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Amerika ir Britanija paleido tarptautinį satelitą
Tikslas: tyrinėti spinduliavimą

Dar daug raketų bus iššauta

RYTU VOKIETIJOS VAIZDAS-PIEKUMA, TRŪKUMAI
Britų žurnalistas teigia: pasijunti sugrįžęs į praeitį... Ūkininkai vis dažniau ir viešai pareiškia nepasitenkinimą

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Britanija vakar iš Cape Ca
naveral iššovė tarptautinę rake
tą, pavadintą UK-1. Tai abiejų 
valstybių jungtinis darbas, bet 
jėgainė yra Amerikos gaminta.

Šios raketos tikslas: tyrinėti 
ionosferą ir spinduliavimus.

Japonija ir Jungt. Amerikos 
Valstybės vakar iš Wallops salų 
iššovė raketą, kuri vėliau nu
krito į jūrą. Bet raketa savo 
uždavinį atliko.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Kanada šiais metais iš-

Sen. Capebart teigia,
kad JAV turėtų
įsiveržti į Kubą

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės priva
lėtų padaryti invaziją į Kubą 
arba užleisti likusį pasaulį ko
munizmui, — pasakė balandžio 
25 d. šen. Homer E. Capehart 
(R., Ind.).

“Mes niekada nesustabdysime 
komunizmo pasaulyje, nebent 
mes jį sustabdytumėm Kubo 
je”, — pasakė laikraštininkams 
šen. Capehart. “Mes negalime 
keliauti į Pietų Vietnamą, tūks 
tančius mylių nuo namų, sustab 
dyti komunizmo ir nepaisyti jo 
Kuboje”.

Anot Capehart, jo Indianos 
klausytojai nuoširdžiai palaiko 
jo teoriją Kubos reikalu.

“Šiai teorijai Indianoje la
biau pritariama, negu kur ki
tur kalbant man”, — pabrėžė 
Capehart, dabar kandidatuojąs 
ketvirtam terminui į senatą.

— Vakar Buenos Aires mieste 
susirinko parlamento nariai. Pe 
ronistai atstovai pašalinti iš po
sėdžio. Vakar kariniai daliniai 
buvo atsiųsti į Argentinos sos
tinę.

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ
Britanija ir. Portugalija

Nuo senų laikų Britanija turi 
pasirašiusi su Portugalija su
tartį, pagal kurią yra įsiparei
gojusi ginti visas Portugalijos 
teritorijas, jų tarpe ir užjūri- 
nes. Šiame šimtmetyje, ypač po 
II Pasaulio karo, britų ir portu 
galų kolonijinė politika pradėjo 
eiti kategoriškai skirtingais ke
liais, tačiau, nepaisant to, bri
tų įsipareigojimas tebegalioja.

Kai Indija užpuolė ir pasiėmė 
portugalų Goa koloniją, Brita
nija pateisino pagalbos neteiki-

KALENDORIUS

Balandžio 27 d.: šv. Petras 
Kanizijus, šv. Zita, Aušra.

Balandžio 28 d.: šv. Valerija, 
Vitolis, Rimgailė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gali
mas lietus, truputį vėsiau.

Saulė teka 4:53, leidžias 6:43.

šaus raketą jungtinėmis jėgo
mis.

Amerika ir Prancūzija sekan 
čiais metais paleis keletą rake
tų jungtinėmis jėgomis.

— JAV aviacija vakar iš Port 
Arguello, Cal., paleido du slap
tus satelitus (“erdvės dėžes”).

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių raketa Ranger IV vakar 
pasiekė mėnulį. Kelionė užtru
kusi 64 valandas, nuskriejus 
237,000 mylių.

» \

Laosas prašo Thailando pagalbos, 
kritus karinei tvirtovei

Raudoniesiems sukilėliams teikia pagalbą Šiaurės 
Vietnamas ir Sovietų Sąjunga

VIENTIANE, Laosas. — La- 
osiečių karališkoji vyriausybė 
užvakar pranešė, jog jos antro
ji armijos stovykla patekusi į 
prokomunistų sukilėlių rankas.

Pablogėjusi karinė situacija 
paskatino Laosą prašyti pagal
bos iš Thailando.

Karinis komunikatas prane
šė, kad sukilėliai, palaikomi Viet 
Minh karinių dalinių ir Sovietų 
lėktuvais išmetamų atsargų, už 
ėmė karinę būstinę pietryčiuo
se nuo Nam Tha, šiaurės vaka
rų provincijos sostinės.

Laosiečių vyriausybės 10 ka
rių žuvo ir 10 sužeista.

Raudonieji taipgi paėmė kal
vą, kur kovos vyko nuo šešta
dienio.

Šiaurės Vietnamo kariniai da 
liniai ir Sovietų lėktuvai pa
gelbsti laosiečiamš sukilėliams 
komunistams.

— Sovietų Sąjunga vakar pa
leido mokslinį satelitą Cosmos 
IV aplink žemę.

mą tuo, kad jai nepatogu pakel 
ti ranką prieš Indiją, kuri yra 
commonwealth’o narys. Bus su
rastas pasiteisinimas ir tuo at
veju, jei kas užpultų Angolą 
ar Portugalijos Gvinėją. Bet 
Londono Times tokią taktiką 
smerkia ir štai ką pataria:

“Iškišant pasiteisinimą pas 
kutinę minutę nėra garbingas 
būdas traktuoti savo seną 
draugą. Teisingiausias kelias 
išsipainioti iš dilemos yra 

draugiškas pasikalbėjimas kaip 
sutartį pataisyti — pritaikinti 
ją prie naujų sąlygų, nes nėra 
reikalo nuo sutarties iš viso 
atsimesti. Pati sutarties bazė 
— draugiška sąjunga — turi pa
silikti, bet reikia pakeisti tas 
dalis, kurios įpareigoja ginti už
jūrio teritorijas”.

Greit “viršūnių” susitikimai?

Kaip žinome, JAV pateikė Ge 
nevos nusiginklavimo komisijai 
naują planą, kuris nors neatsi
sako inspekcijos bei kontrolės, 
tačiau tą kontrolę tiek susiau

Atominio bandymo virišninkas—
Maj. gen. A. D. Starbird vadovau
ja jungtiniam daliniui 8, arba 
“Operation Dominic”, darant ato
minius bandymus Pacifike. (UPI)

Viceadmirolas Edwin J. Roland, 
57 metų, naujas JAV pajūrio sar
gybos vadas, pakeltas į admirolo 
rangą. (UPI)

— Britanijos ministeris pir
mininkas Macmillan vakar Ne.w 
Yorke kalbėjo laikraščių leidė
jų metiniame pobūvyje. Šian
dien jis atvyksta į Washingto- 
ną tartis su prezidentu Kenne
dy.

rina, kad Maskva negalėtų kar
toti, jog vakariečių šnipai lan
džios dieną ir naktį po visus 
Rusijos kampus.

Pats prezidentas Kennedy sa
vo planą pavadino geriausiu iš 
visų ikšiol pateiktų, visa britų 
spauda yra tos pat nuomonės, 
ta/iau dar nemato ženklo, kad 
Maskva tą planą priimtų.

(Nukelta į 6 psl.)

Olandai kovoja prieš 
indonezus partizanus 

saloje
JAKARTA, Indonezija. — Di 

dėlės kovos prasidėjusios tarp 
indonezų partizanų ir olandų ka 
rių Waigeo saloje, šiaurės va
karuose nuo vakarų Naujosios 
Gvinėjos. Tai pranešė indonezų 
žinių agentūra Antara balan
džio 25 d.

Olandijos kariniai daliniai ban 
do atgauti Waigeo iš indonezų, 
bet buvę atmušti.

LONDONAS. — Britų “Man
chester Guardian”, skelbdamas 
Michael Wall įspūdžius iš so
vietinės rytinės Vokietijos, pa
brėžia: kai tik peržengi rytų 
Berlyno ribą, pasijunti esąs per 
keltas į 15 metų ar dar senes
nę praeitį. Iš dalies tokį įspūdį 
tiekia ir Friedrichstrasse kont
rolės punkte susisiekimą tvar
kančios uniformuotos moterys - 
policininkės su 20 metų pasenu
siomis šukuosenomis. Ties krau
tuvėmis stovi ilgos moterų eilės 
ir jos klausia: kas šiandien par 
duodama? Vienoje krautuvėje 
pardavėjas iš apelsinų dėžės sa-

Nuėmė draudimą 
keliauti karių

šeimoms į Europą
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Robert S. Mc 
Namara užvakar nuėmė draudi
mą keliauti kareivių šeimoms į 
Europą.

Suvaržymas buvęs uždėtas 
stiprinant karinę jėgą dėl Ber
lyno krizių. Uždraudimas karių 
šeimoms keliauti į Europą turė
jo du tikslus: kad būtų laisva 
karinių asmenų ir reikmenų 
transportacija, ir sumažinti A- 
merikos auksinių dolerių plau
kimą į užsienį.

McNamara laikraštininkams 
pareiškė, kad karių išlaikomi as 
menys galės vykti,į užjūrį: maž 
daug 6,000 kas mėnesį.

JAV kariniai pratimai
VVASHINGTONAS. — 2,000 

vyrų karių grupė skris lėktu
vais į Vokietiją gegužės mėne
sio pradžioje. Šis dalinys skir
tas atlikti naujus pratimus, iš- 

| bandyti JAV galimybę sustip- 
rinti Šiaurės Atlanto Sutartiesl
organizacijos (Nato) gynybas 
Europoje.

Pentagonas užvakar pranešė, 
jog pratimai Long Thrust III 
(toks vardas duotas) truks tarp 
gegužės 7 ir gegužės 12 d.

Bonna nepatenkinta
Berlyno planu

BONNA. — Vakarų Vokieti
ja tiesiogiai kreipėsi į Washing 
toną dėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiūlymų pašalinti 
Berlyno krizę. Užsienio reikalų 
ministerijos kalbėtojas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad kai 
kurie vokiečiai priešinasi pla
nams.

Felix von Eckardt, federali
nės spaudos viršininkas, pareiš 
kė, kad “planai dar nepadeda 
pagrindų deryboms” su Mask
va.

Ranger palietė mėnulį
COLDSTONE, Cal. — Suža

lotas “erdvės laivas” Ranger IV 
vakar 6:49 vai. rytą (Chicagos 
laiku) smogęs į mėnulį.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės šių metų rugsėjo mėnesį 
iššaus raketą Ranger V į mė
nulį.

vo klijentams paskirstė po še
šis apelsinus.
Šeimininkėms — sunkus gyveni
mas sovietinėje Vokietijos daly

Jos nuolat varomos dirbti gat 
ves šluoti, kaip fabrikų darbi
ninkės. Bankuose, krautuvėse, 
įstaigose sunku pastebėti dir
bančius vyriškius. Vėlų popietį 
šeimininkės skuba apsipirkti ir 
dažnai geresnis mėsos gabalas 
ar pienas jau būna išparduo
tas. Pastaruoju metu krautu
vėse ir valgyklose negalėjai gau 
ti bulvių. Žiemos metu neįma
nomas dalykas įsigyti vaisių ar 
šviežių daržovių (išskyrus rau
donus kopūstus).

Jei pažvelgti į gyventojų ap
sirengimą, tai pastebėsi, kad me 
džiagų kokybė menka, mažas 
pasirinkimas. Kai lankytojas at 
siduria kavinėse ar naktiniuose 
lokaluose, vėl prisimena karo 
ar pokariniai metai. Visi kariai 
įpareigoti tas vietas lankyti su 
uniformomis, tad ir nenuosta
bu, kad Leipcige, Drezdene ar 
Rostocke kavinės, klubai pap
rastai perpildyti ir juose daug 
uniformuotų lankytojų. Sovietų 
karininkus su jų žmonomis pas
tebėsi geresniuose restoranuo
se, tuo tarpu sovietų kareiviai

Argentinos pašalintas prezidentas Artūro Frondizi atrodo sveikas 
Martin Garcia saloje, kur jis yra namų arešte. Dešinėje yra jo 
žmona ir gydytojas. (UPI)

GUIDO PANAIKINO PASKUTINE PERONISTŲ 
PERGALE; RINKIMAI BUS 1963 METAIS

Iš parlamento pašalinti 47 peronistai atstovai

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentas Jose Maria! 
Guido užvakar iššlavė paskuti-; 
nius rinkimuose peronistų lai
mėjimų likučius. Ir vėliau tau
tai pareiškė: “Peronizmo sugrį
žimas galėtų sukelti pilietinį ka
rą”.

Prezidentas kalbėjo per radi
ją ir televiziją. Tai pirmasis toks 
jo žygis, perėmus valdžią iš nu
verstojo Artūro Frondizi beveik 
prieš mėnesį.

Jis prašė argentiniečių pasiti
kėti savo kraštu, net ir netikru 
mo metu. Jis pabrėžė: “Netik
rumas — momento ženklas.”

Prieš eidamas kalbėti per ra
diją ir televiziją, Guido išleido 
dekretą, panaikinantį kovo mė
nesį kongresinius rinkimus, ku

su jų apie 10.30 DM (ar kiek 
per 2.50 dol.) savaitiniu atly
ginimu jau turi varžytis su pir
kiniais ar išgėrimais.

Nors visame krašte esama 
daug sovietų karių, tačiau jie, 
palyginti, laikosi ramiai. Drez
dene, pvz. jie vaikšto grupėmis 
po penkis ir paprastai su pus
karininkiu. Jei sovietinis karys 
netinkamai elgiasi ar pasirodo 
išgėręs viešose vietose, jis, vo
kiečių teigimu, ten pat apmu- 
šamas. Negalima kalbėti apie 
gerus ar blogus santykius tarp 
sovietų ir vokiečių gyventojų — 
tikrovėje nesama jokių santy
kių.

*
Ar miestai atsistatę? Iš dalies, 
tačiau tuose miestuose, kurie 
buvo patyrę daugiau oro puoli
mų, dar vis pastebėsi apdegu
sių namų griaučius ir tik iš da
lies atstatytus pastatus. Ypatin
gai atstatomas, plečiamas Ros- 
toek miestas — jei prieš karą 
jis turėjo 60,000 gyventojų, tai 
šiandien jų esama jau 160,000 
ir norima pasiekti 200,000. Jau 
žymiai menkesnis Drezdeno at
statymas. Visoje Rytų Vokie
tijoje labai trūksta viešbučių 
ir šiaip nakvynės namų.

riuose peronistai gavo 47 vietas 
kongrese (vieną ketvirtadalį). 
Jis taipgi pranešė, kad naujo 
prezidento rinkimai bus 1963 
metų spalio 27 d., bet gali būti 
ir anksčiau, jei bus padaryta 
pažanga.

Naujas prezidentas, — pasa
kė jis, — pradės eiti pareigas 
1964 metų gegužės 1 d. — tą 
dieną baigsis Frondizi termi
nas.

Guido taipgi pranešė, kad jis 
sudarys naują ministerių kabi
netą 48 valandų bėgyje; tai bū
siąs antrasis jo ministerių ka
binetas.

Jis pažadėjo, kad ekonominė
je politikoje nebūsią pakeitimų, 
kadangi pasirinktas tautinis ke
lias.

Kaimuose, mažesniuose mies
teliuose, paviršutiniai žiūrint, 
gyvenimas, atrodo, esąs nor
malesnis. Tačiau ūkininkai vis 
dažniau ir viešai pareiškia nepa
sitenkinimą ryšium su pagriež- 
tėjusiu ūkių kolektyvizavimu. 
Visose gyvenimo srityse — trū
kumai. štai, krautuvių languose 
matyti televizijos aparatai, ta
čiau juos įsigyti tegalima tik 
trijų metų laikotarpy. Automo
biliai pirmiausia patenka į par
tinių pareigūnų ir įmonių va
dovų rankas. Tačiau šokių pa
talpos, kinai ir teatrai tiek per 
pildyti, kad norint į juos patek
ti reikia vietas užsakyti dieną 
anksčiau. (E.)

Nužudytas kubietis
prie Guantanamo bazės

HAVANA, Kuba. — Kubie
čiai milicininkai užmušė vieną 
vyrą ir areštavo antrąjį praė
jusį sekmadienį, kai jie šoko 
virš plieno tvoros, apsupančios 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno bazę Guantanamoje.

Medaliai žuvusietns 
kariams Vietname

PALM BEACH, Fla. — Pre
zidentas Kennedy paskelbė įsa
kymą suteikti medalį “Purple 
Heart” JAV ginkluotų dalinių 
nariams, žuvusiems ar sužeis
tiems Vietname.

— JAV ir Britanijos atstovai 
vakar Genevoje pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga neturi jokios 
teisės smerkti Amerikos atomi
nių bandymų erdvėje. Kodėl? 
Pati Maskva sulaužė atominių 
bandymų moratoriumą. Valsty
bės sekretorius Rusk vakar pa
reiškė, kad Amerika bando ato
mus, nes to reikalauja laisvo
jo pasaulio saugumas.

— Keturios JAV plieno bend
rovės traukiamos į teismą dėl 
sąmokslo pakelti kainas plienui. 
Vėliau plienui kainų pakėlimą 
atšaukė.

Guido paneigė, kad tik gink
luotos jėgos yra priešingos pe- 
ronistams, bet net ir tie, kurie 
rinkimuose ėjo Perono vardu, 
“naudodami jį kaip politinį ma
salą”. Peronas dabar gyvena 
Ispanijoje.

Guido ar jo įpėdinis valdys 
kraštą dekretais kol bus įvyk
dyti nauji rinkimai, nebent stai
gūs įvykiai ko kito pareikalau
tų. Didelis klausimas, ką darys 
raišas kongresas, kuris vakar 
susirinko.

Prezidentas savo dekretais 
per dvi paskutines dienas palei
do valstybės seimus, pašalino 
visus gubernatorius ir provinci
jas pavedė valdyti kariniams
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KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Tikrai gerų žmonių kuklumas 
pasireiškia užmiršime: jie yra 
taip persiėmę tuo, ką daro, kad 
visai nepastebi, ką jau yra pada- į 
rę. — Rytų išmintis

4-? F. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban- jĄ dažai. Spee. pagalba kojoms j 
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Krepšinio pirmenybės jau 
čia. Balandžio 29—29 d. Chi
cagoje matysime pajėgiausias 
JAV ir Kanados krepšinio lie
tuvių krepšinio komandas. Pir
menybėse bus atstovaujami Chi
cagos, Cicero, Clevelando, Wor- 
cesterio, Waterburio, Detroito 
ir Toronto lieutvių sporto klu
bai.

1962 m. mūsų krepšiniui yra 
jubiliejiniai metai, šiemet šven
čiama 40-ties metų sukaktis 
nuo pirmųjų krepšinio rungty
nių Lietuvoje ir 25-ių metų su
kaktis nuo Rygoje pasiektų per
galių, laimint pirmą vietą Eu
ropos krepšinio pirmenybėse. 
Švenčiant šias reikšmingas su
kaktuves linkima, kad ir mū
sų krepšinio pirmenybės praei
tų pakilioje nuotaikoje.

Visų klasių 1961-mų metų 
meisteriai gins savo titulus. Vy
rų kl. 1960 ir 1961-mu meiste
ris Waterburio Gintaras atvyks
ta pilno sąstato. Moterų klasės 
Toronto Vytis, jaunių A kl. 
Chicagos Aras, jaunių B kl. 
Clevelando Žaibas ir mergaičių 
kl. Toronto Aušra dalyvaus šio
se pirmenybėse.

Vyrų krepšinis
Per vienuolika žaidimo metų 

dar nei viena vyrų klasės ko
manda nėra laimėjusi meiste
rio vardą tris metus iš eilės. 
Šiemet tokią retą progą turi 
Waterburio Gintaras, bet yra 
labai abejotina, ar tai pasiseks 
pasiekti, nes gintariečiams sker
sai kelio stos kelios kitos ko
mandos.

Pirmoje lentelės grupėje su- 
sutiks Toronto Aušra su Chica 
gos Jūra ir Chicagos Neris su 
Aru. Antroje lentelės grupėje 
— Clevelando Žaibas su Chica
gos Lituanica, Waterburio Gin
taras patenka į pusiaubaigmę 
be žaidimo. Gintaras, Aušra, Ne 
ris ir Lituanica buvo atitinka
mai išskirti varžybų lentelėje.

Aušros - Jūros sungtynių lai 
mėtojas yra neaiškus, bet rei
kia manyti, kad 1961-mų metų 
vice-meisteris Toronto Aušra 
pajėgs sutvarkyti chicagiškius.

Neris - Aras rungtynių lai
mėtojas bus lengviau išaiškina
mas. Neris j šias pirmenybes 
suveš visas savo geriausias pa
jėgas ir turėtų lengvai nugalė
ti Arą.

Trečiose rungtynėse susitiks 
Clevelando Žaibas su Chicagos 
ASK Lituanica. Žaibas gali pa
kartoti savo ankstyvesnį laimė
jimą prieš senstančią Lituani- 
cą, bet šiose rungtynėse gali 
būti įvairių staigmenų. (Stebė
kite Žaibo Modestavičiaus - Ge- 
čio - Brazaičio trejetuką.)

Baigminėse rungtynėse reikia 
pramatyti kovą tarp Chicagos 
Neries ir Waterburio Gintaro 
penketukų. Nors Gintaras yra 
laimėjęs du metus iš eilės, Chi
cagoje laimėjimo tikriausiai ne
pakartos. Neris bus didžiausia 
Gintaro kliūtis.

Neries sąstate žais visa ei
lė puikių krepšininkų: A. Var
nas, A. Šimkus, A. Žvinakis, D. 
Prapuolenis, K. Jacksey, M. 
Karsas, A. Benevich ir broliai 
Bartkai. Nerį reikia skaityti

pajėgiausiu vienetu vyrų gru
pėje.

Jaunių A kl. krepšinis
{Jaunių A klasės varžybose 

susitiks Clevelando Žaibas su 
Toronto Aušra, Worcesterio 
Vytis su Chicagos Nerim, Chi
cagos ASK Lituanica I su Det
roito Kovu ir Chicagos Aras su 
ASK Lituanica II.

Praėjusių metų finalistai Cle- 
velando Žaibas ir Chicagos Aras 
vėl turėtų susitikti baigminėse 
rungtynėse, nors Worcesterio 
Vytis pasiryžęs suklupdyti Žai
bą, o Lituanica I mėgins nuga
lėti Arą.

Atrodo, kad vienintelė ko
manda, kuri?- gali nukarūnuoti 
Arą, yra Clevelando Žaibas.
Baigminės rungtynės turėtų 
būti ypatingai įtemptos ir įdo
mios.

Jaunių B klasės krepšinis

Iš visų 1961-mų m. meiste
rių, gal liūdniausioje padėtyje 
yra Clevelando Žaibo B koman
da. Nors žaibo penketukas šie
met yra geresnis negu praėju
siais metais, ASK Lituanicos
krepšininkai yra padarę žymią Edvardas Modestavičius (Cle- 
pažangą ir turėtų laimėti šioje velando žaibas), iškiliausias
grupėje. Dėl trečios vietos tu- jaunių1 A\.kL krepšininkas, daly- 
5 F J » vaus krepšinio pirmenybėse,
retų susitikti Toronto Aušra ir Nuotr. J. Grigaičio
Chicagos Aras.

Moterų ir mergaičių krepšinis ca P° & komandas, Chicagos 
I Aras 3, Toronto Vytis, Water-

Moterų grupėje užsiregistra- būrio Gintaras. Worcesterio 
vo keturios komandos: Toron- Vytis, Detroito Kovas, Cicero 
to Aušra, Chicagos Neris, To- Ateitis ir Chicagos Jūra po vie

ną komandą.

ronto Vytis ir Clevelando Žai
bas. Baigminėse rungtynėse ma
tysime vien tik torontietes.

Mergaičių meisterio vardą 
gali vėl pakartoti Toronto Auš
ra.

Dalyviai
Yra laukiama arti 300 krep

šininkų - dalyvių. Tai yra re
kordinis skaičius. 11 JAV ir 
Kanados klubų siunčia savo at
stovus : Toronto Aušra 5 ko
mandas, Clevendo Žaibas 5 k., 
Chicagos Neris ir ASK Litųani-

M. Karsas žais LSK Neries vy
rų krepšinio penketuke. Jam ten
ka nelengvas darbas perimti R. 
Valaičio vietą Neries komandos 
gynime.

Žiūrovai
1961 m. Toronte baigminės 

rungtynės sutraukė 700—800 
žiūrovų. Reikia manyti, kad 
Chicagos visuomenė lygiai en
tuziastingai sutiks mūsų krep
šininkus.

Iki pasimatymo krepšinio pir
menybėse ! Pov. Ž.

XII TINKLINIO 
PIRMENYBĖS CLEVKI.ANDE

Gegužės mėn. 5—6 d. Cleve- 
lande įvyks XII-jų š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynių 
vyrų stalo teniso pirmenybės. 
Dalyvauti (tinklinyje) turi tei
sę tik apygardų varžybose kva
lifikavusios komandos.

Vyrų tinklinio rungtynės 
vyks St. Clair Rec. salėje. Mo

terų ir mergaičių varžybos bus 
Fairfax Rec. patalpose.

Sekmadienį yra pramatytos 
dar ir lietuvių rinktinės — Cle
velando (amerikiečių) rinktinės 
rungtynės.

Pirmenybėse yra laukiama 
150 sportininkų iš įvairių lietu
vių kolonijų. Daugiau apie šias 
pirmenybes sekantį penktadie
nį.

SPORTO KRONIKA
— Illinois Lietuvių Gydytojų 

sąjunga paaukojo $100, parem
dama krepšinio pirmenybių 
rengimą.

—Lengvosios atletikos pir
menybės įvyks Toronte. Dėl 
techniškų kliūčių yra skelbia
ma nauja data — birželio 7— 
8 d.

— Futbolo pirmenybes suti
ko pravesti Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Windsoro apy
linkė. Anksčiau buvo pramaty
ta šias pirmenybes pravesti To
ronte.

LB prašė FASK-to, kad šios 
varžybos būtų nukeltos į La- 
bor Day savaitgalį ir būtų pra
vestos Windspr mieste. FASK- 
tas laukia sutikimo iš futbolo 
klubų. į

— Pabaltiečių krepšinio, tink
linio ir stalo teniso pirmenybės 
yra ruošiamos gegužės 26—27 
d. d. New Jersey. Pirmenybių 
rengėjai yra:, latviai. Lietuvių 
krepšinio rinktinė bus sudary
ta balandžio 28—29 d. d. Chi
cagoje.

— Pabaltiečių lengvosios at
letikos ir teniso pirmenybės 
įvyks Toronte liepos 14—15 d. 
Rengėjai yra estai.

— Sportininkų šokiai bus 
Pakšto salėje balandžio 28 d., 
7:30 vai. vak. Gros B. Pakšto 
orkestras. Visi krepšinio pir
menybių dalyviai ir svečiai yra 

j kviečiami apsilankyti, 
j — Balandžio 29 d. 3 v. p. p. 
i Marąuette Parke “Tauro” fut- 
! bolo komanda turi rungtynes 
■ prieš Gary Eagles.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

USl valandos skambinti telefonu 
HBmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical. Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

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

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

Dr. S. B IEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. sas >ien nuo 6—8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048_______

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

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

V®landos pagal susitarimu 
m. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, RETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel, GRovehiU 6-3409

• 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 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• • - ■ ■ ■ • • ■ v j o •

• Administracija dirba, kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

1 DR. F. V. KAUNAS "
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS:

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-4)871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ei. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-S21O, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7158 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
® v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
13 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 13 

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

Hes. tel. VVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HBmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu.
_____ Telef, REpublic 7-21390.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi?
Tikrina akis ir prltaikb akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. Y A 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vąk.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. <ki 2 p. p 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehiU 6-0017
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. Įr šeštad. pagal, j sutarti

DR. E. STANAT-STANAITIS
gydytojas ir chirurgas

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

I (Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. Ir penkt. 7-8 v 
_ , P-„P- ir Pagal apointmėntą.
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez, 878-596(5

Ofiso telef. OUffslde 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 val. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 
gaJ susitarimą,. Šeštadieniais ©uc 
2 vai, iki 5 vai. vak.

KREPŠINIO PIRMENYBIŲ PROGRAMA

Žaidynes įvyks šeštadienį, balandžio 28, ir -sekmadienį, balandžio 
29 d., Chicagoje, Bogan H. S. salėse, kampas 79 St. ir Pulaski Rd- 
(.5 min. mašina nuo Marąuette p.)

šeštadienį, balandžio 28 d. (Laikas duodamas tik pirmo rato 
rungtynių) ;

9:00 v. Toronto Aušra — Chicagos Jūra (Vyrų).
9:00 v. Chicagos Neris — Chicagos Aras (Vyrų).
9:00 v. Clevelando Žaibas — Toronto Aušra (Jaunių A kl.).
9:00 v. Worcesterio Vytis — Chicagos Neris (Jaunių A kl.),

10:15 v. Chicagos Lituanica — Detroito Kovas (Jaunių A. kl.).
10:15 v. Chicagos Aras — Chicagos Lituanica II (Jaunių A ki.)
10:30 v. Clevelando Žaibas — Chicagos Lituanica (Vyrų)
10:30 v. Chicagos Aras — Chicagos Neris (Jaunių B kl.).
11:30 v. Cicero Ateitis — Chicagos Lituanica II (Jaunių B. kl.)
11:30 v. Toronto Aušra — Chicagos Lituanica H (Jaunių B kl.)
11:30 v. Clevelando žaibas .— Chicagos Neris (Mergaičių kl-). 
3:30 p. p. Toronto Aušra — Chicagos Neris (Moterų kl.).
4:00 v. p. p. Toronto Vytis — Clevelando Žaibas (Moterų kl.).

Visos rungtynės vyks Bogan H. S. salėse. Rungtynės tęsis be per
traukos nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Registracijos ir inforimaęijos centras bus Jaunimo Centre. Penkta
dienį Jaunimo Centras bus atdaras iki 1 vai. nakties.

i BUS 3 VISUOTINIO BAŽNY
ČIOS SUVAŽIAVIMO SESIJOS

Žinomas teologas ir rašyto
jas Gustavas Weigel, S.J., savo 
paskaitoje Northwestern univer 
sitete pažymėjo, jog numatoma, 
kad visuotinio Bažnyčios suva
žiavimo bus trys sesijos: nuo 
spalio 11 d. iki gruodžio 8 d., 
nuo vasario 2 d. iki bal. 14 d. 
ir nuo birž. 2 d. iki liepos mėn. 
kurios nors dienos (pagal rei
kalą).

Tarp suvažiavimo svarstysi
mų dalykų yra: Vyskupų val
džios nustatymas; tas klausi
mas nebuvo išspręstas pirmame 
Vatikano suvažiavime, kur bu
vo paskelbtas popiežiaus neklai
dingumas tikėjimo ir doros da
lykuose. Pasauliečių padėtis Baž 
nyčioje ir jų bei vienuolių ry
šiai su vyskupais. Bažnyčios ir 
valstybės santykiai. Liturginės 
problemos, kaip pvz. naudoji
mas lotynų ir vietinės kalbos 
pamaldose. Naujųjų Afrikos ir 
Azijos bažnytinių bendruome
nių tvarkymas. Bažnytinės val
džios centralizavimo klausimas.

Tel. Ofiso 247-1002 Namu PR 8-6960
DR. E. DEGKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

0R. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambint) MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterą ligos

2454 VVest 71st Street
(71-oa lr Campbell Avė. kampas) 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky 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 5-2017 
Ligonius priima. Dagai susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOItŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. 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 3— 4 p. p. lr 6
iki 8 vai. Trečiad, ii įeit, uždaryta

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
G H I B U B G A S
2858 VVest 63rd Street

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

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

0R. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

I (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.

! Šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki S vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČiUS
GYDYTO J A-CHIRURGO 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

Telef. offiso; PUllman 5-6768 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR 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. Haisted St.
Vai. Antrad. ir. penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-25211

DR. AL. RAŪKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHlh.UP.GAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki i 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kiti 
talku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7Ist Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dlen, Išskyrus trečiad. lr ‘ šeštad.

Telefonas — GRovehlll 8-282S

DR. A. YALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIIS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRŪRGffi 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-.41; 6-8 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekn 
tik akiibiats atvejais ir susitarus

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

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian A vempę 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Pabaltiečių komiteto ir lietuvių veiksnių

svarbūs' pasitarimai
The Joint Baltic American 

Committee vadovybė šaukia 
svarbų susirinkimą balandžio 
29 d. N,ew Yorke. Šis komite
tas, sudarytas prieš metus 
Washingtone, atstovauja cent
rinius Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvinimo veiksnius: A- 
merikos Lietuvių Tarybą, Ame 
rikos Latvių Sąjungą ir Ameri
kos Estų Tautinį komitetą. 
Jungtinio pabaltiečių komiteto 
centrinius organus sudaro šių 
veiksnių prezidiumui. Šiuo me 
tu komitetui pirmininkauja lat 
vių sąjungos pirmininkas prof. 
Lejinš. Nuo šių metų rugpjū
čio mėn. pirmininkavimą per
ims Altas. Į šį suvažiavimą 
atvyks ir Pabaltijo Federacijos 
Kanadoje (The Baltic Federa- 
tion in Canada) valdybos atsto 
vas, kaip stebėtojas.

Bendrasis pabaltiečių komite 
tas jau yra spėjęs atlikti kele
tą svarbių ir efektingų darbų. 
Jau buvo trys planavimo su
sirinkimai. Išleisti keli pareiš
kimai Pabaltijo tautų laisvini
mo reikalu. Komiteto vadovybė 
buvo priimta Valstybės depar
tamente specialiam pasikalbė
jimui. Washingtone buvo su
rengta labai sėkminga spaudos 
konferencija. Buvo įteiktas ben 
dras raštas Committee for 
Freę Europe, prašant, kad tas 
komitetas leistų ir pabaltie- 
čiams savo kalbomis transliuo
ti programas į Pabaltijo kraš
tus.

Balandžio 29 d. suvažiavime 
bus tariamasi, kaip dar labiau 
praplėsti komiteto darbus, pa
gyvinti informacinį sektorių ir 
sustiprinti kovą prieš sovietinį 
kolonializmų. Balandžio 30 d. 
komiteto vadovybę priims pa
sikalbėjimui Committee for 
Free Europe vyresnysis vice
prezidentas Yarrow. Pasikal
bėjime bus iškeltas klausimas, 
kad per Radio Free Europe 
būtų transliuojamos progra
mos lietuvių, latvių bei estų 
kalbomis. Kaip efektingiau tą 
reikalą iškelti, bus pasitarta 
pabaltiečių komiteto susirin
kime balandžio 29 d.

■*
Vadinamam Free Europe ko 

mitete darbuojasi devynių pa
vergtų Europos tautų atstovai. 
Jie sudaro Pavergtų tautų a- 
samblėją, kuri gana plačiai vei 
kia. Lietuvius ten atstovauja 
Lietuvos Laisvės komitetas. 
Pabaltiečiai visur turi lygias 
teises su kitomis pavergtomis 
tautomis, tačiau kol kas vis 
dar neleidžiama jiems trans
liuoti per Radio Free Europe 
programų savomis kalbomis. 
O tai yra labai svarbu.

Amerikos Balsui (Voice of 
America) uždarius pabaltiečių 
radijo skyrius Vokietijoj, la
bai žymiai sumažėjo jų progra 
mų skaičius. Blogiausia, kad 
ir iš Washingtono transliuoja
moms pabaltiečių kalbomis pro 
gramoms neduota daugiau lai
ko. Net ‘ sumažinta. Ypač žy
miai susiaurinta Pabaltijo kraš 
tų informavimas iš pačių pa
baltiečių gyvenimo ir veikimo 
užsienyje, ko labai pasigenda 
žmonės Lietuvoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose. Todėl, jei 
bendrajam pabaltiečių komite
tui pavyktų laimėti lietuviams, 
latviams ir estams teisę tokias 
programas organizuoti per Ra
dio Free Europe, jis labai daug 
pasitarnautų bendram laisvini
mo reikalui.

Spaudoje ir gyvenime

VYRESNIEJI IR JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS

Nauju puošnumu ir plačiau sa
vo turiniu apimąs religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas “Laiškai 
Lietuviams” savo balandžio mėne
sio vedamajame gvildena praeities 
ir dabarties santykiavimo proble
mą. Ypač dėmesį patraukia, straips 
nio autoriaus kun. dr. J. Vaišnio 
mintys apie vyresniuosius ir jau
nesniuosius organizacijos veikloje. 
Autorius abejiems randa atitinka
mą vietą. Bet paskaitykime jo pa
ties žodžius:

Voice of America savo darbą 
buvo pradėjęs taip pat’be pa
baltiečių programų. Tada vie
na Amerikos Lietuvių Taryba 
rūpinosi išgauti teisę ir lietu
viams, latviams bei esams nau
dotis ta priemone informuoti 
savo kraštus. Alto Vykdoma
jam komitetui reikėjo pasiekti 
prezidentūrą, keliais atvejais 
lankytis Valstybės departamen 
tę, kreiptis į kongreso apro- 
priacijos komitetą, kad paskir 
tų reikalingų lėšų pabaltiečių 
programoms per Amerikos bal 
są. Tas darbas Alto buvo at
liktas gerai ir efektingai. Bu
vo pasiektas laimėjimas. Reik
tų linkėti, kad ir dabar būtų 
pasiekta tokio laimėjimo. Šį 
kartą jau dirbame bendrai su 
latviais ir estais.

Kadangi Radio Free Europe 
yra tvarkoma ne JAV valdžios, 
bet yra privatinėje iniciatyvo
je ir išlaikoma iš visuomenės 
suaukotų pinigų, todėl The 
Joint Baltic American Com
mittee turi įtikinti, kad Ame
rikos lietuviai, latviai bei es
tai taip pat aukoja Radio Free 
Europe išlaikymui, todėl turi 
te’sę reikalauti, kad jų tautos 
nebūtų diskriminuojamos.

" v
Yra sukviestas ir kitas svar

bus susirinkimas New Yorke. 
Balandžio 28 d. įvyks Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto ir Lietuvos Laisvės ko
miteto prezidiumų pasitarimas. 
Tarp kitų dalykų, bus paliesti 
Lietuvos išlaisvinimo darbų 
tikslesnio suderinimo ir pra
plėtimo reikalai. Šiems trims 
vienetams, besirūpinantiems 
Lietuvos išlaisvinimu, svarbu 
ir reikalinga periodiniai susi
tikti, pasitarti, pasiinformuoti, 
kad jų veikloje nebūtų para
lelizmo, kad būtų tikslesnis pa
sidalinimas darbais ir pareigo
mis, kad ryšiai tarp jų būtų 
kiek galima glaudesni, kad de
šinioji ranka žinotų, ką kai
rioji daro.

Pabaltiečių bendram komi
tetui ir jo žygiams, taip pat 
lietuvių veiksnių pasitarimams 
linkėtina geriausios sėkmės.

Mūsų ir taip pat visų pabal
tiečių jėgų sugretinimas, išlais 
vinimo darbų sustiprinimas ir 
sutikslinimas visuomet buvo 
reikalingas. Bet šiuo metu jis 
yra pats reikalingiausias.

Tarptautinės politikos užku 
lisiuose .atrodo, vyksta tai, kas 
mūsų neramina, bet kelia rim
to susirūpinimo. Iš Chruščiovo 
lūpų ir kitų šaltinių girdime 
naujų saldžialiežuviavimų, nau 
jų pasiūlymų “taikingai koeg
zistencijai”, ieškojimo “naujų 
kelių” esamos padėties (Status 
quo) pripažinimui, o taip 'pat 
ir komunistiniam Rytų Vokie
tijos režimui duoti kad ir mi- 
nimalinį pripažinimą, kas reikš 
tų dar didesnį Rytų ir Centro 
Europos tautų išlaisvinimo dar 
bų apsunkinimą. Ir Berlyno 
problemą svarstant, yra daro
ma naujų užuominų, kurios 
negali mus džiuginti. Vakarai 
palinksta į nuolaidas. Tas vis-' 
kas eina Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų nenaudai.

Tad labai gerai, kad to viso 
akivaizdoje renkasi pasitarimui 
mūsų veiksniai ir, kad jie da
ro bendrus susirinkimus su lat 
vių ir estų laisvinimo organi
zacijų prezidiumais.

I “Kai kurių mūsų organizacijų 
i vadovais vis yra renkami vyresnie- 
| jieji, manant, kad tik jie gali tin- 
| karnai kovoti už lietuviškus idea
lus. Jaunimo kratomasi, nes jis juk 
nepažįsta mūsų buvusių papročių, 
jam yra svetimos mūsų tradicijos. 

'Kitur einama į kitą kraštutinumą 
1—- vengiama vyresniųjų, nes jie 
i juk atsilikę, pasenę, jiems nesu- 
iprantamas šių dienų gyvenimas.

Bet visuomet tiesiausias yra vi- 
1 dufio kelias. Laimingos tos organį-

Su pavasariu pagyvėjo ir politiniai įvykiai
Žymiai pavėlavęs pavasaris Europoje. Vis neaiškumai politinia
me gyvenime. Po tylos — nuogąstavimai dėl įtariamų nuolaidų 
Berlyno klausimu. Kuo domisi europietis — spaudos skaitytojas?

Pavasaris Europoje prasidėjo 
kelias savaites pavėlavęs. Ap
lamai, jau kelinti metai Europa 
neturi normalios vasaros... Pa
galiau, šių metų pavasaris, ko
vo - balandžio mėnesiai vėl rūs
tino savo šaltu oru, gausiais kri 
tūliais. Ne, tos atmosferinės iš
daigos greičiausiai siejasi su a- 
tominiais sprogdinimais — to
kią mintį teko nugirsti... Kaip 
esama iš tikrųjų, tegul geriau 
paaiškins meteorologijos moks
lo žinovai.

Ligos, miglos ir politikoje
Menkas pavasaris, šaltas o- 

ras daugelyje Europos sričių su 
kėlė ir ligas. Pvz., pietvakarių 
Vokietijoje ir kitur tūkstančiai 
gyventojų buvo paliesti vad. vi
durių gripo. Sovietų valdomą ry 
tinę Vokietiją nusiaubė dar ne
malonesni prajovai — dešimtys 
tūkstančių gyventojų susirgo vi 
durių šiltine, ir tie susirgimai 
buvo įgiję epideminio pobūdžio.

Kancleris Adenaueris, saugo
damasis neįprasto pavasario pa 
vojų, kelias savaites išbuvo tra
dicinėje savo atostogų vietoje 
ties italų Como ežeru — Caden- 
abbia kurorte. Kaip bebūtų keis 
ta, valdžios šefo dažnai nema
tai Bonnoje, bet valdžios apara
tas veikia sena tvarka. Ne vi
sai teisingas vokiečių socialde
mokratų padarytas priekaištas, 
kad, girdi, Fed. Vokietija likusi 
be valdžios. Ji yra, atliekami bū 
tiniausi reikalai, o savo prezi
dento — Heinrich Luebkės as
menyje vokiečiai susilaukė sim- ; 
patijų bei sugebėjo pakelti kraš į 
to prestižą, pradedant naujai i 
iškeptomis Afrikos valstybėlė-

zacijos, kuriose sugeba bendradar- I 
biauti vyresnieji su jaunesniaisiais. I 
Vyresnieji iš jaunimo geriau pa
žįsta šių dienų nuotaikas, o jauni
mas iš vyresniųjų išmoksta gyve
nimo patirties. Vyresnieji jaunimui 
bus lyg turininga Lietuvos praei
ties knyga, iš kurios jis išmoks 
mūsų gražių papročių ir tradicijų, : 
iš kurios jis susipažins su mūsų 
garbinga istorija ir dėmesio vertais 
kultūriniais laimėjimais. Jaunimas 
lengviau įves vyresniuosius į da
bartinį šių kraštų gyvenimą, kuris 
jiems pirmu žvilgsniu atrodo toks 
svetimas ir nepatrauklus- Ir taip 
bendromis jėgomis praeitis bus su
jungta sū dabartimi, kuriant gra
žesnę ateitį. Jaunimas be vyresnių
jų patarimų gali lengvai paklysti, 
vyresnieji be jaunimo entuziastin
go veržlumo gali visai sustingti. Tik 
abiems ranka rankon dirbant, mū
sų organizacinė veikla klestės.”

J. Daugi.

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Kaip Gibraltaro uola
Nors Washingtono valstybė turi taip pat kelią 

pagal Kolumbijos upę, bet tas kelias — US 830 — 
yra mažiau žinomas ir mažiau naudojamas. Kaip at
rodo, kad šiek tiek daugiau judėjimo yra apie Bonne- 
villės užtvanką ir elektros jėgainę ir Beacon Rock 
valstybinį parką. Tame parke yra didžiulė vulkaninės 
kilmės uola ir, kaip mokslininkai spėja, yra buvęs 
ugniakalnis, kuris vėliau užgeso, ir jo viršūnė per il
gus amžius, įvairių gamtos įtakų veikiama,, nubyrė
jo. Ši uola iškyla 900 pėdų virš Kolumbijos upės ir 
tai uolai konkurenciją sudaro tik Gibraltaro uola Vi
duržemio jūroje. Pėsčiomis paėjus % mylios gerai 
apsaugotu keliuku ir užlipus į tą uolą, galima matyti 
gražių apylinkės vaizdų. Matyti Oregono Mt. Hood ir 
Washingtono Mt. Adams.

t»
Įvairus klimatas

Ši tik 72 metų senumo valstybė pasižymi labai įvai
riu. klimatu. Olympic juostoje iškrinta rekordinis 
kiekis kfitulių, net iki 140 colių į metus, o jos ryti
nėje dalyje tik apie 10 colių. Mat, Kaskadų kalnai 
sulaiko lietingus debesis ir pajūryje tiek prilyja, kad 
miškai yra persunkti vandeniu,, kuriuose auga me
džiai iki 200 pėdų aukštumo. Japonų srovės ir lietaus 
vandenyno pakraščiuose dėka, klimatas toks švelnus, 
kad gėlės žydi ištisus metus. Jau vakarinėje dalyje 
lietaus iškrinta tik 30 colių, o rytinė dalis tiek sau

V. ALSEIKA, Vokietija

mis ir Šveicarija ar Austrija 
oaig-ant. Bonnoje priimami į- 
vanus užsienio pareigūnai, su
rengiami šaunūs priėmimai ir, 
amKU, šioje srityje pasireiškia 
Kitiems imponuojanti vokiškoji 
organizacija.

tkiek blogiau, kad, kaip pabrė 
žia kax kurie žymūs laikraštinin 
Kai (pvz. H. Zehrer, “Die W.elt” 
skiltyse), Fed. Vokietija tikru
moje neturi savo užsienio poli
tikos ir ją veda... Vakarų są
jungininkai. Todėl pastebėsi tiek 
daug neaiškumų toje politikoje, 
tiek daug sklinda miglų ir pro 
jas tikrai nelengva įžiūrėti tik
ruosius vedamos politikos kon
tūrus.

Nuobodulys, vizitai Bonnoje, 
bylos

Kovo - balandžio įvykiai, kiek 
jie atsispindėjo europinėje spau 
doje, mažai domino visuomenę. 
Taip, Berlynas vis buvo tema, 
kuria gyvena vokiečiai abiejose 
“sienos” pusėse, bet šioje srity
je sovietai nepasirūpino pateikti 
ką nors sodresnio žmonių sen
sacijų alkiui patenkinti. Vis se
kami Alžiro įvykiai, visa spau
da smerkia OAS teroristinius 
veiksmus, tiek vyriausybė, tiek 
ir spauda sveikino de Gaulle lai
mėjimo referendume proga.

Vokiečių vidaus politikoje — 
nuobodulys ir rutina. Bonnoje 
iškilmingai priimti Afrikos vals 
tybių vadovai ir jie grįžo namo, 
gavę pažadus juos paremti gra
žiomis šimtų tūkstančių DM.

Amerikos amb. Arthur Dean Rusk (dešinėje) išeina iš Jungtinių 
Tautų rūmų Genevoj, atsakęs į Indijos atstovo Arthur Lall kalbą, 
kuris reikalavo, kad sovietai ir JAV atsisakytų atominių bombų 
bandymų, tačiau Rusk pareiškė, kad JAV bandymus vykdys, n-es 
sovietai nesilaiko jokių susitarimų ir pirmieji pradėjo sprogdinti 
bombas. Amerika, saugodama viso pasaulio laisvę, negali atsilikti, 
nes tada labai padidėtų komunistų grėsme. Bandymai jau vyksta.

sumomis. Parlamento komisija 
vis tyrinėjo gynybos min. Strau 
sso įsipainiojimą į JAV kariams 
skirtą statybą, kai kur vyko na
cių bylos dėl jų padarytų nusi
kaltimų, bylinėjasi ir žinomasis

+“Der 'Spiegei” — net nuostabu, 
į kaip dažnai jis suranda, iškni- 
sa įvairios medžiagos, siekian
čios sukompromituoti ypatingai 
kai kuriuos valdžios vyrus, o 
min. Straussjo senas taikinys. 
Taip, Genevos nusiginklavimo 
pasitarimai bent pradžioje buvo 
sekami. Vėliau? Pilkasis pilietis 

; pamodavo ranka.

Balandyje atgijo nuogąstavimai 
dėl nuolaidų

Nuoboduliu pritvinkusius po
litinius vandenis balandžio vi
dury kiek išjudino du įvykiai 
— gen. Clay, berlyniečių numy
lėtinio, grįžimas į JAV-bes ir 
vad. “pasitikėjimo krizė” Wash 
ingtono - Bonnos santykiuose. 
Netenka abejoti, kad gen. Bu
čius Clay net ir savo rezidavi- 

■ mu Vak. Berlyne kėlė berlynie- 
čių moralę. Esą, jis daugiau 

Į reiškęs, negu kelios JAV karių 
divizijos... Nepaisant “keep smii 
ing” nuotaikų, šiuo reikalu pa
demonstruotų tiek Berlyne, tiek 
ir Bonnos sluoksniuose, vis dėl
to viešosios nuomonės dauguma 
Europoje į Clay išvykimą pažiū 
rėjo rimčiau. Pvz. šveicarų spau 
dos atstovai Bonnoje čia įžiūrė
jo JAV daromą nuolaidą sovie- 
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sa, kad buvo reikalingas dirbtinis drėkinimas — iri- 
gacija, norint gauti derlių iš žemdirbystės. Dar blo
giau pietų rytinėje dalyje, kur galima užtikti augan
čius kaktusus. Ir žiemą čia temperatūra nukrinta iki 
20-30 laipsnių žemiau nulio. Šioje rytinėje dalyje iš
auginami puikūs žieminiai kviečiai, kurie yra vieni 
iš geriausių vsose JAV, nes turi daug proteinų, ir 
kepėjai jų miltus mielai naudoja.

Pavadinta šalies tėvo vardu 
Kaip į Oregoną, taip ir į Washingtono valstybę,

kuri nuo Oregono valstybės atsiskyrė 1853 m., pri
važiavo masės žmonių gauti veltui žemės, geležinke
lių darbams, žuvininkystei. Suviliojo gamtos turtai — 
miškingumas, iškasami mineralai. Ir šiandien Wa- 
shingtono valstybė ploto atžvilgiu yra tirščiausiai 
apgyvendinta valstybė Ramiojo vandenyno pakrašty
je ir turi apie 3 mil. gyventojų. Be ekonominių prie
žasčių dar kitos sąlygos privertė žmones, apleisti sa
vo nuolatines gyvenimo vietas ir pasukti į šią vals
tybę. Ypatingai labai sunkios gyvenimo sąlygos pie
tuose po civilinio karo privertė buvusius karius, ku
rie, grįžę į namus, rado viską sunaikinta, pradėti 
naują gyvenimą naujoje valstybėje. Prie jų prisidėjo 
emigrantai iš Rytų ir Europos. Ir visi čia susirinkę 
nutarė pačią mažiausią valstybę nuo Iowos į vaka
rus pavadinti šalies tėvo vardu — Washington.

Britai nenusileido 50 metų 
Dėl šios valstybės, kaip ir dėl kitų šiaurės vaka

rinių valstybių, buvo ginčų su ispanais, rusais, bet 
ginčai ilgiausiai užsitęsė su britais — net apie 50 me
tų. Buvo net ir karo grasinimų. Pagaliau 1872 m. abi 
šalys nustatė sienas, ir JAV kongresas 1889 m. priėmė 
šią valstybę į savo sąjungą su dabartinėmis sienomis. 
Ir tada, nugalėjus indėnus, pravedus geležinkelį, 1893

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio 27 d.

Prekyba laisves kovotojais

Laisves kovotojai, prieš metus patekę į Kubos nelaisvę, 
pabrango 25%

GEDIMINAS GALVA

Tragiškai baigėsi pernykštis 
kubiečių savanorių išsikėlimas 
Kiauhų įlankoje. Žymiai tragiš
kesnis pasityčiojimas iš laisvės 
kovotojų, kai juos bando į trak
torius iškeisti ar tiesiog pirkti, 
lyg vergus anais laikais.

Miami International skraidyk 
loję balandžio 14 d. grįžo 60 ser 
gančiųjų kubiečių, kurie daly
vavo minėtame žygyje. Jie buvo 
išpirkti už 2 mil. dol., kurie bu
vo įmokėti Kanados banke ir 
pasiųsti į Kubą.

Kuboje liko 1,119 belaisvių, 
kurie nesenai buvo nuteisti ka
lėti iki 30 metų. Už juos rei
kalaujama 60 mil. dol. Jų kaina 
ne vienoda. Sukilimo vadovo 
Manuel Artime galva įvertinta
0.5 mil. dol., Jose A. Miro, ku
biečių revoliucinės tarybos pir
mininko sūnus, Ulises Carbo ir 
broliai Babun įkainoti po 100, 
000 dol., kiti žymiai pigiau.

Praėjusį gegužės mėnesį ban
dymai iškeisti belaisvius į vil
kikus nuėjo vėjais. JAV atitin
kama komisija, kurioje dalyva
vo F. D. Rooseveltienė, nesuta
rė dėl vilkikų paskirties ir ątitin 
karnų priedų. Derybos įšalo. Jas 
išjudino belaisvių nuteisimas.

Belaisviai vieton prekių

Ką tik pasibaigus Amerikos 
valstybių pasitarimams Punta 
dėl Este, Urugvajuje, JAV nu
traukė prekybinius santykius su 
Kuba. Havana turi ieškoti rin
kų cukrui, tabakui ir kitiems 
gaminiams. Kraštui reikalinga 
svetima valiuta. Fidel Castro 
įsako nuteisti belaisvius ir įša
lusį belaisvių išpirkimo reikalą 
vėl išjudinti. Jo numatymas pa 
sitvirtino. Belaisvius nuteisus, 
vėl imta rūpintis jų išpirkimu.

JAV vyriausybė viešai tvir
tina, kad ji nesirūpinanti belais 
vių išpirkimu. Ar šis tvirtinimas 
atitinka tiesą? Vargu. Valsty
bės departamentas kreipėsi į iž
dą, kad belaisviams išpirkti ren 
karnos sumos nebūtų apdeda- 
mos mokesčiais. Aš palieku at
virą. klausimą dėl tokio patvar
kymo teisėtumo. Mes galime nu 
tylėti, kad JAV vyriausybė ne
nuosaiki savo sprendimuose 
drausti prekybą prekėmis, bet 
remti prekiavimą žmonėmis.

Kubiečių nusistatymas
Pastaruoju metu atvykę pa

m. atsidarė vartai naujiems pionieriams į šią puikia 
gamta apdovanotą valstybę su gražiomis vandenyno 
pakrantėmis, net iki 14 tūkst. pėdų aukščio kalnais, 
kurių papėdėse didžiuliai ledo ir sniego klodai, papildą 
vandeniu upes ir ežerus.

Atominė pramonė
Be Seattle ir Takomos uostų, kurie suteikia daug 

įvairių darbų, ir lašišos konservavimo įmonių, kurios 
jau 1860 m. buvo įkurtos prie Kolumbijos upės, dar 
yra nauja pramonė, kuri ypatingai suklestėjo antrojo 
Pasaulinio karo, metu, sutraukė tūkstančius žmonių. 
Tai paminėtina atomo ir aliuminiaus pramonė. Prie 
skaldymo ir jungimo atomo branduolių 1943 m. dirbo 
45 tūkst. žmonių. Atominė įmonė su. 8 reaktoriais 
Hanfordo rajone užima didžiulį plotą. Taip pat alįumi- 
niaus pramonė karo metu pristatydavo visą reikalin
gą aliuminijų lėktuvų gamybai Boeingo ir kt. lėktuvų 
fabrikams.

Šiaip Washingtono valstybės gyventojų pagrin
diniai pajamų šaltiniai, kaip ir kitų šiaurės vakarų 
valstybių gyventojų, susidaro iš įvairių žemės ūkio 
produktų, vaisių, gyvulių auginimo ir miško medžia
gos. Kaip vėliau matysime, ypač didelės pajamos 
įplaukia iš obuolių auginimo, „nes vien ši valstybė 
pristato į rinką % visų JAV išauginamų obuolių. Tu
rizmas atneša 214 mil. dolerių į metus.

Šioje valstybėje yra IVeyehauser Co., kuri yra di
džiausia miško medžiagos paruošimo įmonė pasauly
je. Būdinga, kad ši įmonė, kirsdama mišką, rūpina
si jį ir užželdinti. Kiekvienais metais1 šimtai akrų iš
kirsto miško apsodinami jaunais daigais, kuriuos pa
ti įmonė ir augina. Tai sveikas ūkiškas požiūris į 
krašto gerovę.

(Bus daugiau)

bėgėliai iš Kubos vienu balsu 
sutaria, kad belaisvių išpirki
mas yra žeminantis ir atmesti
nas. Revoliucinė kubiečių tary
ba neigiamai pasisakė dėl pre
kybos belaisviais. Ją vadina 
Castro apgaule, žmonių pažemi
nimu ir bet kurių vilčių palaido
jimu Kubą išlaisvinti.

JAV vyriausybė šį reikalą ste 
bi ir tenumato artimuosius pa
vojus. Ji nuogastauja., kad Cast 
ro gautuosius dolerius galės pa 
naudoti Pietų Amerikoje nera
mumus kelti ir pairusiam kraš
to ūkiui atstatyti. Pirmasis klau 
simas kelia žymiai didesnį susi
rūpinimą, nes ryšium su juo 
Pietų Amerikoje gali kilti dar 
nepalankesnis Washingtono po
litikos vertinimas.

Galima suprasti artimųjų pa
stangas bet kuria kaina savuo
sius išpirkti, bet jos nesiderina 
su JAV garbe.

JAV gero vardo praradimas

Visiems žinoma, kad sukilė
liai Kuboje buvo ne tik ameri
kiečių kariškai paruošti ,apgink- 

, iuoti, bet ir ’į Kiaulių įlanką nu
vežti. žygis nepavyko ne dėl 
sukilėlių kaltės. Jie ryžosi ko
voti ir žūti dėl savo krašto. De
ja, nemažas skaičius laisvės ko
votojų žuvo tenykštėse balose. 
Jie buvo keleriopai JAV parei
gūnų apgauti. Pirmiausia, puo
selėtos svajonės, kad, prasidė
jus žygiui saloje, įvyks sukili
mas, buvo nepagrįstos. Žadėtos 
ugnies dangos nepasiuntė suki
lėliams apsaugoti. Užtikrintas 
tiekimas buvo nutrauktas. Pra
laimėjimas buvo aiškus, tačiau 
dėl jo kaltė tenka ne sukilė
liams, bet JAV, kurių pareiga 
rūpintis visomis valstybės ga- 

! lios priemonėmis išlaisvinti ne
lemto sukilimo belaisvius, nū- 

' nai pasmerktus lyg žmogžu
džius. Deja, iki šio meto JAV 
nepadarė jokių tiesioginių žy- 

j gių suvedžiotas aukas išlaisvin
ti. Ar šie įvykiai nėra nelemtas 
įspėjimas ateičiai, kai 'pažadai 
netęsiami ir pamirštami įsipa
reigojimai ?

LAKŪNAI — PILIGRIMAI

Privačius lėktuvus turį pran
cūzai ir kiti lakūnai ruošia sa
vo kelionę į Liurdą gegužės 19 - 
21 dienomis.
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DIRVOS BENDRADARBIŲ KLUBAS KVIEČIA ATSILANKYTI Į

PAVASARINĮ SPAUDOS BALIŲ
KURIS ĮVYKS Š. M. GEGUŽĖS MĖN. 5 DIENĄ, 8:00 VAL VAK. WESTERN BALLROOM SALĖJE, 3504 SO. WESTERN AVENUE

ĮVAIRI, ĮDOMI TRUMPA MENINE PRO
GRAMA. EUROPIETINIS ORKESTRAS. 

TRADICINIS SPAUDOS VALSAS.
XXXXXXXXK> OOOOOOO

Veiks bufetas. Staliukus galima užsisakyti 
telef.: Vyt. Račkauskas, TO 3-5864, R. Mieže
lis, 839-6980, M. Valiukėnas, LA 3-9288.

Argentinoje Rosario mieste viena gatvė pavadinta. Litnania vardu Cm matyti vaizdas iš gatves pa 
vadinimo iškilmių. Kalba per mikrofoną dr. Hipolito miesto meras. Šalia .io Jonas Papečkys. LB 
apyl. pirm., ir Matas Klimas, LB apyl. vicepirm. toliau matyt: kun. .T. .Tančius, MIC. marijonų pro
vinciolas, Z. Juknevičius, kun. švedas, kun. J. Margi?, šv. Kazimiero parap. klebonas, A. Kalni
nis. Gėles laiko moksleivė M. Seniūtė.

nistracinėm ar netgi medicini
nėm priemonėm?

Atsakant į pirmą klausimą 
pasakytina, kad, jeigu ir bus 
surasta kokie vaistai, tam rei
kės dar kelių dešimtmečių.

Administracines

SU PAVASARIU 
PAGYVĖJO...

(Atkelta iš 3 psl.) 
tams ir norą pasiekti “atoslū
gio”, žinoma, pirmiausia Berly
no sąskaiton. Balandžio vidury 

priemones' jau keltas klausimas, ar dviejų 
lengviau panaudoti. Jeigu yra didžiųjų tarpe nebus tylomis su- 
prieita tvirtų Įrodymų, kad ei-, tarta dėl kompromiso Berlyno 
garetė daug žalingesnė už eiga-1 ir kt. klausimais.
rą ir pypkę, natūralu cigaretę 
apdėti labai aukštom rinklia
vom. Norint žmones paveikti 
mesti rūkyti cigaretes, derėtų 

. peržiūrėti rinkliavas cigarams ir 
, pypkės tabakui.

Dar griežtesnes

Nuo Berlyno ligi Eliz. Taylor ir 
Monaco princesės 

Šias eilutes rašant, dar sun
ku numatyti, kokiomis vėžėmis 
pasuks balandžio vidury prasi- 

j dėjusi nauja, “pasitikėjimo kri- 
priemonesj zė” . tarp Washingtono ir Bon-

ti Washingtono politiką. Šiuo . venimas, — tai nuolatinė eilinio 
atveju teks pasekti užsienių rei- piliečio, masinės spaudos susi
kalu vadovo G. Schroederio vaid ’ domėjimo tema. Grace Kelly grį 
menį. Jis šalto tipo, daugiau žimas filman, Elizabeth Taylor 
pragmatiškos prigimties asmuo, j nuolatinės vedybinės išdaigos, 
be to, su anglofilišku polinkiu, persų šacho lankymasis Wash-

Be politikos, daugiau domė- ingtone ar Kennedienės kelionė 
tąsi ūkinės konjunktūros su- : Indijon — visa tai visuomenę 
svyravimu, ženklais, kurie meta jaudino žymiai daugiau už Ge- 
šešėlį Į ateities gyvenimą ir lig- nevos konferenciją, . tragiškus 
šiolinės gerovės išlaikymą. Prin pabėgimus pro Berlyno sieną 
cai, princesės, filmų įžymybių ar mirties siautėjimą Alžiro 
pergyvenimai bei privatus gy- miestuose.
J/

lengviau pasiūlyti, nei jas pri.: nos, kai kaltintojo vaidmeny at
laikyti. Tačiau skelbimų kont-sidūry JAV-bės... Tiesą sakant, 

i rolė dažnai siūloma ir turėtų ne tik planai Berlyno klausimu, 
būti taikoma televizijų kompa- bet ir kiti svarbūs dokumentai 

■ nijoms tomis valandomis, kai i per dažnai pasiekia viešumą Vo

Rūkymas ir savęs sus'sia
Rūkoriai nekreipia dėmesio i rūkymą 

P. GAUČYS

I

j vaikai dažniausiai esti prilipę' kietijoje ir belieka tik susido- 
nerūkančius ir bent 10 kartų | Prie televizijų, šiaip ar taip, mėti: kieno čia ranka veikia, 
inažesnis, nei pas rūkančius.

BU I CK’AS - LIETUVIŠKAS 1 
AUTOMOBILIS!

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

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

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022j visuomenė pasirodė nekreipian- siekianti sudrumsti šiaip, bent 

ti dėmesio įspėjimams, kad ei- išviršiniai, neblogus Washington 
garečių rūkymas yra dažniau-Bonnos santykius? Nors Bon- 
sia plaučių vėžio priežastis. na linkus kiek galima glostyti

---------------- Į santykius su didžiuoju sąjungi-
PAGABBA ŽURNALISTUI ninku, vis dėlto nėra paslaptis, 
Villanova, Pa., universitetas kad nuo Dulles mirties tuose 

Paaiškėjus, kad plaučių vė- savo šių metų šv. Augustino me sluoksniuose jaučiamas stiprus

Statistikos skaičiai

i Palyginus įvairių šalių statis- 
i Lines studijas, galima padaryti 
sekančias išvadas:Tokia antrašte “Manchester plaučių vėžys nėra vienintelė li-

Guardian Weekly” anglų moks- ga surišta su rūkymo paseko- - nAiinVia nūnliniukas John Maddos rašo vi-; mis, statistika rodo, kad vis tik turi tamprų ryšį su ruky- dalj, duodamą uz pasižymėjimą Polmkls kiek skeptiškai vertin
iems rūkoriams aktualiu rūky-1 ji yra nepaprastai ankštai su ja i daugelis šalių pradėjo rink žarnalizme, paskyrė “Mary-

klausimu. Kadangi Ameri- susijusi. Pvz. koronarinis trom- N duomenis ir tarpusavy jais knoll žurnalo redaktoriui kun.
i keistis. Santykis tarp plaučių Albertui J. Nevins. Prieš sto-

mo
koje mes beveik kiekvienam žin bozas yra liga turinti ryšio su
gsny susiduriame su cigarečių rukymu. damas į vienuolyną, kun. Nevins

SS

reklama ne tik gatvėje, bet taip 
pat ir radijo bei televizijoje ir, 
kadangi čia rūko ne tik dau
guma vyrų ir moterų, bet netgi 
ir paaugliai, tariuos būsiant nau 
dingą, kad nors retkarčiais būtų 
kompetetingų asmenų lūpomis 
pasakoma kur koks beatodairi- 
nis rūkymas veda.

vėžio ir rūkymo galioja skirtin.
Lyginant plaučių vėžio daž- giaUSiOfee šalyse, kaip pvz. Aust buvo “Herald Statesman” repor 

1 -įjoję ir Japonijoje, Prancūzi- į teris.numą tarp rūkančių ir nerūkan- -y 
čių, jis yra tarp 20' ir 40 kartų J !j,. Iz, aelyje- 
dažnesnis pas rūkančius. Jis yra Lyginimas 
toks didelis, kad jaunuolis, pra
dėjęs smarkiai rūkyti, rizikuo
ja (8 iš 100) mirti nuo plau-

KEKOLEKC3JŲ KONGRESAS
.........................Pasaulieč.u RekoIekcijl, są.

plaučių vėžio ir rūkymo įpro- kūngrį3as Saukiamas rug
piūčio 17 -19 d. Chicagoje, Con-

ir

čių visose šalyse, taip pat An
glijoje ir JAV-se, yra pagrin-

čių vėžio. Priešingai, nerūkan- dinls šaitinis informacijai apie 
tieji gali būti tikri, kad jų ūki- mirties dažnum4 tarp įvairių rū 
mas bus daug geresnis arba i rūkorių. Bet čia neišvengia- 
bent kad jie ilgiau gyvens. Prie ' ma kritika- Pvz- tie palyginimai 
laida, kad nerūkąs gali mirti, neišskiria galimumo, kad plau- 
nuo plaučių vėžio yra lygi 1 iš; čių vėžys ir palinkimas rūkyti 
300. Nors sunku surūšiuoti žmo- =ali buti Paveldėti.
nes pagal ju rūkymo įpročius, Studijuojama ir noiima įro-

An- bet atrodo, kad galimumas su- Pažastį, sukeliančią plau-
V ■ oonnn • • Liro-fi niauriu vėžiu tiesioginiai CIų vėži- Tvirtinimas, kad ciga-gliioie 22,000 asmenų mirė nuo, sirgti piaucių vėžiu uuwblj<u,

plaučių vėžio. Konstatuojama, priklauso nuo tabako kieki„, i . durnuose yra ehėmikalų,
kad apie 18.000 asmenų būtų | av.akyto cigarečių pavidale. | «•*<«« ««• l*««W ««, yra 

r . į tinamas ir. tų chemikalų savy-

Vėžys — rūkymo išdava
Tarp fatalinių ligų, kurios pas j 

toviai ir esmingai naikina žmo
nes, plaučių vėžys užima vieną 
žymiausių vietų. Paskutinė sta 
tistika rodo, kad 1960 m.

tebegyvenę, jeigu nebūtų rūkę, i Tose ribose vėliausi duomenys 
nes, nors mirties dažnumas nuo įtaigoja, kad tiek vyrai, tiek 
plaučių vėžio pastoviai auga, ■ moteryS yra vienodai jautrūs

bėg jau baigiamos ištirti. 

Dar didesnis įrodymas. kad
taip pat tolydžio didėja ir įsi- j tai ligai. Faktas, kad moterys rūk.vmas paveikia patologinius 
tikinimas, kad rūkymas yra mažiau įinkušios’sirgti plaučių Pakitimus Plaučiuose, yra gau- 
svarbiausia plaučių vėžio prie- į vėžiu, nei vyrai, aiškinamas jų \ tas tiriant plaučiuose paviršių 
žastis. i 1 rįįkymo įpročių skirtumais. Sta- Pei kuriais deguonis pa-

Tuo būdu plaučių vėžys tapo : tistikai laukia, kad pastaraisiais b nka i kraujų.
viena žymiausių priemonių, ku- Į metais pastebėtas žymus rūkan- : Visų tų įrodymų dar negana
ria visuomenė leidžia savo na- čių moterų padidėjimas atsis- užkamšyti visoms argumentavi-
riams susinaikinti. Ir tolydžio pjudės didesniu, mirčių nuošim- mų spragoms. Tačiau sutelki-
kaupiasi įrodymai, jog iš tikrų. čiu. : mas naujų duomenų tik sustip-
jų taip yra, ir neatsiranda jo- Palyginus su cigaretėm, eiga- rino tvirtinimą, kad rūkymas
kių duomenų, užginčijančių šį rų ir pypkių rūkymas atrodo yra svarbiausia plaučių vėžio
tvirtinimą. Laikui bėgant dau- kaip ir nežalingas. Kadangi sun priėžastis.
gelis prielaidų ir išvadų dar la- ku rūkymo įpročius išmatuoti T . , . .. Li Jeigu bus-visų priimta teze, statistinėm priemonėm, negali- . , . v. . „. ,i kad plaučių vezj sukelia rūkymą tiksliai pasakyti, koks yra ,v. , , , '‘ • mas, isRyladuklausimai:arga-skirtumas. Bet atrodo, kad mir- .. , . v. v. b plaučių vėžys outi pagydomasties dažnumas tarp cigarečių, J ., . , taip, kad rūkoriai be baimes ga- •rukytoių yra keturis ar penkis . v. T, ; ; lėtų laikytis savo įpročio? Ir arkartus didesnis, nei pas pypki-1

ninkus.
Padrąsinančiai mus nuteikia 

statistinė analizė. Pasirodo, iš
ganinga mesti rūkyti. Mirties

biau išryškėjo ir tapo dar aki
vaizdesnėmis.

Nors įrodymai kaupiasi, ta
čiau įpratimas rūkyti ne tik 
nesumažėjo, bet tapo beveik vi
suotiniu. Per pastaruosius 40 
metų mirties dažnumas nuo plau 
čių vėžio padidėjo daugiau kaip 
45 kartus. Dabartiniu metu ši 
liga Anglijoje apima ketvirtada 
lį mirčių nuo visų rūšių vėžio.

galima tą įprotį išrauti adrni-

d'ažnumas nuo plaučių vėžio
ELECTROniCS®SJffiaCSB3EBHEn

rad Hilton viešbuty.

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. YVestem, 
Chicago 42į 111., telefonas BE 
3-1104.

Alyva, anglys, knrenlmo slstemij 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

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

J. MIGLINAS
2319 TV. tioth St. n a. PK 6-1063
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į M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209' Chicago, III.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA t

3236 $oidh Halsted Street i
Tel.: DAnube 6-9837 į UhLs/'N2'-----

J. ir Pr. Bičiūnas ________ _______ Chicago 8, Illinois Į j

rS

VA LANDO S: 
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.

Metams bėgant, plaučių vėžio tarp paliovusių rūkyti per 10 
svarba, palyginus su kitomis jo ar per daugiau metų yra tik 
rūšimis, tolydžio auga. Nors truputį didesnis, nei pas visai

S
■y >

TY-RAOIUAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.V1RT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- ČLiffside4-5S65

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

fe'S I0U1 SAVIHGS \2»\

1NSU*FD

Mutual Savings
antį r-J^oan čSissoctahon

Chartered and Supervised by the United States Government 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

John J. Kazanauskas, Pres.
2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Virginia 7-7747

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Sv

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETI Vlf PRIKIBĄS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

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

Current Dividend up to 4^%

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

| šaulių Jaunime Meno Kopele Chicagos Vytauto Didž. Šaulitj Kuopa bal. 28 d.,, šešt., Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St., ruošia 
| suvaidins linksmą 3 veiksmu 
| komediją
(“ŠIRDŽIŲ VAGYS“ D I D E L I BALIU!

Z’

Pradžia 7 vai. 30 min. vak. Po vai- • 
diiiimo bus šokiai, grojant geram vo- 
kiečių orkestrui. Dovanų laimėjimas, g 
bufetas ir gėrimai. A
Įeinant aukojama 2 doleriai. Moks- W 

leiviams —1 doleris. 3



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio 27 d. 5

Liet. Dantų Gydytojų Sąjunga Chicagoje malo niai kviečia Tamstą atsilankyti į tradicini pavasario

Koncerta-Kartūno Baliu
kuris įvyks balandžio 28-tą dieną, 1962 m. H WESTERN BALLROOM SALEJE, 

7:30 valandą vakare || 3504 South Western Avenue

Vysk. M. Valančiaus Lit. mokyklos mokiniai su mokytoju Juozu Stempužiu (Foto A. Garlos)

SOL. G. ANTANAITYTĖ 
MAIRONIO MINĖJIME

Šį sekmadienį -balandžio 29 
d. 3 vai. p. p. lietuviai budžiai 
rengia mūsų dainiaus Maironio 
minėjimą Čiurlionieeių namuo- gimą. 
se. Minėjiman specialiai atvyks 
ta ir dainininkė, “Miss Lithua- 
nia” G. Antanaitytė, neseniai

Pianinu akompanuos Laima- O- 
belenytė.

Lietuviai budžiai nuoširdžiai 
kviečia Clevelando lietuviškąją 
visuomenę gausiai, ypač jauni
mą, atsilankyti į mūsų bran
gaus poeto Maironio minėjimą. 
Įėjimas nemokamas.i

i
LIETUVIŠKOS MISIJOS

Clevelando lietuviai katalikai 
didžiąsias prisikėlimo šventes 

j sutiko gražiai dvasiniai pasi
ruošę. Per visą savaitę vyku
sios Šv. Jurgio parapijos misi
jos sutraukė daugybę tikinčių
jų. Misijas lankančiųjų skai
čiuje buvo matyti ir daug ka- 

: talikų lietuvių ir naujosios pa
rapijos ir gyvenančių toli iš
siblaškiusių po tolimas Cleve
lando apylinkęs. Misijų vado
vas tėv. pranciškonas Modestas 
Stepaitis iš Kennekunk Port, 
Maine, atvykęs vieton susirgu
sio tėv. Justino Vaškio, savo 
turiningais ir gyvenimiškais 
pamokslais sprendė mūsų kas
dieninio gyvenimo ir amžiny
bės klausimus.

Clevelando lietuviai katalikai 
dėkingi Šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. B. Ivanauskui ir 
kun. D. Dzegoraičiui už dvasi
nio susikaupimo valandų suren-

Šv. Jurgio parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Pr. Ambra 
zo, ir solistai Vytautas Matu-

baigusi Chicagos konservatori- \ lionis, Juzė Daugėlienė, Alek-
. , ją ir jau spėjusi puikiai užsi- Sandras Liutkus ir Vytautas

vasarinį,, koncertą. Biletų kai- ;rekomenduoti savo gražiu bal- 1 Malcanas gražiai- derinosi prie
Si Šp5tndieni balandžio 28 d n°S $3’5°; šokiamS — 1, d.°L ‘ su. Clevelandiečiai šią jauną ky- šventiškų nuotaikų. Šv. Jurgio
si šeštadieni balandžio 28 . savo atsilankymu pagerbsite ; lančią dainog išgirs_ parapijos choras Velykų rytą

sugiedojo naujai išmoktas Steh- 
le mišias “Salve Regina”.

V. R.

PAVASARINIS KONCERTAS ir pažįstamais atvykti į šį pa- 
— BALIUS

7 vai. vak. Clevelando lietuviai dirbančiuosius lituanistinėje mo „ šiame iškilmingame minėii- 
renkasi moderniškai atremon- tykioje, pasidžiaugsite mūsų S 
tuotos šv. Jurgio parapijos sa- - jaunųjų talentais, išgirsite gra-
lėn tradiciniam Vysk. M. Valan giųjų čiurlionieeių dainų ir pa
šiaus lit. mokyklos metiniam remsjfe mūsų lietuviškąją švie-
koncertui. timo ir aukiėjimo instituciją — ' nio aptarimas, jo kūryba ir

Koncerto programa bus trum vysk_ M. Valančiaus lituanisti- vaidinimas — ištrauka iš dra-
pa, bet įspūdinga, marga, jau-‘nę mokyklą, 
na ir graži, kaip ir pats pava- Į
saris.i

Mūsų jaunoji karta litua
nistinės mokyklos mokiniai — I 
atliks “Gedimino sapną”, jau
nesnioji kanklininkių grupė pa
skambins tris liaudies dainas, 
mokyklos kanklių orkestrui pri 
tariant, dainuos mokinių cho-1 
ras, skambins vyresnioji kank
lininkių grupė, bus išpildytas 
duetas ir kvartetas, vyresnių
jų šokėjų grupė pašoks Ragu
čių polką.

Antrojoje koncerto daly čiur 
lionio moterų choras ir kanklių 
orkestras išpildys keturias liau
dies dainas.

Čiurlionio moterų chorui di
riguoja muz. Alf. Mikulskis, 
kanklių orkestrui ir abiems 
kanklininkių grupėms vadovau
ja Ona Mikulskienė, tautinėms 
šokiams vadovauja Ingr. Sta- 
saitė ir Audr. Gelažytė. Dainų 
mokytojai Pr. Butkuvienė ir 
Pr. Karalius.

Šokiams gros Neolituanų or
kestras. Veiks gausus bufetas, 
bus dovanų.

Tėvai kviečiami su jaunimu

Programoje: sol. JONAS VAZNELIS ir muz. V. JAKUBĖNAS. 
Šokiams groja FKEDDY FISCHER orkestras.

Staliukus prašome užsisakyti pas dantį,i gydytojas:
V. ŠIMKIENE, Cliffsido 4-7450 ar Yards 7-2040 ir

P. STARIUENĘ, Kepublic 7-2780 . ir- prie lojimo.

KANADOJ

Hamilton, Ont.
Pirmasis griaustinis

Nors mes jau senai laukiame 
pavasario, bet jo kaip nėra taip 
ir nėra. Dar visi medžiai be 
pumpurų, žolė vos pradeda dai
gus leisti. Tačiau Velykų pir
mą dieną Hamiltone ir jo apy
linkėse pasigirdo pirmieji per
kūno garsai ir stiprus lietus. 
Po pirmojo griaustinio žmonės 

! tikisi, kad jau greitai prasidės 
pavasaris. Ūkininkai yra gero
kai suvėlavę su pavasario sėja. 
Taip gi yra stipriai apgadinti 
žieminiai kviečiai ir dobilai. Juos 
apgadino naktinės šalnos.

Lietuviui Namų balius
Balius ruošiamas balandžio 

28 d. vengrų salėje 213 James 
st. N. Pradžia 7.30 vai. v. Visi 
maloniai yra kviečiami dalyvau
ti ir paremti savo LN statybą, 
kuri greitai prasidės. (Kl. G.)

GltAIUYSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

Kitą programą atliks mūsų 
jaunimas. Bus trumpas Mairo-

Lietuva laukia ne palūžusių bal
tarankių pesimistų, bet pasirengu- 

, v. šių didžiam ir sunkiam darbui sta-
mos Vytautas pas kryžiuočius. į tybininkų Myk. Krupavičius

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

J?

KULTŪRINGAS LIETUVIS PERKA RINKTINES KNYGAS
Dar galima gauti Jono K. Kario abu istorinius, gausiai iliustruotus 
ir dailiai išleistus veikalus: SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI IR 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Pirmasis (premijuotas 
Aidų mokslo premija 1961) gaunamas už $10, antrasis — už $5. 
Užsisakykite DRAUGE arba pas autorių (J. K. Karys, 60 Sims St., 
Bridgeport 4, Conn.)

SKIPS 
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

SE L F 
SERVICE!

APRIL — BALANDŽIO 26, 27, 28 D. D.

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNĄC Fifth $3-98

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

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED
FRENCII BRANDY Fifth $2.98

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

MONASTERY (KRUPNIK) HONEY
PUNCH LIQUEUR Fifth $3.39

LEMON ICE LIQUEIJR 70 PROOF . Fifth $3-59
CANADA HOUSE IMPORTED

CANADIAN W1IISKEY Fifth $3-59
GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6.39
IMPORTED 1960 VINTAGE

GERMAN WINES Fifth 89£
VAN MERRITT BEER 12—12 oz. (No 

Bottles
Deposit)

$1.49

Vysk. M. Valančiaus Lit. mokyklos mokiniai su savo mokytoju ir mokyklos vedėju Pranu Karaliumi.
Foto A. Garlos

Kazimieras; Rareckas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

GOMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių valstinS)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

i

PARAMA - MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

Community Vaistinėje 1 kviečiame aplankyti mūsų naujas patalpas

(HA\L SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. PIRM. ir KETV........................ 9 v. r. iki 8 p. D.VULUnUUO. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

CLEVELAND, OHIO

BALTIC BAKERY
(BALTIC KEPYKLA)

Pranešame savo malonių klijen- 
tų dėmesiui, kad nuo š. m. balan
džio mėn. 4 d- savo produktų į 
Baltic Delicatessen (6908 Superior i 
Avė.) krautuvę nebepristato.me.

Šiame rajone mūsų produktai 
gaunami šiose krautuvėse:

6502 Superior Avė.
6510 Superior Avė. ir 
7031 Superior Avė.

(lietuvio krautuvė)

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ASBACH URALT ............. ................ 5th $4.95
MONGUIN Smp. 10 yr. Brandy......... 5th $3.55
MONOSTERY KRUPNIK ................. 5th $3.35
LEMON IGE Liąueur, 70 proof....... 5th $3.55
GRANO MARNIER Liąueur.................5th $6.35
IMPORT. BORDEAUK Wine ......... . .  Sth 98<

Balandžio 26, 27, 28 dienomis

HILLS BROS. COFFEE ............ . . .  2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių) .....................Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121
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ŽVILGSNIS Į PASAULIO 

SPAUDĄ

(Atkelta iš 1 psl.)
The Guardian teigia, kad JA 

Valstybės po Velykų pradės a- 
tominius bandymus Pacifike 
(praėjusį trečiadienį pradėjo), 
po to Maskva atsilygins sprog
dinimu už sprogdinimą, o jau 
po to reikia laukti susitarimo 
dėl susilaikymo nuo atominių 
sprogdinimų. Savo išvedžioji
mus The Guardian taip baigia: 

“Abejotina, ar susitarimas 
bus pasiektas be “viršūnių” 
konferencijos, nes Chruščio
vas yra išsitaręs, kad tik jis 
vienas iš Sovietų pusės gali 
daryti nuolaidas. “Viršūnių” 
posėdis negalės ribotis vien 
tik susitarimu dėl atominių 
bandymų sustabdymo, bet tu
rės paliesti visą nusiginklavi
mą ir Berlyną. Jei Rusk pa
sitarimai su Sovietų ambasa
doriumi Washingtone padarys 
pažangos teigiama prasme, tai 
gegužės mėn. galimas prez.
Kennedy ir Chruščiovo susi
tikimas”.
Naująjį JAV planą plačiais 

komentarais palydėjo ir Šveicari 
jos spauda. Journal de Geneve 
neabejoja, kad Maskva planą 
ir šį kartą atmes, nes špionažo 
baimė yra tik priedanga sabo
tuoti kontroliuojamą nusigink
lavimą — Sovietai dar negali 
išdrįsti parodyti vakariečiams 
visas savo gyvenimo puses.

Tuo pačiu reikalu Tribūne de 
Geneve rašo:

“Manoma, kad birželio mėn.
Genevoje gali įvykti “viršū
nių” konfereųcija. Iš vienos 
ir kitos pusės teikiami pro

jektai turi parengti tam su
sitikimui įtempimo atoslūgį”.

Garsai iš Maskvos

i Jungt. Tautų gen. sekreto
riaus pareigas einančio U Thant 
sutikimas rudenį užsukti ir Mas 
kvon (po vizito kituose kraštuo
sė) sostinės spaudoje perduo- . TT , , .„, . k ! Ernest Holcomb iš Syracusų,
tas mandagiu tonu. Atsiminti- N Y., ir jo sesuo Eva Staiith, gyv.
na, kad Thant pasitarimai Mas
kvoje vyks prieš šių metų sesi
ją, kuri turės nuspręsti ar tvir
tinti U Thant nuolatiniu sek
retoriumi 5 metams ar ieškoti 
kito kandidato. Todėl Neue Zur- 
cher Zeitung mano, kad U 
Thant kelionė Maskvon yra jam 
svarbus egzaminas. Tik rudenį ' 
vėlai paaiškės, ar jis jį bus išlai
kęs.

Pravda nepalankiai atsiliepia 
apie kai kuriuos prezidento Ken 
nedy pareiškimus paskutinėje 
spaudos konferencijoje. Visa 
kritika sutrauktai taip skamba 
— JAV bando laimę atominiais 
bandymais.

Moskovskaja Pravda susirū
pinusi įvykiais Viėtnaine, kur, 
anot jos, jankių intervencija vis 
daugiau atsidengianti savo vei
dą. Vis daugiau ten esą mato
si Amerikos karių uniformų — 
Amerikos kariai atvirai pasiė
mę savo žinion “patriotinio są
jūdžio P. Vietname užgniauži
mą”.

Ta pati Moskovskaja Pravda 
aimanuoja, kad Prancūzijos vy
riausybė visai nekovojanti su 
Slaptosios Armijos organizacija 
(OAS), kas, žinoma, yra tikras 

i melas. O. Lab.

Phoenix, Ariz., nesimatė 50 metų. 
Po tiek metų susitarė susitikti ir 
ta proga, nusifotografavo. (UPI)

MOS KOLONIJOSE

Gardner, Mass.

Mirtys

Patrusė Gužas mirė sulaukus 
69 m. amžiaus, balandžio 18 d. 
Gimus Rokiškio apskr. Čia iš
gyveno 53 metus. Paliko vyrą, 
sūnų, penkias seseris: Liaudans 
kienę, Nikšienę, Jasakaitienę, 
Šaučiūnienę, Petrulienę ir bro
lį Lietuvoje.

Antanina Lešinskytė Nalivai- 
ka mirė sulaukusi 83 metų. Gi 
mus Suvalkijoje. Gardneryje iš
gyveno 55 metus. Paliko 2 sū
nus ir tris dukteris. Abi gra
žiai palaidotos šv. Jono kapuo
se.

Vakarienė

CLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai—■ 

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

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

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

6 butų mūras. $7.200 nuomos, 
šviesūs dideli butai. $63,000.

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

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

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

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

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

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

2-jų butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo
kyklų. $28,000.

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

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

3- jų butų medinis. G 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 į rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500,

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

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

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalow stogas, 37 p. sklypas, ply- 

ftelių vonios alyva ■— karštu vand.

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

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu -— vand. šil-

šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina. I tos ir Pulaski. $26,900.

_ ■ .... o - „„ , , 4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50o kamb., 3 mieg. mur. 32 p. skly- p sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi-

§10.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 1 15,800 medinis 2 po 6, garažas,
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 'rūsys, ekstra nuoma.
M. p.

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

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

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

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

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 $2,500 rezidencinis tylas 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 }s- p. Geroj vietoj, 
taigos, butas sav. ir 3 nuomos. $25,900 mūrinis 3 butai, garažai,

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

$18,500 visai naujas. » mieg. Arti tai. 2 lotai, 4 garažai, 
mūsų įstaigos. . $21,000 už medinį pajamų namą.

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

A. KAIRYS REAL ESTATE
258! Wesl SSih Street._________ Tel. 436-5151

MARQTJETTE PARKE Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 

butų, 5% ir 3 kamb. 8 metų senut Mur. 2x5 if 2 kamb.. gar.—$29,500 
| mo. Kilimai ir daug priedų. Nohran- ;Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
jgiai. ; Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.
i Prie California ir 65-os. Mūr. 2 __

BUDRECKAS

$24,000 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

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

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

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

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

Gerb. Pone Redaktoriau!
Tamstos redaguojamo dien

raščio “Draugo” išspausdinta
me “Pasikalbėjime su Alto 
pirm. L. šimučiu” (“Draugas”, 
ketvirtadienis, 1962 m. kovo 15 
d.), kalbant apie Amerikos Lie 
tuvių Tarybos narių sąstatą, 
suskirstant juos į tris “kartas” 
ir kiekvieną išvardinant pavar
dėmis, mano pavardė yra klai
dingai įgrupuota į “tremtinių 
(Amerikos piliečių)” kategori
ją.

Tikiu, kad ši klaida bus įsi
brovusi iš neapdairumo, ir at
kreipiu dėmesį, jog aš esu Lie
tuvos pilietis (jokios kitos pi
lietybės nesu priėmęs). Kad Ą- 
merikos Lietuvių Tarybos pir
mininko minėtame pasikalbėji
me suredaguotasis sakinys, ku
riame išvardinta mano pavar
dė, nesudarytų įspūdžio, prie
šingo tikrajai mano pilietybės 
būklei, prašyčiau šį pareiškimą 
paskelbti “Drauge”.

Bronius Nemiekas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

narys

TEISINGAI ADRESUOKI.M 
LAIŠKUS Į LIETUVĄ

Daugelis gaunam iš Lietuvos 
laiškų ir matome kad jie adre
suoti atbulai, kaip mes čia A- 
merikoj ir nepriklausomoj Lie
tuvoj rašėme ir kaip mokyklos 
ir pašto įstaigos moko. Ruskių 
mada viskas atvirkščiai ir net 
pridėti būtinai tus LTSR rai
des. Mačiau adresuotus laiškus 
į Lietuvą tik “LTSR” raidė
mis. Amerikos paštui užtrunka 
kelios dienos, kol išaiškina ką 
tai. reiškia “LTSR”, Ir tu būk 
gudrus žmogus, ką tos raidės 
reiškia, niekad Sovietų Rusijoj 
nebuvusiam. Reikia ' didelėm

butai oo 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4638

4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

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

ras,? metų senumo. Garažas. Arti si įšnuomuoti po $115 Arti 66-os dinis namas. Gazo šiluma. Žemi
ir Pnlnolzi SI 9 A GAA : . . . . ____ .. . :.................. f __ i66-os ir Pulaski. $20,900.

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

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

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

v .1

Gegužės 5 d. 6 vai. v. Šv. Pet
ro ir Povilo vyrų dr-jos rengia 
metinę vakarienę Lietuvių klu
be.

Rengėjai yra pirm. Vincas
__________________________ ' i Višniauskas, Juška, Nakutis,

Pennez, Kukauskas, Mazarienė 
raidėm užrašyti Lithuania. Vi- I ir kt. Prašome visus atsilanky- 
šas laisvas pasaulis žino kur ti. Garniškis
yra Lietuva, bet daugelis ne
žino, kad ji yra Sovietų Ru
sijos pavadinta LTSR. Tai 
rusų noras parodyti pasauliui, 
kad štai Lietuvos nebėra arba, 
kad if yra tai įtraukta į “tau
tų broliją”. Prieš tą biauriai 
uždėtą prijungimą mes turime 
kiekvienam žingsny kovoti. Ta
pačią proga norime priminti, 
kad geriau į Lietuvą nesiųsti 
laiškų su Amerikos Laisvės sto 
vyią vaizduojančiais ženklais, 
nes ruskiai jos bijosi ir tokius 
laiškus dažnai numeta į krepšį.
Be to reikia mažiau siųsti ir re
liginio turinio atviručių, nes 
jie tikėjimo bijo, prieš jį kovo
ja, žiauriai kankina tikinčiuo
sius, Balys Svaįia

STEFANIJA BEAUTY SHOP
BRIDGEPORTE

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

DĖMESIO 1
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
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 skaitys, 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus
Biųskite

kartu su pinigais
Studentų kelione

Keturi tūkstančiai studentų 
iš visų Itabjos universitetų pė- ! 
sti atliko tradicinę maldingą j 
kelionę į tautinę Italijos šven- 
tovę Sieną. Nepaisant blogo oro,
jaunieji maldininkai su giliu su .. ........ ...... .................... .

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

sitelkimu, mąstydami tikėjimo 
tiesas, melsdamiesi ir giedodami 

! giesmes pėsti nuėjo 16 kilomet- 
įrų; Tokį žygį Italijos studentai 
j. atlieka kasmet gavėnios metu. .

Lėktuvų tarnautojų globėja
Lėktuvų tarnautojoms pas

kirta globėja šv. Bona, kuri pfa 
leidp gyvenimą keliaudama. Ji 
gimė Italijoj 1156 m. Pėsčia nu 
keliavo į Ispaniją. Biografai sa 
ko, kad ji buvo labai mandagi, 
sugebanti įkvėpti ramumą pate 
kusiems nelaimėn.

IEŠKO VIETOS 35,000 
KUBIEČIŲ

JAV Katalikų Įkurdinimo ta
rybą ieško vietos dėl 35,000 pa
bėgėlių iš Kubos. Pereitais me
tais JAV katalikai įkurdino 14, 
000 pabėgėlių iš Kubos, bet dar 
yrą, jų užsiregistravusių apie 
50,000. Kas savaitė atvyksta ne 
toji 2,000 naujų pabėgėlių.

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

Iillllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllli

Gražių vizitiniy kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiliiiiiiiii

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
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 aikras 

žemes $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 j pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty &
Invesfment Co.

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

Savininkas, išsikeldama s į Cali
fornia, pigiai parduoda mūr. namą i ~~ ~ -
Rrio-btnn Pnrke 2 butui nn 5 i Gaffe 1 arke- Mūrinis 3 ir 2 kamb.fc>riBnton Parke, z putai po o 30 p skiypas. Naujas garažas. Idea-
kambarius, rūsys, pastoge. Tel.: • lu vienam ar dviem asmenim. Kaina

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 1 res, Ind. (Sandūnuose). $12,00'0 gry- 
jamos $12,300. Parduodama už 
,$33,000.

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

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

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

Med. 3x4 geros pajamos. Marųuet- 
te Parke. $15,500.

įMed. 1 % a, 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

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

Med. 6 k, bung. ir 3 karnb. rūsy. 
Brightn Pa.rk centre. $15,250.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Vlrginia 7-7153

niitnui turite pamatyti.
EVERGREEN PARK 

3109 W. lOlst St.

tik $13,000.
; Marųuette Parke. Modern. mūri- 
' nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
j šalia.
j Medinis. 2 butai — 5 h 4 kamb. 
| Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
I Geras rūsys. Garažas. Labai geroj

Savininkas parduoda mur. 5‘/z Į vi®toj Brighton Parke. $21,000.
, i o o i i. v 1 Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.kamb. namą. 3 mi&g., 2 plytelių vo- Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
nios. 2 auto. garažas. Užbaigtas — montuoti butai. Skalbykla ir pašto- 
“panelled” rūsys. Puikiam stovy. 6 ^^V’daug ir įvairių namų vi- 
metų senumo. Daug priedų. Įverti- j sose kolonijose, parūpiname pasko- 
-------------- ;—1------------------ ---------------------- ■ las. notarizuojame dokumentus, pil-

Netoli Evergreen Plaza ant pla- Idome Income Tax. 
taus kampinio sklypo, birznio gat- ' | g g g
vėje, modernus 10 metų mūras, 
4(4 dideli kambariai ir valgykla. 
Tinka daktaro ofisui arba kitam 
bizniui. Kaina greito pardavimo.

Arti Marąuette Parko ant 55 pė
dų sklypo, labai' geros statybos, 
švarus, beveik naujas dviejų butų 
mūras. Naujas garažas ir daug 
kitų priedų. Savininkas parduoda 
žemiau savikainos. Savininkas

Tel. LU 1-0401

REALTY
2737 W. 43rd St.

INSURANCE
CL 4-2390 i

CICERO—BĮERWYN
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co. 
BUILDERS

2523 West 89ih Street
Tel. PRospect 8-3792 

llllllllllllllllllllllllllllllllllIUUIIIIilIlIlIlII

taksai.
2 AUKŠTŲ MŪRAS 

Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 
maisto produktų krautuve ir 2 kmb. 
butas;, antrame — 7 kamb. butas.
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOIV 6 kamb. 10 m. rezidencija ant
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000. 

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000. 2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil-
RIZNIS — $3,000. dymas alyva. Garažas. $35,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte- 1 3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
lių krautuvė prie didelės mokslo gazo šildymai. $35,000. 
įstaigos. Į kainą įeina visi įrengi
mai bei prekės.

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

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho-

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

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Tel. WAIbroob 5-8015

Savininkas parduoda “face brick 
ranch” namą, visas air-conditioned. 

Į 1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži- 
Sdiniai, 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 J0SI4 PAGEIDAVIMĄ

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

V ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-55S1
_________________________________ /J?

i

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 h- vie
nas 3 karnb. butas. Gazo šiluma. Tik : 
$18,500. !

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

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

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

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. t

Atlieka planavimo ir staty-1 S 
bos darbus, gydytojų ofisų, ® 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 
rime virš 300 įvairių stan- A 
dartinių projektų. p

Ofiso ir namų telefonas: 4
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmaiinaml ar 
ha dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais.

hA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Sav. parduoda dviejų metų, 2 2—^/Tik^ia^oo"1'’1 namas: a—3—! A. Stančiauskas instaliuoja vi- 
bųtų namą. Atskiras šild. sįste- į ę. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, sų geriausių Amerikos firmų gazu 
mos. Modernūs įrengimai. Pilnai ^gį|sas kambariai. Tik $3,5oo įnio- j įr alyva kūrenamus pečius (fur-
įrengtas rūsys. Teirautis —

HE 6-1199

Savininkas skubiai parduoda 5 
kamb. bungalow už geriausią pa
siūlymą. Apžiūrėti visą dieną, šeš
tadienį ir sekm. nuo 12 iki 5 v. v.
6417 S. Rockivell. Tel. 476-6598

Savininkas parduoda gražų 2-jų 
butų namą priešais Marąuette par
ką. 3019 W. 71st St. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas. Gazo 
pečiais apšild. $77 mėn. Vlrginia 
7-4263 po 4 vai. popiet.

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

S. Parkliolme beveik naujas 5 
kamb. bungaloiv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

SIMAITIS REAL ESTATE į
4936 West 15 Street, Cicero i
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 I 

OL 2-9589...---------------------------------------  . |
Parduodamas geras 9 metų se

numo 7 kamb. mūr. namas Mar- į 
ąuette Parko rajone. Kaina' 
$29,500. Teirautis — WA 5-3765 '

naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. RockweSI Street
Tel. GRovehill 6-7875

V A C 1 S
t "CONSTRŪCTION C0.

BRIGHTON PARKE 
2-jų aukštų mūr. namas, 5 metų

senumo. FR 6-8952.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

I Marą. Pke. savininkas skubiai 
CICERO išnuom. 5 kamb. apšil. (. , . . , , ,, . ir nebrangiai parduoda mur. bun-butas (2 mieg.) Skambinti — I , , , z, . vTO 3-2723 Įgalow. 7y2 kamb. (4 mieg.), nau-,

jas gazo šild. Med. garažas. Arti į

PBOGOS-OPPORTUNITIES

Nebrangiai parduodama geroje 
vietoje veikianti vaistinė. Teirau
tis telef. GRovehill 6-9267.______________________________  ji, modernizuota vonia, kabinetinė

i virtuvė, naujas gazo šild., 71 ir 
Parduodama arba. išnuomojama! Talman. §19,500. Nepraleiskite 

taverna, geroje vietoje. Vienas sa- šitos progos —- kita tokia negreit 
yimnkas per 29 metus Salė ir o,a.teis. gaukite HE 6-5152, 
kamb. Tel. YArds 7-5967. 1

63-čios ir į vakarus nuo Western. i; , . _____
Sav. tel. PR 8-1047. | LAPKUS BUILDERS, INC
_____ ______________ _____________  1 J? Statome įvairius pastatus. Dar- »

~ , . „„ Ly bas atliekamas labai sąžiningai, S
Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., 30 p. jvartojant geriausias medžiagas. tS 

lotas, garažas, plastėriai kaip nau- fTurime dar keletą sklypų Chicagoj. g 
ii. mndpmizunt.fi vnniu kubinetinp ® 6440 SOUTH PULASKI KD. Sį

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
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Remkit dien. “Drauge”

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

mndpmizunt.fi


LIETUVIŠKAS KRYŽIUS PORTLANDE, 
OREGONE

Kas, kaip ir kodėl jį tenai stato lietuviai?

ALMUS ŠALČIUS KVIEČIA JUNG. A. V. 
KONGRESO NARIUS PRIPAŽINTI 
PABALTIJO KRAŠTŲ OKUPACIJĄ

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio 27 d. 7

Jau galutinai yra nutarta to
kį lietuvišką kryžių pastatyti 
šių metų vasarą toje vietoje. 
Tokį nutarimą yra padarę vie
tos 'Portlando lietuviai. Tam rei 
kalui atlikti, jau yra sudarytas 
komitetas: kun. Pr. Baltaus-
kas, prof. VI. Juodeika, Alg. 
Strolis ir J. Kanius. Iš jų du 
paskutinieji pasižadėjo patys 
maišyti žvyrą ir cementą ir iš
lieti paminklui pagrindą. Ko
miteto pareiga yra surasti tik
tai lėšų paminklo pastatymui, t. 
y. kryžiaus užsakymui, jo pri
statymui ir užbaigimui. Komi
tetas turi gerų norų, bet Port- 
lando lietuvių kolonija yra la
bai maža ir vieni tokio didelio 
darbo atlikti negali, todėl ko
mitetas kreipėsi į lietuvių vi
suomenę, kad jie bendromis jė
gomis padėtų šitą darbą atlik
ti. Pirmoje vietoje jų akys yra 
nukreiptos į Chicagos lietuvius.
Kodėl Portlande, o ne kitur?
Toks klausimas kils dauge

liui skaitytojų. Kodėl toks lie
tuviškas kryžius bus statomas 
tame mieste,- o ne kitame, pvz. 
Chicagoje, Washingtone ar ki
tur. Atsakymas būtų labai 
trumpas: Chicaga panašių lie
tuviškų kryžių jau turi net ke
letą, pvz. dr. J. Adomavičius, 
V. Šimkus-, Miliauskai ir t.t. Čia 
sunku būtų nustebinti svetim
tautį. Be to, jei kalbėti apie 
viešą vietą, kur tokį pastatytą 
kryžių galėtų matyti tūkstan
čiai žmonių, iki šiol neturime 
vietos. O tokią vietą jau gavo 
Portlando lietuviai, kur kasmet 
aplanko apie pusę milijono sve
čių. Visokių tautybių maldinin
kų ir kitų- ekskursantų, ši vie
ta ir siūloma panaudoti lietu
viško larjsžfeus pastatymui, kur 
randasi Dievo Motinos Sopulin
gosios statula ir kitų daugybė 
panašių paminklų, netoli Port
lando, Ramiojo vandenyno pak
rančių.

Kaip atrodo vietovė?

Gražiuose Oregono kalnuose, 
pusė valandos laiko važiavimo

Mūsų kolonijose

Rockford, III.
MINIATUKINĖ OPEROS 

ŠVENTĖ ROCKFORDE
Šį sekmadienį Rockforde įvyks 

vietinės lietuvių kolonijos šven
tė — Rockfordo Lietuvių Vyrų 
choro metinis koncertas. Rock
fordo vyrams talkininkauti iš 
Chicagos vyksta stiprios voka
linės jėgos — solistai D. Stan
kaitytė, St. Baras ir V. Lioren- 
tas.

Koncerte bus lietuviškų dai
nų, svetimtaučių kūrinių ir net 
“Trubadūro” operos ištrauka 
su chorų ir solistais. Šis kon
certas bus tarsi miniatiūrinė 
operos šyentė kaimyniniame 
Rockforde, kur lietuviai lietuviš 
kuose kultūriniuose darbuose 
labai 4W^ūs ir vieningi. O 
jų nuoširdumą tikrai pajunta 
tie, kurie juos aplanko, su jais 
pabuvoja.

Kad Rockforde nenutilsta lie 
tuviška daina, kad jie įstengia 
tokius koncertus suruošti, kaip 
kad bus, šį sekmadienį, be en
tuziastingų dainos mylėtojų — 
rockfordiėčių, didelis nuopelnas 
priklauso'ūr vietiniam chicagie- 
čiui—buv. Lietuvių Operos Chi
cagoje chormeisteriui muz. A. 
Linui. .

Muz. A. Linas gyvena Chica
goje, Mafsąųette Parke. Iš čia į 
Rockfordą netoli, 100 mylių ke
lio. Bet A. Linas net tris kar
tus per savaitę tiesiai iš darbo 
važiuoja į Rockfordą repetuoti 
su vyrais, nes kito dirigento jie

nuo paties Portlando miesto, 
prie 85 ir įSandy Blvd. Čia 
1924 m. jau buvo įsteigta šita 
vietovė didesniam žmonių atsi
lankymui. Vietovė apima 60 ak 
rų žemės plotą. Dabar jau yra 
daug vertingų pastatų ir pa
minklų, Daugelis tautų jau tu-į 
ri savo simbolius, bet reikėtų, 
turėti ką nors įdomesnio ir įs- i 
pūdingesnio. Vietovė yra labai 
panaši į kitas pasaulines Mari
jos garbinimo vietoves. Šią 
šventovę tvarko vienuoliai, ku
rie jau raštu sutiko lietuviams 
duoti leidimą čia pastatyti lie
tuvišką kryžių ir jį paskirti ku 
riam nors lietuvių tautos svar
biam įvykiui paminėti, pada
rant atitinkamus įrašus.

Pagalbinis komitetas
Portlando lietuviai pirmiau

siai kreipėsi į Chicagos lietu
vius,. prašydami pagalbos. Ini
ciatorių grupė sušaukė pirmą
jį pasitarimą balandžio 12 d. 
Valauskų bute, 2505 W. 58 st., 
kuriame dalyvavo apie 15 as
menų, atstovaujančių įvairias 
organizacijas.

Buvo plačiau išsiaiškinta ir 
pasidalinta mintimis apie visus 
reikalus susijusius su minėta 
statyba. Pirmiausiai visi vien
balsiai pritarė tokio lietuviško 
kryžiaus pastatymu Portlande. 
Keturi lietuviai inžinieriai, ku
rie tame pasitarime dalyvavo, 
tuojau sudarė komisiją tokio 
kryžiaus projektui parengti, bu 
vo surastas vienas asmuo, ku
ris sutiko parašyti trumpą lei
dinį anglų kalba, kuris būtų 
vietoje platinamas atsilanku- 
sicms maldininkams ir turis
tams, nutarta Chicagoj sudary
ti pągetbinį komitetą, kuris rū
pintųsi lėšų sutelkimu ir kitais 
paminklo statybos reikalais. 
Penkta, sudaryti spaudos ko
misiją, kurios pareiga būtų tin
kamai nušviesti tokio paminklo 
tikslą, prasmę ir naudą Orego
ne. Nutarta pagelbinio komite
te asmenų neskelbti spaudoje, 
iki jisai nebus pilnai užbaigtas 
organizuoti. A. Gintneris

neturi ir nesuranda, o dainuoti 
visi labai nori.

Įdomu, kad Rockfordo lie
tuviai turi puikius namus su 
keliomis salėmis, o jų didžioji i 
salė labai tinkama koncertams. įI

Šį sekmadienį, besidžiaugda- j 
mi prašvitusiu pavasariu, pa- Į 
sukime į Rockfordą, kur išgir- į 
sime ne tik gražų koncertą, bet •; 
kartu ir rasim retą lietuvišką 
šilumą. Koncertas įvyks Lietu-! 
vių klubo namuose, pradžia 4 ! 
vai. p. p. R.

ĮTAISAS “MATYTI” PO VAN
DENIU

Išrastas naujas garsinis apa
ratas ‘‘matyti” po vandeniu. 
Jis vadinasi “šonar”, išduoda 
garso signalą, kurio pasikei- 
čiantis tonas nurodo kokio nors 
daikto nuotolį. Šis įtaisas pri
taisomas prie narų ir jiems pa
deda surasti dalykus povande
ninėje tamsoje, drumstame, pur 
viname vandenyje. Juo galima 
“matyti” net 120 jardų nuoto
ly je. Jį išrado Textron bendro
vė Melmonte, Calif.

REGINAI IR PRANUI 

MICKEVIČIAMS,

jų brangiai mamytei ir uošvei mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
Janina ir Vytautas Grybauskai

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 vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chieago 25, Illinois

Pasinandokitp “Draugo” Classified styrimni

Tokią suknelės reklamą įsidėjo 
Sovietų Sąjungos madų žurnalas 
Mody. Kaip matyti modelė labai 
panaši į prez. Kennedy žmoną. 
Manoma, kad škicas darytas iš 
fotografijos. (UPI)

KALBANTI LĖLĖ

Į 24 colių aukščio lėlę įtaiso
mas mažas patefonas, sukamas 
baterijų; įstačius atitinkamas 
plokšteięs lėlė gali gerokai kal
bėti. Tokias lėles gamina Alex- 
ander Doll Co., New Yorke.

KATALIKŲ MENO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

JAV Katalikų Meno sąjunga 
rugp. 16 -18 dienomis Rosary 
Hill kolegijoje Buffalo, N. Y., 
šaukia savo suvažiavimą.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:3 0 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715h So. Mapletvood Avę., 

Chieago 20, III.

VKSTIJV1V NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS Rišli.S FOTOGRAFIJOS 
MCSV SPECIALYBE.

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

(lnoorporated)
EDVARDAS UI.1S, sav.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

A. -j“ A. 
STEFANIJA SESELSKI

(RŪDAITĖ)
Gyveno 4517 S. Wood St.

Mirė bal. 25 d., 1962, 11:10 
v. r., sulaukus puses amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos ąpskr.. Kartenos parapi
jos, Šatilgaloš kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Pranciškus, duktė Ste- 
phanie Schulman, žentas Sam, 
anūkai Philip ir Barbara; duk
tė Olga McAvoy, žentas John, 
brolis Stanley Rudis, brolio 
duktė Antanina TTršelis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

• Lietuvoje liko 3 seserys.

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

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 
28 d„ iš- koplyčios S.3 0 v. r. 
bus atlydėta j šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldi} bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras,
žentai ir anūkai.

dukterys,

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

LOS ANGELES, Calif. — Ai
nius P. Šalčius iš Great Neck, 
N. Y., paskutinių kelių savaičių 
bėgyje pradėjo akciją prieš re
zoliucijas ir jų pravedimą JAV- 
bių Kongrese. Ilgokuose laiškuo 
se rezoliucijų autoriams Almus 
Šalčius apgailestauja, kad tie 
nuoširdūs mūsų reikalui ir gar
bingi amerikiečiai ėmėsi akci
jos už Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos išlaisvinimą iš žiauriosios 
sovietų vergijos. Šalčius rezo
liucijų autoriams “rekomenduo
ja” pripažinti komunistų reži
mus Pabaltijo kraštuose, atida
ryti JAV-bių pasiuntinybes ir 
konsulatus Vilniuje, Rygoje ir 
Taline. Anot Maskvos tarno Al- 
maus Šalčiaus, JAV-bėms esąs 
tik šis tikras kelias į Pabalti
jo kraštų bylos sprendimą. To
liau jis siūlo kultūrinį bendra
darbiavimą tarp JAV-bių ir tų 
trijų sovietų respublikų. Iš jo 
laiškų matyti, kad Šalčius, kur 
tik galėdamas, rodo nepaprastą 
pagarbą sovietams ir šaiposi iš 
visų geros valios amerikiečių, 
kurie kovoja už visų kraštų iš
silaisvinimą iš komunistų vergi

TREJŲ METŲ IR 25 MĖNESIŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f A.

FRANK A. ANDRIUS
Gyveno 6202 S. Richmond Street

Mirė balandžio 28 d., 1959 m. sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Raseinių apskr., Kražių parap.

ir

A. -f- A.
FRANK L. ANDRIUS

Mirė kovo 28 d., 1960 m., sulaukęs 34 m- amžiaus. Gimė 
Chieago, III. Palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

‘ ~ •' '.............. ............... *”*'■
Paliko nuliųdę .mylima žmona ir motina, pagal tėvus Lau- 

danskaitė; brolis ir dėdė Kazimieras Andrijauskas su šeima; 
švogeris ir dėdė' George Landon su šeima ;- brolienės ir dėdinos, 
pusbroliai ir pusseserės ir kiti giminės ir pažįstami.

Mano brangiems vyrui ir sūnui pagerbti, už jų sielas bus 
laikomos šv. Mišios balandžio 28 d., 8 vai. ryte Šv. Panelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Pranciškų sielas.

Nors laikas tęsiasi, bet mes Jūsų, mūsų braugiausieji, 
niekados negalėsime užmiršti. Jūs pas mus nebegrįšite, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas jus nueisime. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jums amžiną ramybę.

Nuliūdę lieka — ŽMONA, MOTINA IR KITI GIMINĖS

a®.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
6t348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-84013307 LITUANICA AVĖ,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmn

3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, ILL. TcL OLympie 2-1003

PADĖKA
A. f A. AKVILĖ JODŽIŪNAS-JONAS

Mirė 1962 m. balandžio 9 dieną, palaidota balandžio 14 dieną 
šv. Kazimiero kapinėse.

Norimo padėkoti visiems, kurie suteiikc jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. t

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. J, 
Pąšltui už išlydėjimą velionės iš koplyčios ir už atlaikymą šv. 
Mišią už jos sielą, ir kun. W. Urbai už lankymąsi koplyčioje. Dė
kojame ■ kun. W. Urbai, kun. J. Vyšniauskui ir kun, V. Zakaraus
kui, kurie atlaikė iškilmingas gedulingas pamaldas už jos sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užrašė šv. Mišias už jos sielą 
bei prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A'. Petkui ir sūnui už ru
jos. Taip pat, dėkojame S. L. A. 124-tai moterų kuopai ir Da
riaus - Girėno Post 271 Auxiliary narėms už skaitlingą atsilanky
mą koplyčioje bei dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A. Petrui ir Sūnui už rū
pestingą patarnavimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiu
siems į šermenis, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydė- 
jusiems j kapines.

Nuliūdę lieka — Brolio ir sesers vaikai ir administratoriai 
Thomas Šalkauskas ir Mrs. Ann Norvilą.

Brangiai mamytei mirus, mielai
REGINAI MICKEVIČIENEI ir šeimai 

reiškiame nuoširdžiu užuojautę.

Danute ir Petras Brazdžioniai 
Aleksandras Norkeliūnas 
Vincas Skiadaitis

I jos. Net žodžius “Sovietų galy
bė” (“Soviet Might”) rašo sdi
džiosiomis raidėmis. Po savo ląiš 

! ku pasirašo kaip laikraštininkas 
! - ekspertas Pabaltijo kraštų rei 
kaluose (A ncwsman specializ- 
ing in Baltic affairs). Laiškuose 
duoda šį savo adresą: 77 Steam- 
boat Rd., Great Neck, N. Y.

, Nėra abejonės, kad visi geros 
! valios lietuviai šį Šalčiaus elgesį 
pasmerkia ir pasmerks. - cc.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS 6EUHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

— Patyrimas perdaug dažnai 
mus moko, kad žmonėms sunkiau 
šiai yra suvaldyti savo liežuvį.

—B. Spinoza

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO*
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telet. —. CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

iggSS
y

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-® 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
’Jhicago 42, Illinois

Tol.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.

J. F. EUDE1KIS
11ID0T0VIŲ DIREKTORIUS 

""*• TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O 4005-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4339-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

EDVARDAS SAUKORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

j 3942 W. 1I Ifh St., PR 9-1355 ir 9-1356

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUEtTE FUNERAL HOME N^_1LXL 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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X Dr. Zigmo Brinkio ir Ži- 
'butes Balsytės jungtuvės įvy
ko balandžio 22 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj. Moterystę palaimino, da
lyvaujant perpildytai pilnai baž 
nyčiai žmonių, kun. J. A. Ku
čingis, buv. dr. Brinkio kapelio
nas. Buvo 12 porų palydovų. 
Visos mergaitės buvo su tauti
niais rūbais. Pamaldų metu gie 
dojo muz. Budriūno vedamas 
choras, kurio nare yra buvusi 
ir Žibutė. Giedojo sol. Korsak. 
Vestuvių vaišėse dalyvavo keli 
šimtai svečių. Pasakyta daug 
gražių sveikinimų, perskaityta 
daug telegramų, keletas net iš 
Lietuvos. Programai vadovavo 
Juozas Kojelis. Vestuvinei ke
lionei jaunieji išvyko į Havajų 
salas. Jaunieji j Chicagą grįž
ta gegužės pradžioj.

X Balfo 95 skyriaus rengia
mam koncerte gegužės 6 d. 3

X Prof. dr. Juozas Meškau
skas periodiškai didina savo 
įnašus ALR Katalikų Federaci
jos išlaikomai Dainavos jauni
mo stovyklai, kurioje neužilgo 
prasidės gyvos šios vasaros sto 
vyklavimo sezonas. Prie anks
čiau įmokėtų 200 dol. šiomis 
dienomis dr. J. Meškauskas pri 
dėjo dar 50 dol. ir tuo būdu 
konkrečiai įsijungė į šių metų 
stovyklos gerinimo projektus.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubas rengia Atvely
kio balių sekmadienį, balandžio 
29 d., 4 v. p. p. Hollyvvood 
salėje. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Taipgi gražių dovanų ir , val‘‘p.'g" p^ciškaus "pa- 
margučių. . Gros orkestras šo- | rapįjos salėje, Indiana Harbor, 
kiams. Visas pelnas skiriamas jn(j 
Šv. Kryžiaus ligoninės statybos 
fondui. Komisija ir valdyba 
kviečia visas nares ir svečius

1961 m. .moterų krepšinio meisteris, Toronto LSK Vytis.
Nuotr. J. Rūbelio

CHICAGO J IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ PREKYBOS 

RŪMŲ VEIKLA

Praeitą trečiadienį Lietuvių 
Prekybos Rūmų susirinkime, 
daržininkystės reikalų žinovas 
Carl Deitz rodė filmą ir teikė 
patarimus apie žolės, medžių ir 
gėlių auginimą. Lietuviai mėg
sta gražiai užlaikyti savo dar
želius. Auginant žolę, atsitinka

[taip, kad ji vietomis nuruduo
ja, pagelsta arba kitoki gedimo 
ženklai pasirodo. Pasitaiko, 
kad vidurvasary medžių lapai

Lake. Vėliau persikėlė į Bridge medės ir žvėrių takai” veikale.
portą, kur jis jaunystės laiku 
lankė Harrison Aukštąją mo
kyklą ir Northwestern univer
sitetą. Jis pirmiau užsiėmė mė
sos prekybos, dabar Brigepor- 
te prie 3261 S. Halsted gatvės 
operuoja aluminių langų ir du
rų įmonę. Juozas Spaitis prik-. 
lauso ir aktyviai reiškiasi įvai
riose organizacijose. Tuo jis 
yra įsigijęs daugelį draugų. Jo 
kandidatūrą remia respubliko
nų partija. Jei rudenio rinki-

Tuo vardu baigiamas paruos
ti spaudai miškų inž. Vinco Že
maičio talkos būdu atliktas dar 
bas — 400 metų šio veikalo 
sukakčiai paminėti. Prof. dr. 
Z. Ivinskis str.: “Grigaliaus Va 
lavičiaus “Girių revizija*” ir Lie
tuvos miškų ūkis XVI a., kelios 
įvedamos pastabos, duoda bib
liografinių žinių apie Grigą 
(Grigalių, Grigorijų) Valavičių 
ir išaiškina kodėl taip trumpu 
laiku sunyko Lietuvos didžio-

pradeda kristi ir gėlės nudžius- Juozas Spaitis _ laimės, »«. ^>°™« flr,°3;,

atsilankyti. Linksmai praleisite 
popietę ir tuo pačiu paremsite 
gerą darbą.

X Dail. A. Dargio, Roches- 
ter, N. Y., vertinga dailės pa
roda atidaroma ateinantį šešta
dienį, 6 v. v. Čiurlionio galeri
joje. Paroda lankoma: sekmad. 
bal. 29 ir geg. 6 d. nuo 10 v. r. 
iki 7 v. v., šešt., geg. 5 d. 11 
v. r. iki 9 v. v., šiokiad. nuo 
7 v. v. iki 9 v. v. Studentams 
ir moksleiviams įėjimas laisvas. 
Šios parodos garbės globėjas 
yra Lietuvių Scenos Darbuoto
jų s-gos Chicagos skyrius ir ją 
organizuoja Čiurlionio galerijos 
direkcija.

X Kun. J. Prunskis, dr. J. 
Meškauskienė ir inž. V. Nau
džius yra pakviesti gražiausio

programą išpildo Illinois
L. Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. F. Strolios.

X Dailininkai Daugvila ir 
Batakienė paruošė dekoracijas 
ir kostiumų ekskizus D. Augie
nės vaidinimui “žvaigždė”, ku
ris bus statomas Cicero koloni
joj.

X Jurgis Pūkelis, 7430 S o. 
Sangamon avė., balandžio 23 
d. atšventė savo vardadienį. Tą 
dieną giminės ir artimieji jį pa-Į 
sveikino ir palinkėjo ilgiausių 
ir sveikiausių metų. Jo žmona 
Julia iškėlė šaunias vaišes. J. 
Pūkelis gavo sveikinimų iš sa
vo dukrelės vienuolės seselės
M. Almos, kuri darbuojasi pran 
ciškiečių vedamoje Good Sama- 
ritan ligoninėje, Mount Vernon, 
III. Pūkeliai yra žinomi visuo
menės veikėjai ir aukotojai.

X Ruth ir Juozapas Račiū
nai, Gold Coast Inu užeigos,

NAUJOS BRIGHTON PARKO 

BAŽNYČIOS REIKALU

Brighton Parko parapija, Chi
cagoje, įkurta lietuvių emigran 
tų prieš 50 metų, ruošiasi šių 
sukaktuvių proga įsivilkti į 
naują rūbą — rengiasi statyti 
bažnyčią. Šis projektas sukėlė 
nemažą atgarsį mūsų spaudoje. 
Tai parodo, kad mūsų visuome
nė domisi parapijomis. Apgai
lėtina, kad toks susidomėjimas 
teparodomas retai, dažniausia 
pavėluotai ir nevisada tinkama 
forma, nors parapijos, šalia re
liginio patarnavimo, taip pat at

i

siškai teisinga. Ne lietuvių kil
mės asmenys šiai parapijai pri
klauso vien todėl, kad nereikė
tų vaikų vesti į šiek tiek toli
mesnes parapines mokyklas. 
Absoliuti dauguma vyresnio 
amžiaus parapiečių yra lietu
viai. Taip pat mokykla, kuri 
yra pastatyta ankstesnės lietu
vių išeivijos lėšomis, neša defi
citą, kuris yra visos parapijos 
padengiamas. Ne lietuvių kil
mės asmenys turėtų jaustis dė 
kingi, kad ši parapija sudaro

ta. Kaip augmenis apsaugoti 
nuo parazitų, kurie juos naiki
na, šiame LPR susirinkime pla 
čiai buvo aiškinama. Taipgi bu
vo nurodoma, kaip žalesnę žolę 
užauginti ir gražesnius rožių, 
lelijų ir kitokių gėlių žiedus iš-

[ vystyti. Šiais ir kitais klausi
mais buvo teikiama patarimai.

LPR pirm. dr. J'oseph Jęro- 
me susirinkimui pranešė, kad 
pereituose pirminiuose rinki
muose Chicagoje į JAV kongre 
są laimėjo nominaciją LPR na
rys Juozas Spaitis. J. Spaitis 
kandidatuoja respublikonų są
rašu ir penkto kongresinio dis
trikto, kuris apima vakarinę 
dalį. Į tą sritį įeina lietuvių ko
lonijos: Bridgeportas, Brighton 
Parkas, Town of Lake ir dalis 
Marąuette Parko.

Juozas Spaitis gimęs Panevė
žy, Lietuvoje. Jaunas atvykęs 
į Ameriką apsigyveno Town of

jis bus pirmas lietuvis išrinktas 
į JAV kongresą.

Baigiant posėdį dr. J. Jero- 
me priminė, kad ateinantį mė
nesį įvyksta du svarbūs ban
ketai. Gegužės 6 d. bus “'San
daros” metinis banketas Vete
ranų salėje, 7256 W. 63rd St. 
Dr. Jerome kvietė, kad Lietu
vių Prekybos Rūmų nariai da-

V. Žemaitis str.: “Svarbesni 
duomenys Grigo Valavičiaus 
1559 m.. veikale”, aprašydamas 
patį veikalą, nurodo, kodėl jis 
mums lietuviams yra brangus 
ir įdomus.

Petras Būtėnas plačioje stu
dijoje “Jotva - Sūduva” duoda 
Grigo Valavičiaus aprašyto kra 
što (į pietus nuo Gardino) isto

lyvautų “Sandaros” bankete, riškai ir geografiškai kalbinę 
nes “Sandara” kaip ir kiti lie- Apybraižą, lokalizuodamas jo 
tuvių laikraščiai Chicagoje re-, (G' V'> grasytas ir paminėtas
mia šios organizacijos veiklą. medes’ Šio krašto (Jotvos Sū 

LPR banketas įvyks gegužės duvos) Avišką praeitį P. 
Būtėnas paremia, filologiniais 
dėsniais išlukštendamas 140 lie 
tuviškų (jotvingiškų) ir susla
vintų vietovardžių ir vandenvar 
džių lietuvišką kilmę ir tai pa
tvirtina istoriškais duomenimis. 
Be to įneša pataisų į A. Šapo- 
ko “Lietuvos istorijoje” įdėtą 
žemėlapį “Baltų tautos gentys”. 

Algirdas Žemaitis paruoš pla

lieka reikšmingą vaidmenį ir jiems patogias sąlygas auklėti 
savo vaikus moderniškoje ir 
puikiai tvarkomoje mokykloje.

Naujosios bažnyčios staty
bos vajaus metu, gal būt, pir
mą kartą naujoji lietuvių iš
eivija parodė susidomėjimą ir 
norą įsijungti į šios parapijos 
gyvenimą. Vajus sudarė pui
kias sąlygas susipažinti su pa
rapijos vadovybe bei ankstes-

mūsų kultūriniame gyvenime. 
Juk veik kiekviena parapija tu
ri ir savo mokyklą, prie kurios 
veikia lituanistinės klasės.

margučio įvertinimui, per mar- 12525 Węst 71 st., savininkai, iš Šis straipsnelis yra rašomas 
gučių ritinėjimo vakarą šį sek- [vyko atostogoms į Floridą. Už- parapiečių grupės, kuri buvo 
madienį Jaunimo Centre. eigą dabar veda jų mamytė aktyviai įsijungus į bažnyčios

X Montessori Midwest ra jo- .Prudencija Račiūnienė. statybos vajų ir turėjo progos
no suvažiavimas įvyksta šių Į x Waterburio Gintaro vyrų artimai susipažinti su parapijos 
metų balandžio 28 ir 29 dieno- krepšinio komanda atvyksta į padėtimi. Jo tikslas yra įnešti 
mis Oak Park, III. žymesnieji Chicagą gintį meisterio vardą, truputį šviesos į šį klausimą, j/”^7 kg.
kalbėtojai: Ann Rumbush,
prof. dr. V. H. Fleege. Taip pat 
numatyta Montesorinės klasės 
lankymas. Norintieji informaci
jų gali kreiptis PR 6-6177.
*X Dr. R. Sidrys išspausdino 
laišką Peoria, III., laikraščio 
Register skiltyse, pataisyda
mas laikraščio klaidą, kad Vil
na yra lenkų miestas. Laiško 
autorius pabrėžė, kad miestas 
yra lietuvių ir vadinasi Vilnius.

X Vysk. V, Brizgys sukalbės 
invokaciją L. Dukterų koncer
te gegužės 5 d. Jaunimo Cent
re.

X Lietuvos Ūkininkų s-gos 
nariai aukojo Altui Vasario 16 
d. proga. Po 10 dol. A. Didž- 
balis, J. Jakaitis, J. M. Palu
binskas, F. Valaitis; po 5 dol. 
—V. Kudirka, J. Vasiukevičius.

X Chicagos šauliai balandžio i 
28 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Liet. Auditorijoje, 3133 S. Hal
sted, ruošia didelį balių. Bus 
suvaidinta 3 veiksmų .linksma 
komedija “Širdžių Vagys”. Po 
to, grojant geram vokiečių or
kestrui, bus šokiai, dovanos ir 
daug kitų malonumų. (Pr.)

Pernai Waterburio Gintaras nes ne visi rašiusieji buvo pa- lią kreiptig mums rūpimais klau 
baigmėje įveikė Toronto Aušrą, kankamai gerai susipažinę su 
Šių metų meisteris bus išaiš- šia parapija. Tas tik klaidina 
kintas balandžio 28-29 d. Visi visuomenę ir gali pakenkti pa
kviečiami į pirmenybes atšilau- rapijos vienybei ir lietuviškam “įjįį' 
kyti. reikalui.

X Elenos ir Albino Pajedų, Į Anksčiau buvo rašyta, kad 
gyv. 6444 Troy st., Velykų M d. šios parapijos mokykloje • 30% iėtų įoiektą atlfekL^ai”'fir- 
Šv. P. M. Gimimo parapijos vaikų yra. gimę iš nelietuvių kil
bažn. pakrikštytas sūnus Rimo mės tėvų, o 25% iš mišrių šei- 
Juozo vardu. Krikštynų pobū- mų. Neabejojant šių davinių 
vyje, jų namuose dalyvavo per tikslumu, tačiau tenka pastebė- 
60 svečių. Krikšto tėvais buvo ti, kad mokyklos vaikų statis- 
J. A. Kručai iš Sudbury, Ont., • tika nenusako tikros parapijos 
Kanados. i sudėties ir ja remtis nebūtų vi-

simais ir pareikšti parapiečių 
pageidavimus. Dalis pageidavi
mų buvo gražiai suprasti, ir pa

mai patarti, kur galima įvesti 
lietuviu artimų motyvų į baž
nyčios architektūrą ir jos vi
daus įrengimus taip, kad para- 
piečiai nesijaustų esą svetimuo
se maldos namuose.

VIRŠ VIENUOLIKA TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ
Lietuvių Dantų Gydytojų są- , savo profesiniais reikalais, bet 

junga jau yra atidavusi per 12 į ir lietuvių, vargau patekusių,

X Pranašauja karštą vasa
rą. Jau dabar galima apsirū
pinti vėsintuvais ir vėdintuvais. 
DAINA CO., 3321 S. Halsted, 
tel. CL 4-5665. (Sk.)

X Kas nepirko — laimėjo, 
nes nuo balandžio vėl atpigina-

metų 11,000 dol. duoklę. Dau
giausia šalpai — džiova sergan 
tiems, vargan patekusiems lie
tuviams. Jų šalpa siekė paverg 
tos Lietuvos, Sibiro, Vokietijos, 
Lenkijos, Kanados ir šio krašto 
mūsų tautiečius. Jiems buvo 
paaukota virš 6 tūkst. dol., o ke 
turi tūkst. dol. — įvairiems kul 
tūriniams lietuvių reikalams, į- 
skaitant Vasario 16 gimnaziją.

Šios sąjungos bylose galima 
rasti daugelyje padėkos laiš
kų, kurie liudija dantų gydyto
jų įnašo dydį. Tų laiškų neįma
noma čia išminėti.

Liet. Dantų Gydytojų sąjun
ga balandžio 28 d. 7 vai. v. We- 
stern Ballroom salėje, 3504 S.

sušelpimu bei jų gyvenimo pa
lengvinimu. Koncerte dalyvau
jantys prisidės prie šio gražaus 
ir kilnaus darbo, padės nušluo
styti ne vienam tautiečiui kar
čias skausmo ašaras... O 'kartu 
parems ir kultūrinius lietuvių 
vienetus išeivijoje.

Tikimasi, kad šis koncertas 
atsilankiusių gausumu nebus 
mažesnis, negu iki šiol buvę. 
Tad iki pasimatymo. D. G.

“DARBDAVIAI NENORI 
TARTIS SU UNIJA”

Pramonės darbdavių — dar
bininkų santykių direktorius I.

mos raš. mašinos. Klauskite Western, rengia savo tradicinį Lieberm a n pasakė 50 policininkų
informacijų apie rašymo, skai
čiavimo ir kt. mašinas tiesiai 
Royal, Burroughs, Barrett ir 
kt. firmų atstovą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
porth, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

koncertą - kartūnų balių, kurio 
pelnas vėl bus paskirstytas šal 
pai. Čia pačios šios sąjungos na 
rėš pagamins valgius, šokiams 
gros geras orkestras. Visi tu
rės progą pabendrauti su to
mis nuoširdžiomis dantų gydy
tojoms, kurios rūpinasi ne tik

skirtų Chicagos policijos depar 
tamento ypatingoms pamokoms 
apie šią sritį: “Joks darbdavys 
nenori tartis su unija. Jis no
rėtų tiesiog tartis su darbinin
kais. Tačiau darbdaviai pra
deda išmokti, kad reikia tai
kiai sugyventi su unijomis”.

Greta Šv. Kazimiero statulos 
yra numatomas Šiluvos Dievo 
Motinos vitražas, kuris kartu 
su Nekalto Prasidėjimo statula 
užims dominuojančią vietą. Nu 
matoma pakeisti krikštyklą ir 
varpinės bokštą, kuris, jei bus 
įmanoma priderinti prie pasta
to architektūros, bus papuoš
tas lietuviško stiliaus kryžiumi. 
Kiti vidaus įrengimai dar nėra 
smulkiau išdirbti. Būtų pagei
dautina., kad ir bažnyčios užra
šas ją identifikuotų, kaip lie
tuviškos parapijos Dievo na
mus.

Šio straipsnelio autoriai krei 
piasi į parapijos ribose gyve
nančius lietuvius, katalikus ak
tyviai įsijungti į parapijos gy
venimą. Parapijos vienybės ir 
jos lietuviškumo išlaikymas pri 
klausys ne nuo to, kiek yra sti
prūs, nors ir nuoširdūs žodžiai 
išreikšti nepasitenkinimui, bet 
kiek bus pakankami darbai 
tiems žodžiams paremti.

Parapiečių grupės vardu:

St. Dirmantas, K. Jėčius, 
G. Lapenas, D. Šatas, V. 
Galvydis, P. Karėnas, M. 
Mikutaitis. s"

Z. Kevalaitytės-Visockienės režisuotas vaidinimas žvaigždė bus 
kartojamas Cicero parapijos salėje gegužės 5 d.

20 d., Ambassador viešbučio 
puošnioje Guild hall salėj. Ma
lonėkite vietas užsisakyti iš an
ksto per LPR direktorius.

Fr. Bulaw

CHICAGOJ IŠLEIDŽIAMA 
VERTINGA KNYGA

Lietuviški duomenys Grigo
Valavičiaus 1559 metų “Lietu- , tų anglų kalba šio veikalo sum 
vos Didžiosios Kunigaikštijos mary.

i Dar pažadėję ateiti talkon 
dr. P. Jonikas ir J. Damauskas. 
Bus įdėti žemėlapiai ir iliustra
cijos.

Be lietuvių tautos ir valsty
bės praeities pažinimo, šio dar
bo tikslas— paremti mūsų tei
sėtas pretenzijas į lietuvių et
nografines Gardino — Suvalkų 

' — Geldapės sritis.
! Ieškoma leidėjo ar lėšų išlei
dimui, susidarys virš 100 pusią 
pių labai vertinga knyga, kuri, 
dėl savo dokumentuotai parem- 

! tų tezių, rusų okupuotoje Lie- 
| tuvoje negalės išeiti viešumon.

C H I CAGOS ŽINIOS
CHICAGOS VARPAS VIET 

NAME
Varpas, kuris anksčiau skam 

bėdavo Šv,. Pankracijaus bažny
čioje Chicagoje, dabar skamba 
Qui-Nhon katedroje, Pietų Viet 
Name, net už 10,000 mylių nuo 
Chicagos. Varpo pervežimas už 
truko penkis mėnesius. Į kated 
ros bokštą varpas buvo įkeltas 
su iškilmėmis, kuriose dalyva
vo apie 2,000 svečių, jų tarpe 
kunigų, vienuolių, JAV karių. 
Varpą padovanojo Šv. Pankra
cijaus par. klebonas kun. B. M. 
Niec. Varpo perkėlimui lėšų au
kojo ne tik katalikai, bet ir 
protestantai, ortodoksai, žydai. 
Buvo suaukota $1,188.32.

100 GAISRŲ PER 8 VALAN
DAS

Chicagoje, atsiradus karšto 
oro bangai, per 8 valandas gaiš 
rininkai buvo iššaukti 100 kar
tų gesinti laukuose — “preri
jose” kilusius gaisrus.

MEDŽIŲ DIENA
Metinę medžių sodinimo die

ną paminės ir Chicagos mies
tas, kai penktadienį meras Ri
chard Daley pasodins medį 
Grant Parke. Ta proga pir
mam 1,000 atvykusių bus ne
mokamai išdalinta 1,000 me
delių.

IR TOKIŲ PINIGŲ YRA .
Chicago (American kolumnis- 

tas Bert Bacharach rašo, kad 
vienas restorano savininkas ge
rai atsilygino netikra dešimti
ne užmokėjusiam už valgį, iškei 
sdamas kitą dešimtinę dviem 
trejukėm ir keturiuke.

PRANAŠAUJA POPIEŽIUI 
100 METŲ

Tik ką grįžęs iš Romos pre
latas Francis Dolan, naujos Vi
sų šventųjų Karalienės bazili
kos klebonas, 6280 N. Sauga- 
nash, pareiškė, kad popiežius 
Jonas XXIII turi puikią svei
katą ir sulauks 100 metų. 

MERAS DAR GALINGAS
Chicagos meras Richard Da

ley buvo išrinktas vienbalsiai 
(kitų kandidatų nebuvo) pirmi
ninku centrinio demokratų ap
skrities komiteto jo seimelyje, 
įvykusiame Morrison viešbuty.

PLASTIKINIAI ŠARVAI

Permatomi plastikiniai šar
vai, kurie gali sulaikyti šrap
nelius ir kulkas, dabar išban
domi JAV karinių įstaigų. Juos 
išrado Polycast Corp. Stamfor- 
de, Conn. Tokie šarvai yra žy
miai lengvesni.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
S237 W. 63rd St.. Chicago 2#, EU. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

Jėgos gėriui
Šventasis Tėvas Jonas XXIII 

bendroje audiencijoje priėmė 
gausias lankytojų grupes, ku
rių tarpe buvo daug jaunimo, 
karių ir tikinčiųjų iš Italijos 

j ir viso pasaulio. kraštų. Savo 
kalboje šv. Tėvas prisiminė 
brolių parduoto Juozapo į Egip 
tą likimą ir ragino jaunimą jo 
pavyzdžiu savo jėgas pilnai iš
naudoti gėrio siekimo, pavojų 
nugalėjime ir artimo meilės 
pasaulyje skleidime.

JAV karys Picknell valgo Fort 
Knox, Ky., kareivinėse steiką, ku
ris yra karbonizuotas ir nereika
linga laikyti jokiuose šaldytuvuose- 
Steikas pristatytas 29,000 vyrų da
liniui. Tai pirmas toks mėginimas.

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONE

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
D R A U G A S, Adv. No. 3921

TVOROS- (CHAIN LINK FENCES)
BE {MOKĖJIMO IKI 36 MĖN. IŠSIMOKĖJIMUI 

KOSTO BUTKAUS namų pagerinimo b-vė parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings); laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; stogelius; rynas; (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis:

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760




