMA,

brangiai mamytei ir uošvei mirus, nuoširdžiai 
užjaučia ir liūdi

Valentina ir Pranas Mažeikai su šeima 
ir Marija Gerolaitienė. ..............

REGINAI MICKEVIČIENEI 
ir

GILBERTUI ANDRIUŠIUI 
bei jų šeimoms, mylimai mamytei mirus, 
reiškiame gilių užuojautų.

Dailidy ir Roženų šeimos

Mylimai motinai
A. + A.

MARIJAI ANDRIUŠIENEI mirus, 
jos dukteriai Reginai Mickevičienei ir šeiniai 
reiškiame gilių užuojautų.

Gudeliu šeima

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė   .......................$2,50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika .............. . .............. $2,00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandeninis ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 26 d. 7

GUtAUSKy BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams • Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. FIBEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yft 7-1741-2
4330-34 South Oalifornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ų LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

trys modernios koplyčios

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

kfikštyjidhfš’if ^kitoms išRilmėiaš.’' Parūpina gėles' 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St, PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

TRJB MODERNIŠKO! 
AIR-CONDITIONRB KOPLYČIO1

MASINOM* VISTA
REpuMie T-8609 REpubHe f-8891

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
E Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAW|0Z
Tel. REpublic 7-1318 
Tel. Virginia 7-6672

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

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArdB 7-3401

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

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

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

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. balandžio 26 d. Chicagoj ir apylinkėse cagos lietuvių visuomenę atsi
lankyti į krepšinio pirmenybes 
ir gausiu dalyvavimu išreikšti 
savo susidomėjimą jaunimo pa
stangomis. Tai būtų pagerbi-

X Prof. B. Vitkus, ALB
'Chicagos apygardos vicepirm., ■ 
atstovaus apygardos valdybą, 
sporto žaidynių atidarymo me
tu, kurios įvyks balandžio 28- 
29 d. Chicagoje.

X Angelė Rugieniūtė, Evely- 
nos ir Izidoriaus Rugienių duk
tė, neseniai baigė medicinos stu 
dijas su geriausiais pažymiais.
Ji savo studijoms, kaipo pa
vyzdinga studentė, visada turė
jo stipendiją, tuo pralenkdama 
daugelį vokiečių studentų. Ru
gieniai nuolatos gyvena Muen- 
chene. Pas juos Velykų atosto
gas praleido Margarita Rudy
tė, kuri šiuo metu studijuoja 
Šveicarijoje.

X Lietuviai tautų festivaly
je. Balandžio 29 d. Chicagos 
universitetas ruošia tautų fes
tivalį, kuris įvyks “Internatio
nal House” 1414 East 59th st. Į 
Parodėlės lietuvių skyrių suti
ko tvarkyti dail. Jurgis Daug- 
vila. Parodėlė prasidės 3 v. p. i

tinele Adorata paragino visas 1 p. ir tęsis iki 6 v. v Dalyvau- susirinkimas įvyks balandžio 29

X šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų klu 
bo šokių vakaras, minint klubo 
30 m. sukaktį, įvyks gegužės 
6 d., Rosewood Inn., 127 st. ir 
Kedzie avė. Klubo pirm. W. Lic 
kus, 2925 W. 71 st., prižada 
gražią programą. Pradžia 5:30 
v. v. Gros J. Šmukšt orkestras.

X Visi jaunieji menininkai 
šį sekmadienį 1 v. Jaunimo Cen 
tre kviečiami susirinkti pasi
tarti dėl meno parodos rengi
mo, kuri numatoma rengti bir
želio pradžioje, “Draugo” dien
raščio galerijoje. Parodą suti
ko globoti ALB Chicagos apy
gardos valdyba.

X Seselių Kazimieriečių mo-

seseles kazimierietes dalyvauti 
Alvudo ruošiamoj Šeimos šven
tėj, kuri įvyksta balandžio 28 
d. Jaunimo Centre 4 v. p. p. 
Programoj be solistės ir akto
rės dar dalyvauja mok. M. Pė- 
teraitienės paruošti Chicagos 
mokyklų vaikučiai (su dekla
macijom, taut. šokiais ir kt.) ir 
ir S. Velbasio studijos baletas. 
Visi tėvai ir vaikai kviečiami 
dalyvauti.

X Scheinfeldo Lietuvių gim
nazijos 1947 m. laidos abiturien 
tų suvažiavimas įvyks Chica
goje, birželio 2 d. Visi mokyto
jai ir 1946-8 m. laidų abiturien
tai, kviečiami dalyvauti. Infor
macijai skambinti Jolandai Ke- 
relienei telf. HE 4-8503, arba 
Vandai Petkienei PR 8-3917.

X šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybės bus Chi
cagoje balandžio 28-29 d., Bo- 
gan High School, W. 79th ir 
Pulaski gatvių kampas. Įėjimas 
iš Pulaski. Varžybos pradeda
mos šeštadienį, 9 vai. ryto.

X Aidos pastatymo proga, 
operos personalas susilaukė pui 
kių gėlių iš Lietuvos Vyčių 
choro ir išv Dainavos ansamblio. 
Pavieniai solistai gavo labai 
daug įvairių dovanų ir gėlių.

X šv. Kryžiaus parapijos 
Šv. Vardo dr-jos šokiai įvyks 
gegužės 5 d. parapijos salėj.

X Marijona šrupša, Moterų 
sąjungos Illinois valst. direkto
rė, džiaugiasi grįžus po dviejų 
savaičių kelionės po Mexico ir 
Texas. Grįždama aplankė ir Tul 
sa, Okla., kur profesoriauja jos 
sūnus Brother L. Joseph. Vely- 
kose pas šrupšą įvyko gražus 
pobūvis, kuriame dalyvavo bū
rys svečių. Iš Cicero atvyko ir 
šrupšų dukrelė Cicelia su gra
žiais margučiais palinkėti tėve
liams linksmų švenčių.

X Skautų akademikų ruošia 
mos studijų dienos įvyks .Urba 
noj gegužės 5-6 d. Programoje 
numatytos įdomios paskaitos ir 
diskusijos. Taipogi rengiamas 
banketas ir šokiai. Sekmadienį 
pamaldos studentų koplyčioje. 
Laukiami nariai ir svečiai.

X Dantų Gyd. S-ga ruošia 
Koncertą - Kartūno balių bal. 
28 d., 7:30 v. v. Western Ball- 
room salėje, 3504 So. Western 
Avė. Programą išpildys sol. 
Vaznelis ir muz. Jakubėnas. 
Staliukus prašome užsisakyti iš 
anksto CLiffside 4-7450 ir RE
public 7-2780, ir prie įėjimo.

(Pr.)
X Chicagos šaulių jaunimas 

uoliai repetuoja 3 veiksmų ko
mediją “Širdžių Vagys”, kurią 
visuomenė galės pamatyti š. m. 
balandžio m. 28 d., šeštadienį, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted. Į šio vaidinimo paren
gimą daug darbo įdeda režiso- 
rius Alfonsas Brinką ir meno 
kuopelės vadovas Juozą? Pet
rauskas. (Pr.)

1 iBlil

Panevėžiečių klubas Chicagoje Jaunimo Centrui padovanojo Lie
tuvos ir JAV vėliavas. Nuotraukos viduryje tėvas J. Raibužis, SJ, 
ir klubo pirm. dr. S. Biežis. Šonuose vėliavų krikštatėviai. Kai
rėje štarevieienė ir prof. A. Rukuiža. Dešinėje H. Milaknienė ir 
J. Kazanauskas. P. Petručio nuotr.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

IR TOLI

ja, virš 20 tautų. 7 v. v. prasi- 3 b2 v. d. Apreiškimo parap., 
dės meninė programa. Lietu- kuriame prašome jus dalyvau-
vius atstovaus Jaunimo Centro 
studentų ansamblis, vadovauja
mas L. Brazdienės. Parodėlę ir 
vakarinę programą, Chicagos 
apygardos valdybos pavedimu, 
organizuoja Liet. B-nės Mar
ąuette Parko apylinkė. Vado
vas V. Grėbliūnas.

X Auna Laurens su dukra ir 
žentu Kirsgalviu antra savaitė 
atostogauja Hot Springs, Ar- 
kansas. A. Laurens yra Brigh
ton Park aukotoja ir visuome
nininke.

X Lietuviški margučiai, net 
66, piešti dail. Paulius Augiaus,

H. Motgabienė ir K. Motgabis.
, „ „ ,. _ i S. Antanaitis baigė universi-— LB Brooklyno apyhnkes 1, T . , . .. , , .on tetą, Lietuvoje ėjo mokytojo 

pareigas virš 18 metų. Pedago
ginį darbą dirba įvairiose mo
kyklose, mokytojų seminarijo-ti. Programoje numatoma pra

nešimai, valdybos rinkimai ir 
k. Prašome mokėti solidarumo 
įnašus ižd. V. Padvariečiui, 
24% Ten Eyck St., Brooklyn 
6, N. Y. Jei atsiusite 1 dol., pa- 
remsite LB leidžiamą biuletenį, 
kuris lankys jus ištisus metus, 
teikdamas informacijas apie 
Lietuvių Bendruomenės organų 
veiklą Amerikoje.

se (Šiaulių, Panevėžio ir Kau
no). Kai kurį laiką buvo Jur
barko “Saulės’’ gimnazijos di
rektorium. Po to, dėstė mate-

ŠAULIŲ TEATRO MĖGĖJAI

Pasikalbėjimas su akt. Alf.
Brinką apie šaulių teatro 

aktualijas

Iš visų šaulių kuopų, gausiau 
šia ir veikliausia yra Vytauto 
Didžiojo kuopa Chicagoje, ku
ri turi apie 200 narių. Jų tarpe 
yra šaulių rėmėjų būrys, mo
kąs nario mokesčio po $12, me
no kuopelė daugumoje sudary
ta. iš šaulių jaunimo, apie 50 
narių, tautinių šokių grupė su 
36 šokėjais ir t.t. Pavasarį no
rima suorganizuoti šaulių spor
tininkų komandą, daugiau įsi
taisyti šauliškų uniformų, nu
matyta suruošti Joninių laužas 
ir t. t.

Pasigavęs šaulių nuolatinį te 
atro rėži šorių akt. Alf. Brinką, 
pasiteiravau plačiau apie jo 
darbą.

— Ką dabar čia repetuojate? 
— klausiu.

— Darome paskutinius pasi
rengimus vaidinimui. Šaulių me 
no kuopelė, kuriai pirmininkau
ja J. Petrauskas, prieš kurį lai
ką atvykęs iš Kolumbijos, sava 
noriškai pasisiūlė dirbti su šau- 
lišku jaunimu. Šiame veikale 
vaidina jisai pats, jo žmona ir ( 
sūnus. Statome linksmą kome

lonumas. Vyrai ir mergaitės, 
kaip vienas, sutartinai dirba., mas, bet drauge ir mylinčios 
Nonai lanko repeticijas ar tau- i ,. ... . , ,v ,. f. . _ , 'širdies priminimas, jog platustinius sokius. Jaunimo Centre 1

matikes pamokas Alytaus gim
nazijoje. Miunchene virš metų diją “Pavogtos širdys”. Pirmą 
ėjo lietuvių gimnazijos direkto-1 kartą Chicagoje. Veikalas yra 
riaus pareigas. įdomus.

BRAZILIJOJE

— Kaip jaunimas lanko re
peticijas, mėgsta teatrą?

— Brolyti, nė neklausk! — 
sako Alf. Brinką, — su tokiais 
žmonėmis yra dirbti tikras ma-

H. Motgabienė Lietuvoj bai
gė audimo ir rankdarbių kur
sus. 1946 m. Rothenburge pra
dėjo mokytojauti lietuvių pabė 

— Grįžta iš “raudonojo r°-! gelių gimnazijoje. Dėstė rank-
jaus,”- Laivu iš pavergtos Lietu- j darbius ir vokiečių kalbą (3 
vos į Braziliją su šeima grįžta :klasgse) vasario 16 d. gimna- 
Antanas Tamaliūnas. Tai yra gijoje pradėjo dėstyti 1951 m.bus išstatyti margučių ridinė- 

jimo šventėje šį sekmadienį pirmoji šeima, iš daugelio po pjgsto rankdarbius ir kai kurį 
karo ten nuvykusių, kuriai pa- laiką -jo mergaičių bęndrabu-| 
siseke gauti leidimas grįžti at- ~ o vedėjos pareigas. Šiuo me-' 
'gal. T. y. grįžti iš rojaus į įu jį, be pamokų, dar eina ben- Į 
“pragarą”. Labai įdomu, kad drabučio vedėjos padėjėjos pa-' 

‘apie grįžimą išgirdę vietiniai
komunistai — pasijutę begaliai 
nejaukiai. Tuo reikalu — net 
slaptą mitingą buvę padarę ir 
taręsi kokį terorą reikia var
toti prieš grįžtantį, kad jis ne
pasakotų, ką tenai matęs' ir ką 
išgyvenęs.

“Mes jam duosim tiek,\ kad 
jis nedrįs burnos atidaryti” —

Jaunimo Centre.

X Marijona Saudargienė, 
4245 S. Mhplewood Avė., Chi
cago, III., tėvų marijonų, pran
ciškonų, jėzuitų, seserų pranciš- 
kiečių, kazimieriečių ir Nekalto 
Prasidėjimo seserų amžina na
rė, paaukojo Draugo klišių ga-i 
mybos įrengimams 10 dol. Ji 
yra užsisakiusi Draugą iki 
1970 m., sumokėdama iš anks
to 100 dol.

X Namų savininkų ir pensi-

reigas.
Kazys Motgabis baigė Klai

pėdos konservatoriją, smuiko 
specialybėje. Dėstė pamokas 
Aukštadvario vidur, mokykloj. 
Nuo 1931 m. ėjo mokytojo pa
reigas Skuodo gimnazijoje (10 
metų). Vokietijoje dėstė muz. 
pamokas Stalupėnų bern. gim- į
nazijoje. Po to — Amberge ir

toks b,,vęs raudonųjų nutari-| Kothonb liotuvių pabėgėlių 
mas. Kodėl toks nutarimas nei-' imnaziJoje vasario 16 d. Im.
kalingas.-1 Kodėl “draugai” ne- .. , v nazijoje dėsto pamokas nuo
nori, kad žmogus, įgrįžęs iš so- . s s v 19ol m (muzikos ir geografi-
vietmes santvarkos, drįstų pa- . , . . , . t.,..................... ’ . . i-ją, taipgi talkininkauja lituam-sakoti tai, ką jis mate ir savo ... . . _ , ,, ... J , istikos pamokose). Be to, darkailiu patyrė? Kodėl jie mano, . . .. , .... , .L J J ■■ eina gimnazijos bibliotekos ve-

Birutė Pūkelevičiūtė, rašytoja, 
aktorė ir Draugo romano konkur
so laureatė 1956 metais, kurios 
tada premijuotasis romanas “As
tuoni lapai” yra viena iš labiausiai 
skaitomų knygų tremtyje. Knyga 
yra pasiekusi ir Lietuvą ir ten su 
dideliu godumu skaitoma, šią sa
kaitę rašytoja, viešėdama Chica
goje, lankėsi ir Draugo redakci
joje.

visuomeuės dėmesys skiriamas 
tiems, iš kurių lietuviškos pa
reigos atlikimo laukiame ir po 
krepšinio pirmenybių.

Tad visi į Š. Amerikos lietu
vių krepšinio pirmenybes!

L. B. Chicagos apygardos 
valdyba

MARGUČIAI RIEDA

Peskaičius velykines kroni
kas šiemet jau daugely vietovių 
aptinkame žinutes apie ruošia
mas margučių ritinėjimo šven
tes kartu su margučių parodo
mis. Net ir tolimoji Los Ange
les šiais metais šį gražų pa
protį išveda į viešumą. Džiu
gus reiškinys, kad lietuviai ple- 

mėgsta tą darbą. Duodasi pa- , čia Amerikoje velykinių šven- 
mokomi, klauso ir stengiasi pa- Į čių apimtį ir pratina jaunimą 
reigą gerai atlikti. Jų darbo Prie to gražaus papročio. Mar- 
vaisius bus galima matyti ba- gučių ritinėjimas, kaip ir jų 
landžio 28 d. 7:30 v. v. Lie-' puošimas, Lietuvoje jau žino- 
tuvių auditorijoje. Kviečiu vi- mas net Duonelaičio raštuose, 
sus lietuvius, bet ypatingai' vadinasi siekia gylią praeitį. Ir 
šaulius dalyvauti, — baigė po- šiandieną velykiniam metui mes 
kalbį akt. Brinką. Gros vokie- šį paprotį randame esant ir gra 
čių A. Geiselharts orkestras. !žų ir modernišką. Reikia svei- 

A. Gintneris • kinti jaunimą, kad jis rodo en- 
J tuziazmo ir įsijungia į šio pa- 

LIET. B-NĖS ATSIŠAUKIMAS 1 pročio įgyvendinimą. Studentai 
.KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 'grandiečiai atgaivino šį paprotį 

CHICAGOJE PROGA : ir Chicagoje jau treti metai gra 
j žiai praveda margučių ritinėji- 

XII-jų Š. Amerikos Lietuvių 1 mą įr margučių parodą. Pra- 
Sportinių žaidynių krepšinio moga neduoda studentams jo- 
pirmenybės • įvyksta šiais me
tais Chicagoje balandžio 28-29 
dienomis. Pakviesta jas globo
ti, LB Chicagos apygarda ėmė
si šios pareigos su džiaugsmu.
Taip pat ir įmanoma materiali- 

parama buvo suteikta su

yra mūsų prieglauda ir stip
rybė. Čia vyksta šokiai ir vai
dinimai, bet pats viešas vaka
ras bus Lietuvių Auditorijoje, 
nes tenai, gali sutraukti dau
giau svečių. Šaulių jaunimas 
yra drausmingas, tvarkingas ir 
punktualus. Jisai mėgsta dar
bą, o ypatingai dalyvauti vai
dyboje.

— Ar šauliai turi stiprių vai
dybinių pajėgų?

— Tai sunkus klausimas,— 
sako akt. Alf. Brinką, — kaip 
kiekvienoje organizacijoje, taip 
ir pas šaulius, atsiranda gabių 
žmonių vaidyboje. Jie ryškiai 
išsiskiria iš kitų tarpo. Svar
biausia, kad jie noriai dirba ir

ne
malonumu. Tačiau LB Chicagos 
apygardos valdyba skaito savo 
pareiga dar kreiptis viešu at
sišaukimu į Chicagos lietuvių 
visuomenę, prašydama ypatin
gos moralinės paramos šiam 
sportiniam įvykiui ir konkre
taus dėmesio pareiškimo, ko
gausiausiai žaidynėse 
kant.

apsilan-

kad iš “rojaus” grįžęs žmogus:
— turi blogai apie jį kalbėti? 

Jeigu daugelis iki šiol manė,
kad mūsų komunistai — tai ne j 
kalti, propagandos suklaidinti 
žmogeliai, tai šitoks nutarimas 
parodo, kad jie apie žiaurią tik 
rovę užgrobtam krašte žino tą 
patį, kaip ir mes, bet laikosi 
užsispyrę savo seno įsitikinimo 
ir, sekdami savo mokytojais iš

įdėjo pareigas. Su gimnazijos 
, choru rodosi ne tik gimnazijo
je, bažnyčioje, bet yra kviečia
mi amerikiečių ir vokiečių. (J. 
Bertulis)

APLANKĖ JAV PIETVAKARIŲ VALSTYBES
' Antanas ir Sofija Ragauskai, į visi padarė virš trijų tūkstan- 
3029 S. Emerald Avė., laimin- čių mylių kelionę ir aplankė vi

ninku susirinkimas įvyksta šį anapus geležinės uždangos, net
penktadienį, balandžio 27 d., 
7:30 v. v. Vengeliausko salėje, 
4500 S. Talman Avė. Šį susi
rinkimą šaukia Liet. Nuosavy
bių Savininkų Susivienijimo 
Brighton Parke valdyba, kad 
apsvarstytume aktualius namų 
savininkams rūpimus klausi
mus ir kartu su šios apylinkės 
pensininkais pasirašytume pa- 
vienias ir kolektyvines peti
cijas senatoriams ir kongres- 
manams pensijų padidinimo ir 
nemokamo gydymo įvedimo rei
kalais. Todėl kviečiami visi na
riai ir svečiai šiame susirinkime 
dalyvauti, kur žadėjo atvykti 
ir pranešimą padaryti Marąuet
te Parko Namų Sav. dr-jos vi
cepirm. Balys Brazdžionis.

PRASIDĖS VASAROS 
LAIKAS

Prieš einant gulti šį šeštadie- 
dienį, balandžio 28 d., reikės 
laikrodžius pasukti vieną valan
dą pirmyn. Prasideda vasaros 
laikas.

ir čia, laisvės kraštuose, yra 
pasiryžę teroro priemonėmis 
priversti žmogų melagingą pro
pagandą, o ne tikrovę, laikyti 
teisybe. (“M. L.”) H .

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijos 

jubiliatai. Jau 10 metų kai Va
sario 16 d. gimnazijoj eina mo
kytojų pareigas S. Antanaitis,

gai grįžo iš ilgesnės kelionės po 
JAįV pietvakarių valstybes — 
Texas, N. Mexico, Arizona, Ne- 
vada, California. Jie buvo nu
vykę aplankyti savo sūnų dr. 
kapitoną Leonidą J. Ragą, at
liekantį (jau baigiantį) karo 
tarnybą Fort Bliss karo bazėj 
prie Meksikos pasienio miesto 
EI Paso, Texas, gyvenantį ten

są eilę garsių visoje Amerikoje 
istorinių, kultūrinių, meno, pra 
moginių ir kt. įžymių vietų. 
Los Angeles m. buvo susitikta 
su keletu senų pažįstamų, ypač 
patirta nuoširdaus svetingumo 
visuomenininko inž. Juliaus ir 
Jūros Jodelių namuose; keliom 
dienom buvo apsistota pas Prau 
rimės mamą ir jos vyrą, vai-

“Jaunimas — mūsų ateitis” 
yra ne obalsis ar kuri nors ide
ologinė tiesa. Tai yra realybė, 
nuo kurios priklausys ir kuri 
apipavidalins viską, ką lietu
viuose kūrė ar kuria įvairaus 
amžiaus suaugusiųjų kartos. 
Kas sėjo ar sėja grūdą, privalo 
rūpintis ir derliumi, nes ir vi
suomenės gyvenime sėja yra 
tik pradžia, bet ne pabaiga.

Chicagoje įvykstančios Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
pirmenybės yra viena iš tokios 
sėjos pasėkų. Atitinkamą grū
dą sėjo šiame krašte gimusieji 
ar naujai atvykę vyresnieji lie
tuvių sportininkai. Jaunimas jų 
pavyzdžiu pasekė, ir už keletos 
dienų jaunatvės entuziazmas su 
ves Chicagon, iš Kanados ir vi
sų JAV-bių virš 30 krepšinio 
komandų.

kio pelno. Čia’ susirenka šeimos 
su gausiais vaikais velykiniu 
džiaugsmu pagyventi. Ritinėji
mo šventės pasitenkinimas glū- 
dį ne pelne, .bet vaikų širdies 
džiaugsme, kuri pajunti bežiū
rėdamas į krikštaujančius vai
kučius, bešokinėjančius prie ri
tinėjimo lovelių. Čia ir suaugu
siems ima noras margutį pari- 
tenti.

Tenka pagirti Grandies korp. 
studentus, kad jie kantriai ve
da margučių ritinėjimo papro
tį ir reik manyti, kad tas papro 
tys plėsis, apimdamas visas 
katalikiškas, o ypač lietuviškas 
sales. Jaunimą ir studentiją 
mes turime ypač įvertinti už 
tas jo idealistines pastangas, 
kurios pamoko net ir senes
niuosius. P. N.

LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO

Kai per daug išsikalbėjo, 
Olie Reynolds Bennett, 1932 
Fletcher gt., prarado savo lie
žuvį ir ištuštino kišenes. Arklių 
lenktynėse jis buvo laimėjęs 
$2,300. Grįždamas namo jis su
stojo vienoje tavernoj'e ir vi
sus pažįstamus pavaišino. Tai 
jam kainavo apie $200. Kiti 
apie jo laimikį išgirdę, jį pa
sekė, jam grįžtant į namus ir jį 
apvogė.

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

Jei pirmenybėse bus užpildy-, pasiklausykite sekmadienį iš sto

su šeima, žmona Praurime ir šinguosius Valeriją ir Charles 
pustrečių sūnum. Gi iš ten jie Sabonius, pavyzdingai gražiai 

įsikūrusius Yucaipoje, Calif., 
kur gyvena gerokas mūsų tau
tiečių būrys, daugiausia pensi
ninkų. Visi jie patenkinti te
nykščiu gyvenimu. Grįžtant Chi 
cagon vėl per EI Paso, paviešė
ta pas sūnų ir arčiau apsipa- 
žinta su “spalvinguoju EI Pa
so” miestu, ta, anot elpasiečių, 
“pasakiškųjų pietvakarių sos
tine”, ir to miesto maitintoja 
Fort Bliss karo baze, nuo ku
rios “maistingumo” žymia dali
mi pareina EI Paso ekonominis 
gerbūvis. Pabuvota keletą kar-

_r • -z. , • -• , , . . . .... , . Tv , . , „ . ,. i tų ir gretimame Meksikos “bro-Vasario 16 d. gimnazijos mokytojai jubiliatai. Is k. j d. K. Motgabis, 1
H. Motgabienė, S. Antanaitis, įliskame mieste’ Ciudad Jua-

ta tik varžybų aikštė, o žiūro
vų vietos liks tuščios ar apy
tuštės, suvažiavęs jaunimas 
liks apviltas. Jei pirmenybės 
sutrauks gausius žiūrovų bū
rius, aktyvūs pirmenybių daly
viai išsiveš ne tik sportinius 
įspūdžius, bet, kas būtų daug 
svarbiau, gilaus lietuviško soli
darumo ir meilės savam jauni
mui pajutimą.

LB Chicagos apygardos val
dyba prašo tos meilės ir dėme
sio. Mes kviečiame visą Chi-

ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p- p. Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų ir muzikos.^ Bus 
pranešta kas laimėjo šio menesio 
Budriko dovanas už mįsles.

Pranešėjas

I-! et avos

rez, kur didžiausia atrakcija — 
kautynės su vargšais gražuo 
liais buliais. Neįpratusiam sun- ‘ 
kus, klaikus reginys. Kelione 
Ragauskai labai patenkinti, ji 
buvo maloni ir įdomi, parsivež
ta daug naujų įspūdžių. K.

Kun. A. Juška organizuoja 
ekskursiją Europon papigin
tom kainom nuo liepos 29 iki 
rugpiūčio 19: Madridas, Roma, 
Geneva, Koelnas, Paryžius, 
Londonas. Informacijas teikia, 
rezervacijas priima Wide Tra- 
vel agentūra, 9535 S. Westem, 
Chicago 42, Ilk, telefonas BE 
3-1104.

TERRA
Porcela.nas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 2», UI. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




