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NEPAVYKO „TAUTU DRAUGYSTES 
DEMONSTRACIJOS

„Ko jūs slepiatės už sienos — Berlyne? 
Grąžinkite mums kviečius ir mėsą — mes nebenorime jūsų šerti."

MIUNCHENAS, Vokietija. — 
Skelbdami, kad Vakarai kursto 
karą, komunistai reklamuojasi 
savo pavergtų tautų draugyste 
ir taika. Jų simboliu tarp lenkų 
ir sovietinės zonos vokiečių y- 
ra Oderio - Neissės linija, kuri 
laikoma siena. Prieš nusiginkla
vimo konferenciją Genevoje, ko 
munistai buvo sugalvoję pade
monstruoti taiką ir draugystę 
tuose buv. Vokietijos miestuo
se, kuriuos pusiau perdalija 0- 
derio - Neissės linija, suruošda- 
mi abiejų miesto dalių bendrus 
mitingus, o jų priimtos taikos 
rezoliucijos turėjo būti pasiųs
tos nusiginklavimo konferenci
jai. Tokie mitingai įvyko Gube- 
ne ir Goerlįtze, bet pasibaigė gė
dingai.

Gubeno vokiečių - lenkų bend
ras mitingas buvo sutartas vo
kiškoje miesto pusėje. Bet, ka
dangi lenkų niekas į mitingą ne
varė, tai jų ten tenuėjo labai 
mažai. Tebuvo tik iš pareigos 
žymesnieji lenkų komunistai. 
Dėl to užsigavo vokiečių “drau
gai”. Gubeno kompartijos sek
retorius pradėjo viešai prikai
šioti “draugams” lenkams, kad 
šie tikriausiai nepajėgią supras 
ti aukų, kokias vokiečiai turį 
prisiimti, pripažindami Oderio - 
Neissės sieną. Jis net pagrąsi- 
no, kad šis sienos klausimas 
galįs tapti atviru, jei lenkai tiek 
solidarumo terodysią. Dėl šito 
užsigavo lenkų komunistų parei 
gūnai ir iš bendro mitingo išė

jo, laikraštininkams pareikšda- vokiečiams buvo perdaug, 
mi: “Tarp mūsų ir DDR vokie
čių nieko bendro nėra”. Grįžę 
į savo miesto dalį, jie patelefo
navo į Varšuvą, kad ji dėl šito
kių kalbų padarytų demaršą Ber 
lyne.

Bendras susirinkimas Goer- 
litze buvo sušauktas lenkų mies 
to pusėje. Demonstrantų buvo 
susirinkę gausiai iš abiejų pu
sių. Po komunistų vadų apsida- 
linimo gėlėmis, staiga lenkų jau 
nuoliai pradėjo šaukti vokie
čiams; “Ko jūs slepiatės už sie
nos (Berlyne) ? Grąžinkit mums 
kviečius ir mėsą — mes nebe- 
norim jūsų šerti”. To svečiams
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Jų
komjaunuoliai puolė lenkus muš 
ti, užsimiršę, kad jie lenkų pu
sėj. Į tokią “svečių” arogan
ciją “draugai” lenkai taip pat 
atsakė kumštimis. Ir prasidėjo 
rimtas nosių kruvinimasis. Muš
tynes nutildė lenkų kompartijos 
pareigūnai, atsiprašydami vo
kiečius, kad “pusbernių gaiva
lai” sutrukdė draugystę.

Šitaip abiejuose miestuose iš
iro “draugystės” ir “taikos” 
bendri mitingai, nepriėmę jokios 
rezoliucijos nusiųsti į Genevą. 
(Pagal “Christ und Welt” in
formaciją). (ELI)

Lietuva atjaus nepriklausomybę
Iš Vliko memorandumo Nato 

konferencijai
NEW YORKAS. — Vliko Vyk 

domoji Taryba savo memorandu 
mc, pasiųstame gegužės 3 dieną 
Atėnuose, Graikijoje, Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizacijos 
(Nato) užsienio reikalų ministe
rių konferencijai .nurodė, kad 
lietuvių tauta pasiryžusi atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. Lie
tuva nenori amžiams likti Mask 
vos kolonija. Lietuvos gyvento
jai su dideliu dėmesiu seka lais
vojo pasaulio, ypatingai NATO 
pastangas stiprėjimo kryptimi.

Toliau pabrėžia, kad kiekvie
na nuolaida Maskvai gali palauž

ti pavergtų tautų pasipriešinimo 
valią, tuo tarpu ryžtingi žygiai, 
siekiant suvaldyti sovietinį ag
resyvumą stiprina kovą už lais
vę.

Pagal memorandumo mintis, 
Lietuvoje ir kituose pavergtuo
se kraštuose Kremlius kiekvie
ną dieną netenka pasitikėjimo 
ir prestižo. Pageidaudamas iš 
NATO aiškiai pasisakyti Lietu
vos laisvės atstatymo klausimu, 
Vlikas dar nurodė, kad lietuvių 
tauta priklauso Vakarams ir su 
jais ir toliau ją sieja glaudūs 
ryšiai. Lietuvių tauta apeliuoja 
į visas laisvąsias tautas ją pa
remti kovoje už teisę ir laisvę.

(E.)

Kama 10 c.

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijos seimo, įvykusio gegužės 6 d. Chicagoje, prezidiumas ir 
komisija. Iš kaires į dešinę: V. Stankienė, V. Galnaitė. A. Nausėdienė, rėmėjų centro valdybos pirm., 
J. Kuzimickienė, K. Pocienė, M. Stankiūtė, B. Varpucen.

SĖKMINGAS SV. KAZIMIERO SESERŲ 
RĖMĖJU DRAUGIJOS SEIMAS

sakė Aušros Vartų par. klebo
nas kun. Savukynas, MIC, ir 
p. Gilmorė. Gražią meninę pro
gramą išpildė Marijos mokyk
los mokinės. Gausingam mokyk 
los orkestrui dirigavo šios mo
kyklos alumnietė E. Poškaitė 
- Wolf. Chorui dirigavo komp. 
sesuo M. Bernarda.

— Automobilių darbininkų u- 
nijos suvažiavimas vyksta At
lantic City. šiandien šiame su
važiavime kalbės prezidentas 
Kennedy.
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Seįni - Italijos JAV iššovė atominį 
svif

Segni tvirtai remia Šiaurės Atlanto sąjungą (Nato)

ROMA, — Antonio Segni, už
sienio reikalų ministerį, užvakar 
parlamentas išrinko Italijos pre 
zidentu; jis yra trečiasis poka
rinis prezidentas. Penkias die
nas truko prezidento išrinkimas 
ir Segni buvo išrinktas devinta
me balsavime.

Iš 854 balsų buvo paduota
842, krikščionis demokratas
Segni gavo 443, o jo oponentas
socialdemokratas surinko 334.
51 balsas paduotas tuščias, 13
teko kitiems kandidatams ir vie
nas buvo panaikintas. I Antonio Segni: nau>s Italijos

į prezidentas
egni, kuris bus inauguruo- Atlanto Sutarties Organizacijos

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės sek
madienį iššovė sviedinį, nešantį 
karo galvutę, iš Polaris povan
deninio laivo. Iššovimas įvykdy
tas 6:45 vai. vakare (Chicagos 
laiku) Christmas salos apylin
kėje Pacifike vykdant “Opera- 
tion Dominic” bandymų seriją.

Nepranešta, ar atominis svie 
dinys buvo iššautas iš pasinėru
sio povandeninio laivo ar esant 
vandens paviršiuje.

tas gegužės 11 dieną septyne 
rių metų terminui, pakeičia pre 
zidentą Gronchi, išrinktą 1955 
metais. Pirmasis prezidentas bu 
vo Luigi Einaudi, išrinktas 1948 
metais.

Italijoje prezidentą renka par
lamentas.

Segni, nepaisant jo 71 metų 
amžiaus, yra stiprus ūkininkas 
iš Sardinijos; jis yra Šiaurės

(Nato) rėmėjas ir palaiko va
kariečių sąjungininkų politiką.

— Vakarų Vokietijos amba
sadorius Washingtone Gerve at 
šaukiamas namo, kadangi pre
zidentui Kennedžiui nepatikusi 
jo politinė linija Berlyno ir Vo
kietijos klausimu.

Sučiupo raudonųjų vadus, 
bėgančius iš Venecuelos

KALENDORIUS

Gegužės 8 d.: šv. Denis, vys
kupas; Džiugas, Dainava.

Gegužės 9 d.; šv. Grigalius, 
Austė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių, galimas lietus; 
rytoj — vėsu.

Saulė teka 5:39, leidžias 7:55.

CARACAS, Venecuela. — Ve- 
neeuelos karo laivas sugavo ke
letą komunistų vadų ir du su
kilėlius laivyno karininkus, bė
gančius laivu nepavykus Caru- 
pane sukilimui praėjusį savait
galį.

Vyriausybė vakar pranešė, 
kad raudonasis parlamento na
rys Eloy Torres bvuo suimtas 
kartu su kitais bėgliais naikin
tuvo Moran.

Prezidentas Romulo Betan- 
court pagyrė vyriausybės išti

kimas karines jėgas, kurios su
triuškino komunistų revoliuciją, 
bandžiusius primesti kraštui dik 
tatoriaus Castro rūšies režimą. 
Užmuštų asmenų esą per 40, o 
sužeistų 150. Vyriausybė nete
kusi dviejų karių ir 10 sužeista.

Vidaus reikalų ministeris Car 
los Andrez Perrez koresponden
tams pareiškė, kad “kraštutiniai 
neįstengė patraukti savo pusėn 
vadų. Jie negavo paramos, ypač 
iš kaimiečių. Venecuela parodė, 
kad ji negali būti sukubinta”.

Motinėlė M. Adorata, šv. Kazi
miero seserų generalė vyresnioji.

CHICAGO. — Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų draugijos meti
nis seimas, įvykęs praėjusį sek 
madienį Marijos Aukštesniosios 
mokyklos patalpose, labai sėk
mingai praėjo. Seimą pasveikin
ti atvyko vysk. V. Brizgys, gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, ku
nigas J. Kidykas, S.J., “Drau
go” moderatorius kun. V. Rim
šelis, red. L. šimutis, kun. K. 
Vengras, tėvų marijonų atsto
vas, kun. K. Matulaitis ir dau
gelis kitų. Skyriai, dalyviai, or
ganizacijos, kazimieriečių vado
vaujamų mokyklų moksleiviai ir 
kiti paskiri geradariai suaukojo 
apie $20,000 senesnių ir svei
katos netekusių seselių poilsio 
namams statyti.

Seimui gabiai, kaip ir visada, 
pirmininkavo ilgametė draugi
jos pirmininkė, mūsų visuome
nės veteranė veikėja, Antanina 
Nausėdienė. Sekretoriavo Vera 
Galnaitė. Joms prezidiume pagel 
bėjo Jadvyga Kuzmickienė, Kot
ryna Pocienė ir kitos. Maldą 
atkalbėjo draugijos dvasios va
das kun. A. Zakarauskas. Pa
grindinę kalbą apie aktualiuo
sius vienuolijos reikalus pasakė 
motina M. Adorata.

Iš draugijos centro valdybos 
! ir skyrių pranešimų išryškėjo, 
i kad praėjusiais metais draugija 
daug veikė ir gana daug lėšų 
sutelkė vienuolijos didiesiems 
užsimojimams paremti.

Tarp nutarimų pastebėta du 
svarbiausieji: paskubinti staty
ti seselėms poilsio namus ir pa
kreipti darbus į naujųjų pašau
kimų sritį.

Po seimo mokyklos koplyčioje 
buvo palaiminimas Švč. Sakra
mentu, o po to banketas ir me
ninė programa. Kapelionas kun. 
A. Zakarauskas išdalino pažy
mėjimus visai eilei naujų gar
bės narių, sveikinimo žodį pa-

Naujas šventasis —
Martynas de Porres

Kanonizacijoje dalyvavo 30,000 
asmenų

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII paskelbė Martyną 
de Porres, Peruvijos mulatą, 
šventuoju.

30,000 asmenų pripildė Šv. 
Petro baziliką, kurioje truko i 
Martino de Porres kanonizaci-j 
ja keturias valandas. Iškilmėse į 
buvo keturių didžiųjų rasių at-i

— Prancūzija Saharoje atnau 
jinusi atominius bandymus. Sa
koma, kad prancūzai Saharoje 
prieš šešias dienas išsprogdino 
atominę bombą.

— Indonezijos prezidentą Su
kamo, sergantį inkstų liga, gy
do kinai gydytojai.

— Sovietų Sąjunga Indone
zijai pažadėjusi karinę pagalbą. 
Indonezų užsienio reikalų minis
teris dabar lankosi Maskvoje.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris mažai ką tikisi 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Sovietų Sąjungos dery
bų dėl Berlyno ir Vokietijos. Jis 
labai patenkintas Šiaurės Atlan 
to sąjungos (Nato) ministerių 
konferencijos Atėnuose darbais.

— Britanijos užsienio redalų 
ministeris lordas Hoi; žęs
iš Atėnų, pareiškė, ka uigti- 
nių Amerikos Valstybi sutei
kimas Šiaurės Atlanto sąjungai 
(Nato) penkių Polaris povan
deninių laivų rodo, kad Amerika 
domisi Europos gynyba ir ap
sauga.

— Chicagoje State ir Grand 
avė. vakar susidūrė autobusas 
su sunkvežimiu; 23 asmenys su 
žeisti.

— Sirijos vyriausybė pasky- 
$5,000 tam asmeniui, kuris 

kur dabar yra buvęs

— Šiaurės Atlanto sąjungos
(Nato) konferencija Atėnuose 
vakar baigta. Valstybės sekre
torius Rusk, vykdamas į Aust
raliją dalyvauti Pietryčių Azi- rė 
jos Sutarties Organizacijos (Sea į praneš, 
to) konferencijoje, sustojo Bom- į Jungtinės Arabų Respublikos 
bėjuje, Indijoje, pasikalbėti su 1 viceprezidentas, kuris pabėgo iš 
JAV ambasadorium. i ligoninės Damaske.

Pavergtųjų Europos Tautu 
memorandumas Natui

NEW YORKAS. — Ryšium į milijonų pavergtų europiečių 
stovai — baltųjų, geltonųjų, juo i su Vakarų vadinamais pasita-vardu, PET seimas pageidavo,
dųjų ir rudųjų __ atvykusių iš r^ma^s su sovietais, paskelbtais kad būtų peržiūrėti galimi žy-
visų pasaulio dalių galimais 'pasiūlymais, Paverg- giai kai kurioms nuolaidoms so-

’ tųjų Europos Tautų (PET) sei- vietams, Berlyne išlaikant da
mas savo memorandume Šiau- j bartinę padėtį. Vakarai turėtų 
rėš Atlanto Sutarties Organiza- parodyti ne tik ryžtingumą Ber

Popiežius Jonas XXIII, 80 me 
tų, atnašavo pontifikalines mi
šias.

Kanonizacijos iškilmėse daly
vavo 38 kardinolai, jų tarpe bu
vo ir Laurian Rugambwa iš Tan 
ganyikos, pirmasis negras kar
dinolas.

Šventas Martynas buvo Do
mininkonų ordino narys prieš 
400 metų.

cijos (Nato) nariams, jų konfe
rencijos proga Atėnuose, nuro
dė į Vakarų politikos • galimą 
poveikį pavergtosioms Europos 
tautoms.

Memorandume iškeltas Vaka
rų neryžtingumas ir nurodyta 
į galimas susitarimų išdavas. 
Kalbėdamas daugiau kaip 100

lyno klausimu, bet ir sovietams 
pateikti konkrečią programą dėl 
susitarimo visos Europos klau
simais ir remiantis tautų apsis
prendimo teise. Tikima, kad 
NATO valstybės nedelsiant pa
reikš savo prisirišimą prie lais
vės ir taikos idealų.

DIKTATORIAUS CHRUSCIOVO GAMYBINĖS 
AMBICIJOS NEPAGRISTOS

Žemes ūkis už geležines uždangos

ATLANTA, Ga. — Grupė Ge
orgia valstybės ūkininkų nese
niai keliavo po Lenkiją ir So
vietų Sąjungą, keliavę 3,000 my 
lių. Sugrįžę jie pareiškė, kad 
žemės ūkis už geležinės uždan
gos yra atsilikęs nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių ūkio 30 - 50 
metų. Jųjų manymu, rusai darą 
tik nežymų progresą, bandyda
mi prisivyti modernaus ūkinin
kavimo metodus.

L. W. Eberhardt, Agronomi- 
nės tarnybos Georgia valstybės 
direktoriaus pavaduotojas, sako, 
kad nepaisant, jog Sovietai yra 
padarę šiek tiek pažangos, jie 
turi dar daug pasitempti, kad 
priartėtų prie JAV gamybos 
bet kurioje žemės ūkio srityje. 
Sovietų ūkininkai (taip jis va

dina XX-jo amžiaus baudžiavą 
velkančius kolchozininkus) mai
tina savo tautiečius pakankamu 
bulvių, kviečių (kažin?) ir kitų I
jiems panašių produktų kiekiu. 
Vienok jie yra labai labai toli 
atsilikę mėsos gamyboje.

Kaip žinome, propagandos tik 
siu diktatorius Chruščiovas da
vė. pažadą Ameriką pralenkti 
1980 metais. Suprantama, kad 
nedaug progų turėjo, nors ir 
daug mylių padarę, šie amerikie
čiai susidaryti tikrosios padėties 
vaizdą Sovietų Sąjungoje. Vie
nok ir jie mano, kad mestam 
Amerikai iššūkiui įvykdyti rei
kėtų pusės šimto metelių. Ko
munizmą arčiau pažinusiems at
rodo, kad tokiems ambicingiems

rezultatams iš suvargusio kol- 
chozininko išspausti, toli gra
žu, neužteks vieno, o reikėsią 
viso dvidešimtmečių penkmečio. 
Taigi, tik Nikitos proanūkai ga
lės džiaugtis pusantro šimto me 
tų vergijos rezultatais; tiek 
maždaug bus praėję laiko nuo 
taip jųjų liaupsinamos revoliu
cijos.

— Solistė Adelė Nezabitaus- 
kaitė Galaunienė mirė 25 balan
džio Lietuvoje. Palaidota Pet
rašiūnų kapinėse. Mirė sulau
kus 63 m. vidurių vėžiu. Savu 
laiku yra buvusi viena iškiliau
sia mūsų solisčių.

i
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Rašo DR. AL RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 

KŪNO VIDAUS VALYTUVAI

Ištikimiausi ir nuostabiausi 
žmogaus sveikatos sargai, jo 
kūno vidaus valytuvai, jo krau
jo švarintojai ir gyvybės gel
bėtojai yra — tai inkstai.

Tiktai viena porelė inkstų 
yra žmogaus liemens viduje. 'Jie 
yra toki mažyčiai, maždaug 
kriaušės didumo, o tokias di
džias pareigas be jokios atvan
gos turi atlikti. Inkstų paskir
tis yra atskirti kraujo srovėje 
tekančias naudingąsias medžia
gas, išimti ir išmesti iš kraujo 
lauk visokius nuodus bei sru
tas. Kaip separatorius ir valy
tojas, inkstas yra tiesiog ste
buklingas organas. Ir kas įsa
ko besmegeniui inkstui taip iš
mintingai elgtis?

Kai inkstai pradeda blogai 
veikti, tuojau susidaro žmogaus 
sveikatai, o kartais net ir jo 
gyvybei pavojus.

Stebėdami žmogų, matome jį 
sveiką ir linksmą iki sulaukia 
50 metų amžiaus. O paskui, kai 
žmogus sensta, tai ir jo inks
tai sensta. Pavargusiuose ir se
natvės slegiamuose inkstuose 
vyksta tam tikros permainos, 
o nuo tų permainų atsiranda 
kūne ir kitoki cheminiai pasi
keitimai, kas paveikia ir žmo
gaus sveikatą.

Amerikoje didesnė pusė žmo
nių sulaukusių 50 metų amžiaus 
jau turi arba aukštą kraujo
spūdį, arba net ir prašoka tos 
kategorijos žmonių skaičių. 
Kas, kas, tik jau ne vargas, o 
perteklius dažniausia čia yra 
kaltas. Ir ne vien tik jaunystės 
klaidos, kurios nukamuoja inkš 

, tų . veiklą, gali atsiliepti kritiš
kame senėjimo amžiuje.

Viena iš priežasčių, kuri 
krikdo inkstų veiklą, yra tai ar 
terijų sukietėjimas. O arterijų 
sukietėjimo kaltininkas dažniau 
šia esti jaunystės lėbavimai, dur 
nos burnos nesuvaldymas. Per 
sukėtėjusias arterijas kraujo 
tekėjimas yra menkesnis. Tuo
met širdžiai yra sunkiau krau
ją pumpuoti, o inkstams yra 
sunkiau iš kraujo nuodingas 
medžiagas bei srutas išimti ir 
su šlapumu išplauti lauk.

Kai arterijos pradeda kie
tėti visame kūne, tai ir inks
tuose kraujo indų tinklai pra
deda kietėti. Kai arterijos inkš 
tų struktūroje sukietėja, tai 
per inkstus kraujo srovės apy
taka sumenkėja. Tuomet kai 
kurios inkstų dalys atrofuoja
si, irsta, sunyksta. Vieton nor
malių inkštimų ląstelių, ten at
siranda randai, ir tuomet jau 
inkstai nevalioja veikti, kaip 
turėtų veikti.

Inkstų viduje yra mažytės 
kekelės plonyčių kraujo gysle
lių; jos vadinasi “glomerulos”. 
Per tas glomerulų kekeles viso- 
kios nereikalingos medžiagos,

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki '8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4i/į%

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

srutos bei nuodai išteka į ma
žytes tūteles, kuriomis nuteka 

Į į šlapumo lataką ir šlapumo 
rezervuarą — pūslę.

Normalus inkstų veikimas 
priklauso nuo glomerulų skai
čiaus ir kaip normaliai jos vei
kia. Suaugusio žmogaus viena- 
me inkste normaliai yra apie 
1,300,000 tų glomerulų. Kol dar 
bent 900,000 glomerulų nėra 
užakusios, tai dar inkstai gali 
žmogų gelbėti. Bet jei žmogus, 
turįs chronišką nefritą (inkstų 
ligą), netenka dviejų trečdalių 
visų glomerulų, tai susidaro di 
delis pavojus.

Inkstų glomerulas dažnai už- 
akina ar sugadina visokios 
karštligės, influenza ir net pa
prastos slogos. Tad, gavęs slo
gas, žmogus privalo saugotis, 

,kad inkstai nesugestų.

j Inkstų glomerulas gadina 
i taipgi ir kūne atsiradusios fo- 
kalės infekcijos: pūvantys dan 
tys, supuvę ir jau neveikią ton- 
silai, dantų smegenyse pūliuo
jantis gingivitas ar šiaip kur 
nors kūne senos pūliuojančios 
žaizdos. Tuberkulozė taipgi.

Bet užvis dažniausiai ir dau
giausia gadina inkstų glomeru
las tai protingo, bet neišmin
tingo žmogaus burna. Ką per 
burną žmogus pilvan įpila, per 
inkstus geroka dalis turi išeiti. 
Persivalgymas, baliai, valgy
mas visokių gomurį deginančių 
pipirų, uksusinių ir imberinių 
prieskonių, gėrimas be saiko 
šnapso, vartojimas aspirino ar 
anacino perdažnai ,vis tai ga
dina inkstų glomerulas ir sen- 

' dina inkstus. O kai inkstai su- 
sensta, tai žmogus dar labiau 
susensta.

Jaunimas privalo besilinks
mindamas nepamesti saiko ir 
proto, kad nesunaikintų savo 
sveikatos, kuri senatvėje bus 
ypatingai reikalinga. Tokiu bū
du bus galima apsisaugoti nuo 
inkstų ligos, tos senatvės pa
baisos. Žmogus, sulaukęs 50 
metų amžiaus, privalo periodiš
kai nueiti pas gydytoją ir pa- 

i tikrinti savo sveikatą bej klau- 
isyti jo patarimų. Kai inkstai 
įperanksti nepakriks, kai inkstų 
I glomerulos neužaks, žmogus ga 
'lės tikėtis būti produktingesniu 
ir ilgiau pasidžiaugti gyvenimu.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. C. — Turiu sezo
ninę šienligę nuo “ragweed”. 

.Mano daktaras trijų metų bė- 
gyje kas met įleido po 15 kar
tų skiepų prieš “ragweed”, įgi
jimui imuniteto. Po to liga su- 
1 mažėjo maždaug pusiau. Malo
nėkite parašyti, ar galima dar 
daugiau imti skiepų. Jei taip,

MOS KOLONIJOSE

r 1 Grand Rapids, Mich.
^3 5

b \ f Lietuvis patikrinimo komisijoj

Mokslo Garbės Institutas pa-
kvietė gimn. mok. K. Alkevičių
komitetan, kuris išrinks studen
tus pagilinti mokslui. Šis institu
tas tęsis vasarą tiems studen- i

V' tams, kurie yra pasižymėję ga-
bumais chemijoj, fizikoj ir ma-

8s§ll|iS|įk ?. tematikoj. Šiuos dalykus dėstys
Michigano universiteto profeso-

' ' 1 , riai. Visas studijas remia Moks-
lo Fondas. S.

Ivan Malinowsky prieš tris mė
nesius buvo pašautas j dešinę 
šlaunį, dabar kulka išimta iš šir
dies, kur ji buvo nunešta kraujo. 
Vyras dar jaučia skausmus, ta
čiau jau sveiksta. Operaciją atb

uko Washingtono chirurgai. (UPI)

tai patarkite kokiais skiepais 
geriausia skiepytis.

Atsakymas J. C. — Skiepai 
nuo “ragweed” veikia tik viene
riems metams. Tiktai tų augalų 
žiedadulkių skiepai gelbsti nuo 
kurių tamsta gauni šienligę. Ar 
gali daugiau imti skiepų ,gali 
pasakyti tik tamstos daktaras, 
kuris žino tamstos kūno sudėtį 
ir sveikatos stovį.

Klausia B. Z. — Ar arterio- 
sklerozė tuojau sunaikina orga
nizmą? Ar žmogus turįs arte- 
riosklerczę gali sulaukti senat
vės? Kokie būtų Jūsų patari
mai žmogui, turinčiam arterio- 
sklerozę ?

Atsakymas B. Z. — Artezios- 
klerozė trikdo organizmą vie
niems lėtai, o kitiems gan greit. 
Žmogus su skleroze gali sulauk 
ti senatvės, tačiau jo sveikata, 
atmintis ir darbingumas bus 
menkas. Trafaretinių patarimų 
turinčiam arteriosklerozę nėra. 
Kiekvienas yra gydomas indivi
dualiai. Gavęs arteriosklerozę 
šimtu procentų nepasveiks, tik 
svarbu, kad padėtis nearšėtų, 
o tai galima tik esant gydytojo 
priežiūroje.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

iiiiiiiiiiiii

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4l//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.
VALANDOS: PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.

ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD. .... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Cambridge, Mass.

Žuivo lietuvis

Gegužės 1 d. Pranciškus Ple- 
kavičius, 74 m. amžiaus, auto
mobiliu įvažiavo į Charles upę, 
iš kurios ištraukė jau mirusį.

Palaidotas gegužės 3 d. iš lai
dotuvių direktoriaus F. Wait- 
kaus koplyčios. B.

Buffalo, N. Y.

Koncertas neįvyks

Rochesterio Lietuvių Bend
ruomenės choro dirigentą Joną 
Adomaitį ištikus širdies prie
puoliui, Buffalo lietuvių klubo 
rengtas gegužės 19 d. Maironio 
metams paminėti koncertas ne
įvyks. Valdyba

i

Sustiprins mokslą

Pradžios mokyklų mokslas 
bus gerokai sustiprintas Onta- 
rio prov., pareiškė premjeras 
ir kartu švietimo min. J. Ro- 
barts. Pagal jį, vaiko smege
nys yra lyg sugeriamas popie- 
ris, kuris gali priimti daug dau 
giau žinių, negu jam teikiama. 
Ypač numatoma sustiprinti pir
mųjų skyrių kursą.

— Perdėtos linksmybės pa
virsta kentėjimais. —Bertuch

Ifififflfflini

F, ŠILEIKIS, 0, P.
BSp Ortliopedas. Protezistaa

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS l*AB. 
'850 W. 63rd St., Chicago 29, III

Tel. PRospect 6-5084 

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu* pagai su.iitarimą 

očl vaiandod ..kamblnti telefonu 
HEmlock 4-15,2 nuo 2 iki 9 v. p. p 
aakicd, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 0-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne

atsiliepia, skambinti MT 8-0001,

Ofisas: 3148 West C3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3211 VVest OOtli Plaee 
Tel.: REpublic 7-7808

D r. S. B I EŽI S
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 
lai uas-’len nuo 6—8 vai vak.

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

Ofiso telef. 470-4042 
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 

Valandos pagal susitarimą
•-I. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2S24

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t’«č.. š.ešt. pagal sutarti 
sekrn. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija;

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

OR. J. G. BYLA - BYLAITIŠ
Nervų smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
V’jandos tik susitarus 
TeL GRovehHI 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namu I’R 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi {vairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

8132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kamw«) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
’u-«čladl„n1al« uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Uennins nrllmn nasrai susitarlms

Ofiso tel. HE 4-7007.
Mmnų-rez. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

3058 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:
šešt nuo 1 iki 4 vai

Tel. ofiso PO 7-0000, rex. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. tr 6
’1r« O —oi 1-* šeši

Perskaitę “Draugą”, duoki 

te ii kitiems pasiskaityti
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Telefonas: GRovehell 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)
j Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p.p.

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

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. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

• si. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. I5th St.. Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir «—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto Iki 3 vai p. p 
Oflce tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrool. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8UBIT ARIMĄ.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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. MILERĮ?
NERVŲ EB SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii 

Telef. offiso; PUllman 5-8760 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt. S-7 vai. p, p. 
Trečiad. uždaryta
Ofiso telefonas — BIshop 7-252r

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer!

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

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

• Administracija dirbk kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rfieumatlsm.
Spine & Nerve, Ailtnents 

1428 Broadvvay, Gary,; Indiana 
Valandos — pirmadieniais- S iki 9 
P. M. Kitu laiku pagal'su si tarimą 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINLS LIGOS 
Priešais o\. Kryžiaus ligonine.

V AL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo ft-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefofiu

Telef REpublic 7-229"

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko uklniu* 

keičia stiklus Ir rėmus 
1455 R. California Avė: VA 7-7381
Vai.: H) ryto iki 8 vak.i’ trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0503, Rez.'l»R 9-0730

Dr. W. Ross Dr. Li Sėibutis
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 892 E. 159th St., Harvey, 
IU., tel. EDison 3-4388; 80 N. Mi
gau Avė.. Sulte 808, tel. CĖ 6-7764. 

Valandos pagal susįtarįmą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagal susitartą. Jeigu

neatsiliepia skambinti .9-1071.

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehilI '6-0017
Valandos: 1-8 p. m. ir. 6-8 p. u, 

Penkt. tik 1—s p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal "mtartl

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. tel. VVAlbrook’ 5-309*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra prnktika lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 i 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą. Šeštadieniais nu 
2 vai. iki 5 vai. vak. 'r

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr,, treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso lite 4-2123, rez. GI 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
(HIKTTiGA.S 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinkit tel.: HB 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

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

šeštadieniais nuo 1-4 vai, popiet
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČJlS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr seku 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 0-0446, res. HE 4-S1KV

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Jaunimo festivalis Suomijoj ir

SOVIETŲ PROPAGANDA
Vliko - Alto prezidiumų kon

ferencijoje New Yorke ir taip 
pat Bendrojo Amerikos Pabal
tijo komiteto pasitarime gana 
plačiai buvo paliesti sovietinės 
propagandos klausimai. Visos 
pateiktos informacijos davė 
aiškų vaizdą, kaip plačiai, sis
temingai ir kai kuriais atvejais 
skmingai. yra vedama pragaiš
tingoji komunistų propaganda. 
Jai panaudojama visokios pro
gos, visokios priemonės. Jų bu 
vo gana daug suminėta. Daug 
dėmesio buvo atkreipta j šią 
vasarą liepos ir rugpiūčio mė
nesiais organizuojamą Jauni
mo festivalį Suomijos sostinėj 
Helsinky.

Nors viešai yra skelbiama, 
kad Helsinkio jaunimo festi
valio tikslas esąs ugdyti tai
ką ir draugingumą pasaulio 
jaunimo tarpe, tačiau niekas 
neabejoja, kad festivalyje bus 
propaguojamas sovietinis - ko
munistinis gyvenimo būdas, ku 
ris pačia savo prigimtim neturi 
tikslo siekti taikos ir draugin
gumo. Tai yra labai gerai ži
noma visiems tiems, kurie a- 
kylai seka Sovietų Rusijos gy
venimą. Mažiau supranta tie, 
kurie nesidomi visu tuo, kas 
vyksta komunistiniuose kraš
tuose arba neturi progų su jų 
gyvenimu kad ir iš tolo susi
pažinti. Todėl yra reikalinga 
įspėti festivalio paslėptus tiks 
lūs, o taip pat ir kitus komu
nistų propagandinius kėslus.

*
Kodėl jaunimo festivalis or

ganizuojamas Suomijoj ?
Suomija yra neva neutrali 

valstybė. Sovietų Rusijos re
žimo vadai galvojo, kad į to
kio “neutralaus” krašto festi
valį bus. lengviau patraukti į- 
vamių ideologų jaunimo or
ganizacijas, nes jų tarpe yra 
tokių, kurioms neutralumas 
saviškai difiponuoja. Tačiau fak 
tas pasifi§ka faktu, kad Suo
mija vis. dėlto nėra ir negali 
būti neutrali. Ji yra tokioje 
padėtyje, kad ji negali kitaip 
pasielgti, kaip tik pasiduoti 
Kremliaus valiai ir visoms jo 
direktyvoms.

Nors. suomiai yra kiek kito
kioje būklėje, negu, sakysime, 
Pabaltijo' kraštai, tačiau jų po 
litinis ir net kultūrinis bei e- 
konominis gyvenimas visvien 
yra suvaržytas, persekiojamas, 
tik gal ne tiek jau aštriai, kaip 
kitur. Kai kada suomių spau
da laisviau ir drąsiau pasisako 
dėl savo likimo ir pasiskun
džia.

Suomijos spauda bent ret
karčiais šiek tiek laisviau pa
sisako aktualesniais savo kraš 
to reikalais. Šio jaunimo fes
tivalio klausimu “Helsingin 
Sanomat” yra gana atvirai pa
rašęs. Savo vedamajame straip 
snyje, tarp kito ko, jis pažy
mėjo, kad Suomijos žmonės, 
kurie iš senų laiky yra žinomi 
savo vaišingumu, Vis tik negali 
nuoširdžiai pasitikti tų, kurie 
prievarta įsiveržia į jų namus. 
Kitas laikraštis “Uusi Suomi” 
gana griežtai pasmerkia jauni
mo festivalio idėją, nes turi
mas tikslas svetimą suomių

•j

Spaudoje ir gyvenime

4 IR
Vilniuje okupantų leidžiama “Tie 

sa” balandžio 25 d. straipsnyje 
“Liaudies teisių sargyboje”, kur 
minimas “Pravdos” penkiasdešimt
metis, pažymi, kad tas laikraštis 
gynęs Lietuvos liaudies reikalus, 
pvz. protestavęs dėl sušaudytų ke
turių komunistų.

Lietuvos liaudyje komunistų ne
buvo. Iš Viso Lietuvoje laikraščio 
minimais 1926 m. gal buvo pora 
tūkstančių komunistų, ir tai jų 
tarpe daugumą sudarė svetimos 
tautybės žmonės. 'Taigi šiuo atveju 
“Pravda” gynė ne Lietuvos liaudį, 
o užsienių, kominternui tarnavu
sius agentus.

Jeigu “Tiesai” taip rūpi Lietu
vos liaudis, kodėl ji taip uoliai ra
šo apie anuos keturis, bet tyli apie 
tuos 40,000 ar daugiau tikrų Lie
tuvos liaudies žmonių, kuriuos bol
ševikai sušaudė Pravieniškiuose,

tautai ideologiją stiprinti jų 
teritorijoje.

Dar įdomesnis faktas, kad 
pats Suomijos jaunimas visai 
drąsiai pasisako prieš Suomi
joj jaunimo festivalio organi
zavimą. Neseniai Suomijos stu 
dentų sąjungos vykdomasis 
sekretorius Pentti Mahlamaki, 
kuris taip pat yra suomių jau
nimo organizacijų tarybos va
das, yra padaręs visai' drąsų 
pareiškimą, būtent: “Nepai
sant, ką mūsų vyriausybė nu
tars daryti, skirtumo mums 
nepadarys. Mes nieko bendro 
su festivaliu nenorime turėti. 
Nuo pat pradžios mes nusiplo
vėme rankas”.

*
Reikalas yra labai aiškus. 

Pati suomių spauda ir jauni
mas protestuoja prieš panau
dojimą jų “neutralumo” padė
ties komunistinei propagandai. 
Kremlius organizuoja jaunimo 
festivalį Suomijoj prieš žmo
nių norą ir valią. Mat, jie la
bai gerai žino, ko yra siekia
ma. Jų tiesų ir teisingą nusis
tatymą reiktų efektingai per
duoti kitų kraštų jaunimo or
ganizacijoms, kad jos nebūtų 
suklaidintos. Jei pats suomių 
jaunimas su jų žemėje rengia
mu festivaliu nieko bendro ne
nori turėti, jei organizatorius 
vadina įsiveržėliais į jų terito
riją, jei jie mato, kad festiva
lį Maskva panaudos svetimos 
(komunistinės) idėjos skleidi
mui, tai yra labai aišku, kad 
juo labiau užsienio jaunimo or
ganizacijoms nedera festivaly
je dalyvauti.

Kad sovietai didelius skai
čius “savo” jaunimo suvarys 
į Suomijoj rengiamą festivalį, 
tai labai aišku. Bet jų pagrin
dinis tikslas yra patraukti jau
nimą iš laisvųjų pasaulio kraš
tų ir jį palenkti komunizmui. 
Todėl reiktų žiūrėti, kad ten 
nevyktų jaunimas nei iš Ame
rikos, nei iš kitų laisvųjų kraš
tų. Priešingai, reiktų pasirū
pinti, kad tarpe to jaunimo, 
kuris tik suvažiuos į festivalį, 
būtu paskleista kiek galima 
daugiau prieškomunistinės li
teratūros.

¥
Suomija, nors paviršutiniai 

žiūrint, turi daugiau laisvės, 
negu kitos tautos už geležinės 
uždangos, bet vis vien ji yra 
Sovietų Rusijos agresijos, so
vietinio imperializmo ir kolonia 
lizmo auka. Ji reikalinga užuo
jautos ir paramos, kaip ir kitos 
pavergtos tautos. Todėl reikia 
pasistengti tokią paramą su
teikti, bet tik jau nieko ne
daryti, kas stiprintų joje ko
munizmą ir jos teritoriją pa
naudotų kaip kokį tiltą komu
nizmo platinimui laisvajam pa
sauly. Vadinamuoju jaunimo 
festivaliu to ir siekiama.

Festivalis įvyks, nors jame 
ir nedalyvautų laisvojo pasau
lio jaunimo organizacijos. To
dėl svarbu, kad tasai tiltas 
(Suomija festivalio metu) bū
tų panaudotas laisvės ir demo
kratijos šviesai nešti į sovietų 
pavergtuosius kraštus ir į pa
čią Sovietų Rusiją.

40,000
Rainių miškely, Panevėžio ir Zara
sų apylinkėse, kurie ištremti rado 
mirtį Sibiro taigose, net dar žiau
resnėse žuvų gaudymo stotyse prie 
Šiaurės Ledyniuotojo vandenyno 
ar baisiojoje Vorkutoje. Kad mas
koliai dešimtimis tūkstančių žudė 
Lietuvos žmones, tai “Tiesa” tyli, 
bet kad buvo nubausti svetimos 
valstybės agentai, .ruošęsi nuversti 
teisėtą Lietuvos vyriausybę, tai dėl 
to pakartotinai vis rašo.

Toliau tame pat straipsnyje vėl 
dejuojama dėl tariamų įvykių prieš 
36 metus, kada buvusi “pasmaugta 
darbininkiška spauda”. Nereikia 
eiti taip toli į praeitį. Dabar juk 
yra pasmaugta laisvoji spauda Lie 
tuvoje. Be kompartijos palaimini
mo nepasirodys ten joks leidinys. 
Pačioje Sovietijoje bolševikai val
do jau 45 metus ir taip neturi gy
ventojų pritarimo, jog bijo leisti

Pažanga pašto srity ir galvosūkis gyventojams
Vokietijoje įvestas naujas pašto žymėjimas. Elektroninis laiškų 

skirstymas. Pažanga ir gyventojų apsunkinimas

Kovo mėn. Vokietijos gyven
tojams į namus buvo pristaty
ta 388 psl. knygutė, kurioje ga
lėjai rasti 24,000 vietovių Va
karų Vokietijoje su šalia jų nu
rodytais skaitmenimis. Dauge
liui toji knygutė sudarė nau
ją galvosūkį, kai ką įpykino, at
sirado spaudoje balsų apie nau 
ją gyventojų prievartavimą. Ta
čiau tikrovėje naujai įvesti skait 
menys prie kiekvienos vietovės 
pavadinimo, vad. “Postleitzahl” 
reiškia, kad automatai veržiasi 
į įvairias pramonės, prekybos, 
buities sritis. Jie jau žengia ir 
į paštą. Kaip ir kituose kraš
tuose, modernioje Vokietijoje 
siekiama kiek galima labiau pas 
kubinti pašto pristatymą ir įma 
nomai daugiau jį racionalizuoti. 
Laiko žymė ir prieš ją tenka 
nusilenkti.

30 milijonų laiškų per dieną

Šiuo metu Fed. Vokietijoje 
per dieną pristatoma maždaug 
30 mil. laiškų. Tai yra dvigu
bai didesnis skaičius kaip prieš 
dešimtmetį. Esant ligšioliniams 
laiškų skirstymo metodams, sun 
ku tikėtis, kad darbas būtų sku
besnis ir juo labiau, kai daugiau 
kaip pusė visų laiškų į pašto 
dėžutes patenka tarp 5 ir 9 vai. 
vak. Vis labiau nusižiūrima į lai 
ką taupančias įvairias mašinas 
— automatus. Šiuo atveju reiš
kia ir trūkumas pašto tarnau
tojų tarpe — būdinga, kad šių 
dienų Vokietijoje tarnyba paš
te, be to, dar geležinkeliuose 
ar policijoje reiškia kažin ką 
žemesnio, atseit, nesuderinamo 
su prestižu visuomenėje.

Vis daugėja elektroninių .mašinų
Kai, ypatingai laiškus skirs

tant, paštai susiduria su įvai
riais sunkumais, nenuostabu, 
kad didesniuose paštuose vis 
daugiau ir daugiau atsiranda e- 
lektroninių paskirstymo maši-

bet kokį laisvą laikraštį, o ir kri
tiškiau pasisakančias knygas tega
li, kaip Pasternako, išspausdinti 
tik išsiuntę užsienin. Okupantai 
daug burbuliuoja dėl spaudos lais
vės ir vis kaišioja ranką neva kvies
dami kultūriniam bendradarbiavi
mui, tačiau joks laisvesnis leidinys, 
siunčiamas į Lietuvą, adresatų ne
pasiekia. Okupantai bijo, kad pa
vergtam kraštui nebūtų perteikta 
laisvesnė mintis, kai tuo tarpu lais 
voje Amerikoje gaunami visi spau
dos siuntiniai. 'Tiesa ir laisvė nesi
bijo atverti sienas, tik vergijai ir 
prievartai taip šiurpiai baisu, kad į 
žmonių rankas nepatektų niekas, 
kas nebuvo iškepta, jų propagandi
nėje virtuvėje.

J.. Žvilbutis

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Prie prerijiį reikia!, priprasti
Įvažiavęs į medžiais apaugusią sostinę Reginą, 

patenki kaip į oazę. Prie prerijų reikia priprasti, 
nors vietiniai gyventojai mato grožį ir prerijose. 
Jie gėrisi prerijų dangumi ir net girdi vėją, dainuo
jant... Čia negausus lietus užeina labai staigiai ir pa
sipila kaip iš kibiro. Greit upės prisipildo vandeniu, 
o toji kietoji žemė pasidaro tokia minkšta, nors sli
dinėk slidėmis...

Šiaurinės mažai apgyvendintos dalies gamto
vaizdis yra įdomesnis, nes yra miškingas ir ežeringas. 
Ten randama daug uraniaus, alyvos, gazo, druskos 
ir kt. žemės turtų.

Vienintelis prerijų uostas ir ančių perykla,
Manitobos provincijos pietinė dalis, nors ir pre

rijų dalis, bet kiek įdomesnė, žalesnė: Taip pat čia 
banguoja kviečių jūra. Kiek daugiau į šiaurę jau už
tiksime miškus ir tūkstančius ežerų. Pusė provinci
jos yra apaugusi miškais. Prie ežerų pelkėse ir liū
nuose perisi tūkstančiai ančių, žąsų ir kt. paukščių. 
Tai didžiausia ančių perykla Šiaurės Amerikoje. Miš
kuose laukiniai žvėreliai ir net elniai laisvai ganosi, 
žmonių netrukdomi. Gyvenantieji indėnai ir eskimai 
pragyvena iš kailių. Pavyzdžiui, jie spąstuose pagau
na net 154 mil. muskusų (muskrat) į metus; jų bliz

V. ALSEIKA, Vokietija

nų. Jos sugeba “sudoroti” ke
turgubai, tačiau nieku būdu ne
tinka ilgų pavadinimų vietovių 
“šifravimui”. Tas elektroninis 
laiškų skirstymo būdas ir pri
vertė pašto ministeriją visą Fe
deralinės Vokietijos teritoriją 
rūpestingai suskirstyti į įvai
rias sritis, kiekvienai vietovei, 
net ir kaimui, paskirti pašto 
skaitmenį. Per vieną valandą 
elektroninės mašinos sugebės 
paskirstyti ligi 20,000 laiškų — 
jau tai pateisina naujas pašto 
priemones ir gyventojų “kanki
nimą”, atseit, jų vertimą studi-1 
juoti 368 psl. knygą, pasižymė-Į 
ti .nuolat patikrinti dešimtis ir 
šimtus skaitmenų.

Vėl naujos zonos Vokietijoje

Taigi, šių metų pavasariu pra 
dedant, jau nebegalioja anks
čiau buvę ir skliausteliuose žy- i 
mėti skaitmenys, pvz. (16) ar 
(14 b) ir pan. Gal atrodo keista, 
bet Vokietijoje nuolat kaitalio
jamos sritys. Anksčiau buvo ke 
turios zonos, vėliau atsirado 11 
kraštų, o dabar Bonnos pašto 
ministerija, š|lia tų kraštų, įve
dė aštuonias pašto zonas. Šios 
mažai ką bendro turi su kraš
tais, ir čia daugiau atsižvelgia
ma į pašto paskirstymo dides
nį ar mažesnį apkrovimą. Iš 
visų Vokietijos kraštų grynai 
pašto apskaičiavimais jiems dau 
giau atitinka Bavarijai ir Bade
no - Wuerttembergo atitekusios 
pašto zonos.

Visi didieji vokiečių miestai, 
pagrindiniai pašto zonų centrai, 
pažymėti skaitmenimis 1 ligi 8. 
Taigi, Berlynui atiteko 1, Ham
burgas žymimas 2, Hannoveris 
3, Duesseldorfas 4, Koeln 5,

Frankfurtas 6, Stuttgartas 7, 
Muenchenas 8. Jei miestas ma
žesnis, jis jau žymimas dviem 
skaitmenimis, pvz. 23 ar 67, o 
pati mažiausia vietovė, kaimas 
atžymimas keturiais skaitmeni
mis. Šalia kaimų, dar reikia žy
mėti šalia esančių didesnę vie
tovę. Pvz. lietuviškos gimnazi
jos Huettenfelde adresas dabar 
toks: 6941 Huettenfeld ir apa
čioje žymima: ueber Weinheim 
/Bergstr.

Baugiau reikalaujama iš laiškų 
rašytojo

Kai susiduriama su naujovė
mis, visuomet kyla nepasiten
kinimo, susirūpinimo ar papras 
čiausio susiraukimo banga. Spau 
doje laiškų rašytojai klausia, 
kodėl gyvenimas taip komplikuo 
jamas? Girdi, anksčiau pakak
davę vieno pašto žymens ir laiš
kas patekdavo adresatui, gyven 
davo jis kuriame mieste ar jo 
priemiesty ar kiek tolimesnėje 
vietovėje. O dabar? Toks Ham
burgo miestas žymimas “2”, ta
čiau jo priemiesčiai ir aplinki
nės vietovės jau žymimos 205 
ar 21 ar 2051 ir pan. Paštas į 
tai atsako: visur, ponai, reika
linga sistema.

Šios naujovės, nauji pašto pa 
skirstymo skaitmenys jau galio
ja nuo pereitų metų lapkričio 
mėn., bet gyventojai įspėti, kad 
ligi maždaug gegužės mėn. 
jiems leidžiama “praktikuotis”, 
studijuoti knygutę, naujas zo
nas, pavyzdžius, kaip adresuoti 
laiškus ir pan. Net siekiama, 
kai visi laiškai būtų vienodo 
formato.

'Nukelta i 4 psl i

Prez. Kennedy kalba New Orleans mieste, kur bus pradėtas sta
tyti naujas tiltas per Mississippi upę 12 mil. dol. vertės. Prezi
dentas pabrėžė, kad JAV muitai turi būti pritaikyti prie bendros 
■Europos rinkos. (UPI)

gančius rudus kailiukus parduoda kailių supirkinėto- 
I jams. O mūsų damos už tokius kailius moka net 400 
dol. Dideli žemės turtai sukūrė toli nuo civilizacijos 
tokius kasyklų mietelius, kaip Thompson ar Lynn 
Lake. Vienintelis prerijų uostas Churchill, kuris dar 
eskimų apgyvendintas, prie Hudson įlankos laivais 
veža kviečius į Europą. O į tą patį uostą tik geležin
kelis, kitų jokių kelių nėra... Šis uostas nors yra At
lanto įlankoje, bet žiemą užšąla, tai juo galima tik 
vasarą naudotis.

Winnipegas — Kanados Chicaga 
iVinnipegas 400 tūkst. gyventojų miestas, kuris

sutalpina pusę Manitobos gyventojų, panašus į Chi
cagą. Gatvės plačios, nemažai pramonės, didelė grū
dų birža, daug bažnyčių ir įvairių tautybių mišinys. 
Prancūzai turi net savo St. Boniface priemiestį. Čia 
gyvena ir keli šimtai lietuvių.

Be to, Winnipegas dalina Kanadą į rytus ir į va
karus, nes yra pačiame Kanados viduryje. Kartu yra 
vartai į vakarus ir į Arktiką. Miestas yra įsikūręs 
prie garsiosios Raudonosios upės ir netoli didžiulio 
Winnipeg ežero, kuris plotu yra didesnis net už 
Ontario ežerą. Jis turėjo vilčių tapti didžiausiu mies
tu Kanadoje, bet Vancouveris lenktynes laimėjo...

Iš Winnipego Raudonosios upės slėniu vykstame 
prie JAV sienos. Kanados muitininkas paėmė grįži 
mo dokumentus, o po JAV valdininkų patikrinimo 
atsirandame dideliame Taikos parke, kuris abiejų 
valstybių sukurtas draugiškumui propaguoti.

Artėjame prie Chicagos
Esame Šiaurės Dakotos centrinėje valstybėje ir

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 8 d.

Konstitucija komunistinėje 

diktatūroje

Nauja konstitucija vergijos nepanaikins

Tautos ar valstybės gyveni
me pagrindinis įstatymas yra 
konstitucija. Visos kultūringos 
tautos — mažos ar didelės — 
savo konstitucijas gerbia, sau
goja ir neleidžia valdžiai, pas
kiriems politikams ar įvairių 
pažiūrų mažumai ją piktnaudo
ti, iškraipyti. Valstybės konsti
tucija — visuomenės daugumos 
sukurtas ir patvirtintas aktas, 
kuris saugoja žmonių teises, va
lią ir valstybės pasirinktą vai- 
dymosi formą.

Kiekviena diktatūra kėsinasi 
į konstitucijos pagrindus. Nepap 
rastą pasityčiojimą ir išniekini
mą konstitucijai rodo komunis
tinė diktatūra. Laisvam pasau
liui popieriuje parodo savo kon 
stituciją gana patrauklią, priim
tiną, saugojančią žmonių laisvę, 
teises, gerovę ir gerą gyvenimą.

Stalino konstitucija
Rusijoje veikė ir galiojo Sta- 

' lino konstitucija, kuri buvo pri
imta 1936 m. Joje nerasime 
straipsnių, kurie leistų terorą, 
sauvaliavimą, mažumos valios 

i užmetimą daugumai. Stalino kon 
i stitucijai paruošti 1935 m. va- 
! sario mėnesį “parlamento” bu- 
• vo išrinkta komisija, kuriai va
dovavo pats Stalinas ir Višins- 

, kis su Kamenevu, Zinovjevu ir 
kt. Tačiau, prieš tris mėnesius 

: komisijai priėmus Stalino kons- 
i tituciją, Stalinas parodė asme
nišką terorą, sufabrikavo nusi
kaltimus prieš savo draugus 
Buchariną, Sokolnikovą, Kame- 
nevą, Zinovjevą ir juos nuteisė 
slaptame teisme neva už bendra 
darbiavimą ir Sergijaus Kiro.vo, 
Leningrado partijos vado, nu
žudymą. Taip pat įvykdytos ir 
kitos masinės žudynės ir savo 
draugų slapti bei vieši likvida
vimo veiksmai, vokiečių sufab
rikuoti nusikaltimai ir Čekoslo
vakijos politinių vadų išduoti 
aukštieji kariškiai: Tuchačevs- 
k:s, Ubarevičius, Putna. Ar Mas 
kvos diktatūrai iš viso reikalin
ga konstitucija? Faktiškai 
Kremliaus vadai kraštą valdo 
be jokių įstatymų, žmonės yra 
tik daiktai, be teisės ir galios
padarai.

Chruščiovinė konstitucija
Praėjusios savaitės Maskvos 

“parlamentas” patvirtino, kad 
reikia naujos konstitucijos. Iš
rinko ir komisiją iš 97 asmenų, 
kuriems vadovaus pats min. pir
mininkas Chruščiovas. Pasmer

kus Stalino valdymo kultą ir ap 
vamikavus teroro vainiku, Chru 
ščiovo komisija paskelbs gražią 
ir patrauklią konstituciją, pa
naudos jai demokratinės laisvės 
dvasią, bet tik laisvojo pasau
lio apmulkinimui. Kremliaus dik 
tatūros suspausti žmonės ne
gaus skelbiamos konstitucinės 
laisvės, liks ir toliau vergais 
ir beteisiais individais, partijos 

i mažumos vergais. Juk Maskvos 
I komunistinės diktatūros konsti
tucinę globą turi tik 9% parti
jos narių, o vergiją neša 91% 
(gyv. 214 mil., partijos narių 9 
mil.). Atrodo, kad Chruščiovas 
gali savo “draugams” parodyti 
Stalino istorijos pasikartojimą.

Tarpe 97 asmenų yra ir Le
ningrado partijos vadas Ivanas 
fap.ridonovas. Tai tas pats, ku
ris 22 partijos suvažiavime kė
lė balsą ir priešinosi, kad Stali
nas nebūtų pašalintas iš mauzo
liejaus. Pastarasis “parlamen
to” patvirtintas pilnu prezidiu
mo narm, nors Chruščiovas to 
nenorėjo, priešinosi. Pagaliau 
Ekaterina Fureeva, vienintelė 
moteris, kuri pernai rudenį buvo 
pašalinta iš prezidiumo ir val
džios, “parlamento” buvo pas
kirta kultūros ministerių. Yra 
žmių, kad Spiridonovas pasiekė 
antrą vietą ir susilygino su Frol 
Kazlovu ir Aleksejum Kirilen- 
ko, kuris vaido Ukrainą ir yra 
Chruščiovo patikėtinis. Ar tik 
nebus išgirsta naujos “konstįtu 
cijos paskelbimo išvakarėse”, 
kad Chruščiovas padarė “valy
mą” savo draugų tarpe? Gali 
atsitikti ir priešingai, kad nau
jos konstitucijos pirmininkas 
“sunegalavo” ir apsirgo. To
kias prielaidas daro Londono 
laikraštininkas, geras Maskvos 
diktatūros žinovas Edvardas 
Crankshaw.

Komunistinėje diktatūroje 
tarpusavės vadų pjautynės nie
kada nesibaigė. Jų buvo ir bus, 
kol sunyks pati baisioji ir juo
doji mūsų amžiaus gėda — ko
munistinė diktatūra. Stalino, ar 
dabai- laukiama Chruščiovo, kon 
stituciją imperijos vergams lais 
vės neatneš, nesugrąžins žmo
niškumo ir teisių. Joks diktato
rius nedrįs sau pačiam rašyti 
mirties sprendimo. Konstituci
ja komunistinėje santvarkoje ir 
diktatūroje yra laisvojo pasau
lio apgaudinėjimas, arba tik 
priedanga demokratinės laisvės 
principų išniekinimui. K. T.

vis važiuojame prie Raudonosios upės, kuri JAV vadi
nama Šiaurinė Raudonoji, nes kita upė Raudonosios 
vardu yra Louisianos valstybėje. Kitoje upės pusėje 
yra Minnesota. Ir čia šios upės slėniai yra derlingi, 
daug farmų, bet žemė rusvesnė ir ne tokia juoda, bet 
ir čia kviečių kraštas, bet sodinama ir bulvių, cukri
nių runkelių. Vakarinėje Šiaurės Dakotos dalyje di
džiulės prerijos beveik be medžių. Pravažiavę Fargo 
miestą, jau esame Minnesotoje, kurioje po kiek lai
ko prasideda kalvos, miškai, ežerai ir, be gražių far
mų, miestai bei miesteliai. Matyti jau pramonės ir 
geležies rūdos kasyklų. Jau toks Minneapolis —• St. 
Paul kartu sudaro beveik 1 mil. gyventojų, o iš tų 
miestų rytą išvažiavę, pervažiavę Wisconsiną, atvy
kome į vėlaus vakaro sutemų apgaubtą Marąuette 
Parką.

Kaip pasibaigs eksperimentas?

Vėl įsitraukęs į darbo rutiną, galvojau apie sa
vo kelionę per žalią ir auksinę Ameriką, bet retkar
čiais kilo ir minčių, kokiu keliu pasuks JAV, nes jų 
kūrėjai, kurdami savo santvarką, norėjo sukurti jas 
ne turtingomis ir galingomis, bet tik civilizuotomis. 
Dar norėjo, kad į santvarkos rėmus tilptų kiekvie
nas žmogus su savo individualybe ir pažiūromis. Šiuo 
metu JAV ne tik civilizuotos, bet ir turtingos bei ga
lingos ir pralenkė savo kūrėjų idealus. O žmonės lai
doja savo individualybę ir pasuka į komformizmą. 
Bet visgi ateitis parodys, kaip pasibaigs JAV kūrėjų 
eksperimentas.

Pabaiga
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AKADEMINIS PAVASARIO BALIUS
Šeštadienį, gegužės 12 d. 8:30 vai. vak., Westem Ballroom salėje, 3504 South Western Avė.

Basas*®:® s»Ron^a

Įdomi menine programa, kurią išpildys 
Chicagos Operos Vyrų Choras 
Gros Fred Heines orkestras 

Veiks gausus bufetas ir b-aras 
Visas pelnas skiriamas Dr. Vydūno 

Vardo Šalpos Fondui

Niekas manęs neprivers,
Lietuviško maldyno reikalu 

PRANAS RAZMINAS

Atidžiai perskaičiau Vinco 
Liulevičiaus šiame dienraštyje 
straipsnį “Reikia mums didelio 
maldyno”. Nauja tema mūsų 
spaudoje. Jis, man rodos, tokio 
straipsnio nebūtų rašęs, jeigu 
kažkuris studentas nebūtų jam 
išporinęs gana keistomis ir net 
tragiškomis gaidomis; “Niekas 
manęs neprivers didelio maldy
no pakeisti mažiuku, kad ir lie
tuvišku. Tegu išleidžia didelį, 
tada aš ir be raginimo pakei
siu”.

Suprantu šio tauraus lietuvio 
kataliko susirūpinimą, kaip iš
spręsti jaunuolio keistą pasisa
kymą prieš “plonas” maldakny
ges.

Negalima būtų palaikyti šio 
lietuvio jaunuolio pasisakymą 
tik vaikišku užsispyrimu. Už jo 
slepiasi išdidumas ir kategoriš
kas nusigręžimas nuo Viešpaties 
šlovinimo gimtąja kalba. Jis pui 
kiai supranta, kad didelį mal

dyną išleisti tai ne mamai bul
vinį blyną iškepti, o tuo metų 
jis be sąžinės graužimo drąsiai 
melsis iš... angliškojo maldyno.

Vokietijos paštas
(Atkelta iš 3 psl.)

Bet kuri pažanga reikalauja 
aukų. Pvz. ir JAV pašto žiny
bose (jos savo pažangumu at
silieka nuo europietiškųjų), 
prieš pora metų kai kur įvedus 
elektroninę automatizaciją, te
ko mažinti tarnautojų skaičių. 
Dabar Vokietijoje, pereinant 
prie elektroninio laiškų skirsty
mo, iš 25,000 laiškų skirstyto
jų 8,000 būsią galima panaudo
ti kitose srityse.

O kaip su eiliniu laiškų ra
šytoju, dažnai pasinaudojančiu 
pašto paslaugomis? Jam paves
tas “darbas”, ir neveltui juk 
spaudoje galėjai pastebėti šar
žuos® piliečių galvas su šimtais 
skaitmenų. Jei didesnėms įstai
goms, įmonėms nebus vargo su
sidoroti su naujais paskirsty
mais, tai pilkasis pilietis atei
tyje bus priverstas paštui, laiš
ko rašymui paskirti daugiau lai
ko, pastangų, kaip lig šiol. Rei
kia tikėtis, kad drausmėje iš
auklėta vokiečių tauta sugebės 
apsiprasti su naujomis aukomis 
techninės pažangos labui. Tas 
pilietis nesiskirs su ta 368 psl. 
knygute ir dės pastangų teisin
gai žymėti skaitmenis, nes, kaip 
įspėta, neteisingai juos pažy
mėjus, tokie “nusikaltėliai” ga
lės būti baudžiami, pabaudai ver 
čiant klijuoti naujus ženklus...

Plona ar stora maldaknygė
Nežinau, kas aną studentą 

pastūmėjo melstis tik iš didelio 
angliško maldyno ir kokios buvo 
neginčijamos priežastys, bet 
man be jokių ginčų aišku, kad 
lietuvis, kaip ir visos kitos tau
tos, turi teisę ir kartu morali
nę pareigą melstis lietuviškai, 
neatsižvelgiant į maldaknygės 
storumą ar plonumą. Niekam 
nėra suteikta teisė davinėti lei
dimus melstis gimtąja kalba iš 
storų ar plonų maldaknygių. 
Mes tą malonę gavome iš Vieš
paties ir, Jam atsidėkodami, mel 
džiamės iš lietuviškų maldakny 
gių. Sąmoningas lietuvis nėra 
tos nuomonės, kad Viešpačiui 
patinka tiktai tie, kurie meldžia
si iš storų maldaknygių. Lietu
vis katalikas nėra tos nuomo
nės, kad troškimas būti švento 

■ gyvenimo žmogumi atsispindėtų 
maldyno storume. Mes nesame 

, tos nuomonės, kad lietuviškos 
maldaknygės būtų vertos panie
kos. Ar jau nebegalima garbinti 
Dievo iš maldaknygių, kaip Šlo
vinkim Viešpatį, Būk mums ma
lonus ir panašių?

Esu meldęsis su vokiečiais ka- 
, talikais Vokietijoj ir su prancū
zais — Prancūzijoje, bet, kad 
jie būtų meldęsi tik iš storų mai 
daknygių, nepastebėjau. O vis 
dėlto jie man labai stiprų įspū
dį paliko — jie meldžiasi ir kar 
tu gieda.

Nesu nei teologas, nei moralis 
tas, tik susirūpinęs, kad Vieš
pats mano maldos, kaip Kaino 
aukos dūmų, nenublokštų į že
mę, bet priimtų į dangų ir jos 
išklausytų. Melsdamasis iš lietu 
viškos storesnės ar plonesnės 
maldaknygės, niekada nejaučiau 
jai paniekos dėl jos “plonumo”. 
Ji man graži, patraukli ir pa
kankamai stora. Joje randu vi
sa tai, kas, dalyvaujant šv. mi
šiose ir kitose pamaldose, reika
linga.

Sibiro maldaknygė verta 
dėmesio

Mano rankose Sibiran ištrem 
tų lietuvaičių plonutėlė malda
knygė: Marija, gelbėk mus. Ji, 
kaip jau žinome, išversta į ang 
lų ir kt. kalbas. Kitataučiai mie 
lai ją perka ir iš jos meldžiasi, 
nekreipdami dėmesio į jos kuk

luiną. Svarbiausia jiems, kad jie 
joje randa tos kenčiančio krikš
čionio maldos dvasią, kuri veda 
į šventumą ir į kankinių vaini
ką.

Tiesa, “tinginiams” ir mažie
siems turime ir gana plonų mai I 
daknygių, bet tokių turi ir kitų 
tautų katalikai. Ir dėl to niekas 
nesistebi. Būtų kitas pokalbis 
apie lietuviško maldyno istori
ją. Maldynai truputį plonėjo, Į 
bet tam yra ir priežasčių.

Lietuvio jau toks charakteris, ! 
kad jis nerėkauja kaimynams 
einąs į bažnyčią ir nedemons
truoja savo krikščioniškų pa
reigų. Jis vykdo Dievo ir Baž- Į 
nyčios įsakymus, nesireklamuo- 
damas jokiomis išviršinėmis j 
priemonėmis. Storos maldakny
gės yra daugiau mados, o ne 
gyvenimo reikalas.

Lietuviams šviesuoliams ski
riamos maldaknygės patenkina 
visus pamaldaus ir sąmoningo 
kataliko reikalavimus. Negaliu 

- suprasti kataliko samprotavi
mų, nuneigiančių tinkamumą to
kių maldaknygių, kaip kan. A. 
Sabaliausko Šlovinkim Viešpatį 
ar kan. dr. F. Bartkaus Būk 
mums malonus ir k. ,

Prisitaikymas naujoms 
aplinkybėms

Dievo ir artimo meilė nedaug 
teturi ryšio su storomis mal
daknygėmis. Tai paprotys (ki
lęs iš protestantų), bet ne es
minis gero kataliko reiškinys.

I Dėlto ar tik nedarytinos išva- 
I dos iš ano jaunuolio pasisaky- 
, mo, jog niekas manęs privers 
, melstis iš lietuviškos, kad ir 
kuklesnės, maldaknygės; niekas 
manęs neprivers vęsti lietuvai
tės; niekas manęs neprivers su 
draugais lietuviais kalbėti lie
tuviškai; manęs niekas nieko 
negali priversti... Niekas negali 
priversti, kad kas nors savo 
tėvą ir motiną mylėtų, nors tai 
dekaloge paties Viešpaties ug
nimi įdeginta.

Jeigu kuris lietuvis yra są
moningas katalikas, tai niekas 
negali jo priversti svetima kal
ba savo Kūrėją garbinti. “Ma
nęs niekas neprivers” tolygu 
“netarnausiu”... Nebūsiu tuo, 
kuo jūs norite, kad aš būčiau.

VVSTIVH’ NUOTRAUKOS IR 
U K STOK Rf-SIRK FOTOGRAFUOS 
O’Kl. SRKOIAbY'BE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481
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Skfor SUNNY BROOK
you’Blikeeverythingaboutit

Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT” °-'"’4/5ųt-

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” °5ųt-

m SUNNY BROOK BIST. 00.. LOUISYILLE. KY. KLNTUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKEY 85 PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISK£Y 80 PROOF. 65% fiRAlN NEUTRAl SPifltt.

Holland, Mich., mieste tulpių festivalis įvyksta gegužės 16—19 d. 
Dešinėje matyti japonė pasipuošusi savo tradiciniais drabužiais, 
pasiryžusi reprezentuoti savo kraštą, gi kairėj merginos treniruo
jasi Klumpių paradui. (UPI)

TREMTINIŲ KELIONE Į ROMĄ

NCVVC-CRS reikalų vedėjas, 
didelis lietuvių bičiulis, J. E. 
vysk. E. Swanstrom balandžio 
25 d. Nevv Yorke sukvietė įvai
rių tautybių atstovus pasikal
bėti dėl šių metų tremtinių 
kelionės į Romą ryšium su 
“Exsul Familia” rašto paskelbi
mo 10 metų jubiliejumi.

Paaiškėjo, kad šia ekskursija 
yra susidomėjusios daugelis 
kat. tautinių grupių JAV, ypač 
kurios rūpinosi tremtiniais, 
kaip lenkai, vengrai, slovakai ir 
pan.

Bene gausiausiai į Romą 
vyks italai (užsakyta net 10 lėk 
tuvų).

Iš lietuvių šiame pasitarime 
dalyvavo prel. J. Balkūnas, 
kan. J. Končius, kun. S. Raila 
ir kun. L. Jankus.

Pasitarime paaiškėjo, kad šv. 
Tėvas ir ' NCWC bei vysk. 
Svvanstromas šiai maldininkų 
kelionei į Romą skiria daug 
reikšmės ir laukia gausaus trem 
tinių dalyvavimo.

Lietuvių grupė, atrodo, nebus 
didelė, bet įdomi, įvairi. Mat 
kiek žinoma, Romon vyks lietu 
viai tremtiniai iš įvairių šalių 
ir vietovių ir Amžinasis Miestas 
buv. tremtiniams bus gana jau
dinanti susitikimo vieta.

Dideli atstumai, kelionės išlai 
dos ir įvairios kitos priežastys 
neleis lietuviams gausiau pasi
reikšti, todėl šioj konferencijoj

dalyvavę liet. atstovai sutarė, 
kad reikia organizuoti tik dvi 
lietuvių maldininkų grupes: vie 
ną Chicagoje, kuria jau gražiai 

j rūpinasi kun. dr. A. Juška ir 
kuri išskris iš Chicagos liepos 
29 d., ir kita grupė — New 

| Yorke, kuria rūpinasi kun. S. 
Raila. Ši išskris iš Nevv Yorko 
liepos 25 d.

Prel. J. Balkūnas, kan. J. 
Končius bei daugelis kitų lietu
vių kunigų ir pasauliečių, kurie 
išvyks Europon paskirai ir an
ksčiau, prie JAV lietuvių mal- 

jdininkų grupės prisijungs Ro- 
I moję, kai ten rugpiūčio 3-7 die- 
į nomis bus lankomos šventos vie 
, tovės, dalyvaujama iškilmingo
se pamaldose bei vykstama pas 
šv. Tėvą.

Prel. L. Tulaba, liet. Kolegi
jos Rektorius Romoje (Via Ca- 
salmonferrato, 20) svečių iš 
JAV jau laukia ir pasiryžęs 
jiems visu kuo padėti.

Todėl, kad išvengti pasidali
nimo ir subyrėjimo bei blašky
mo, užinteresuotieji kelione į

globą varganoj tremties valan
doj. kada buvo organizuotai ir 
tėviškai rūpintasi tremtiniais, 
ypač kai tas rūpestis virto kri
kščioniškos meilės įstatymu 
“Exsul Familia” raštui pasiro
džius prieš dešimt metų.

Kun. L. Jankus

Romą ir gyvenantieji rytinėse 
JAV-ėse, tegul skubiai kreipia
si į — Rev. S. Railą, 225 S. 4th 
St., Brooklyn 11, N. Y., o gyve
nantieji vidurio Amerikoje ir 
Vakaruose į kun. dr. A. Jušką.
Užsiregistravę gaus visas kelio
nės detales.

Ši kelionė nėra pramoga ar 
koks biznis, tai grynai maldi
ninkų tremtinių kelionė Romon — Atradau būdą tapti lai- 
padėkoti Šv. Tėvui ir kat. Baž- mingu: daug nevertinti pasau- 
nyčios vadovybei už suteiktą lio linksmybių. —Ch. Foucauld

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

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

Telei. WAIbrcok 5-5121

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted Si., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. KURAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas -I. 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 Westem Avė krautuvė

-------------- -------------------- ------------------- -----------------------------

PADĖKA
Jau 43-sis Švento Kazimiero Se

serų rėmėjų seimas, minint Sese
lių Kazimieriečių auksinį jubiliejų 
nuo jų įsisteigimo, įvyko Chica
goje, Jūs, mūsų geraširdžiai Bi
čiuliai, aplankėte mus, kaip savieji 
mūsų laukiami svečiai. Nepapras
tai didelio džiaugsmo ir dėkingumo 
jaučiame, patyrusios Jūsų nuošir
dų palankumą ir paramą. Tas Jū
sų bendradarbiavimas skatina mus 
visu ryžtingumu siekti užsibrėžto 
darbo — pastatyti mūsų senoms 
ir sergančioms seselėms sanatori
ją — “infirmary”.

Nuoširdžios padėkos žodį taria
me mūsų rėmėjų prieteliui J. E. 
vyskupui V. Brizgiui už atnašavi
mą šventų mišių ir reikšmingą 
pamokslą. Dėkojame mūsų *gerb. 
kapelionui kun. A- Zakarauskui už 
gražų pasidarbavimą seime, gerb. 
klebonams ir jų asistentams už 
prisidėjimą prie seimo pasisekimo 
savo paraginimais, atsilankymu ir 
aukomis.

Malonus ačiū profesionalams ir 
biznieriams už dalyvavimą, aukas 
ir nuoširdų prisidėjimą prie seimo 
sėkmingumo.

Gilią padėką reiškiame mūsų 
mylimoms Rėmėjoms-Remėjams už 
nenuilstantį pasidarbavimą ir su
dėtas gausias aukas. Dėkojame 
mūsų mokykloms, draugijoms, 
dienraščiui Draugui už garsinimą, 
radijo skelbėjams už skelbimus. 
Ačiū visiems ir kiekvienam, kurie 
atėjo mums į talką.

Būkite tikri, kad į tą “ačiū” 
sudedame savo kasdienines mal
das, prašydamos gerąjį dangaus 
Tėvą Jus laiminti ir Jums gausiai 
a tlyginti.

Jums giliai dėkingos,
Švento Kazimiero Seserys

Motina M. Adorata

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVIC1I Sr. 
Chairman of tlie Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

T.’-; ,df/'' ' *I: ‘ : V*I• - * •

STANDARD
FEDERAL SAVI \G8

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Ch/cago ^2^//Ųn6/š 

Vlrginia 7-1 1 41
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Čelistas Birutės dr-jos baliuje tu bus sukamas spalvotas fil- 
čelistas Petras Armonas, bai. ™as, kurį paskui svečiai galės 

gęs Klaipėdos konservatoriją, pas,skolinti ir namuose pasiziu-
grojo valst. operoje, vėliau mo- ^ti ir atminimais pagyventi, 
kytojavo; buvo Šiaulių m-to te- Birutietės laukia visų los an- 
atro dirigentu ir suruošė neina- šeliečilb nes birutiečių pagalbos 
žai koncertų. reikalingi dar tūkstančiai lie-

Dirbo muzikos srityje ir Vo- tuvhb Paspaustų rusiškos lete- 
kietijoje;' kaip koncertmeisteris nos’ senatvės ir ligų. V. Ir.
grojo garsiame Salzburgo Mo- 
zarteum orkestre, taip pat ir 
Muencheno simfoniniam orkest
re. Neapleido muzikos ir Ame-

Į ©ABBA, VYRAI!

Ilgai stoviniavome, akimis ir 
širdimis matuodami pareigos ir 
darbo barus. Gal perilgai. Be- Balandžio 29 d. Los Angeles lietuvių parapijos1 salėje įvyko Lie

tuvos universiteto 40 m. sukakties minėjimas su atatinkamomis 
prof. S. Žitnanto ir teis. S. Paltaus paskaitomis. Nuotraukoje iš k. 
j d.: prof. S. Žimantas skaito savo paskaitą ir garbės prezidiumas, 
kurį sudarė dr. Avižienis, teis. Paltus, konsul. dr. J. Bielskis, prof. 
M. Biržiška ir prof. V. P. Raulinaitis. Trūksta prof. Almino.

L. Kančausko nuotr.

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

MŪSŲ KOLONIJOSE
Miami, Fla. Seattle, Wash.

nkoje, daug koncertavo su sa. . . ... . _,J ’ „ , . , . stoviniuodami ememe ir snudu'vo paruostais chorais, bei pasi riuoti.
Šventėme dr. Vinco Kudirkos 

šimtmetį.
. — Kelkite, kelkite, kelkite! —nijoje, jau nuo 1960 m. groja ,„ . . . . neatlaidziai gaude Kudirkos varSanta Barbaros simfoniniame

orkestre. Turi paruošęs net du 
kvartetus: moterų ir vyrų, ku
rie jau turėjo progos gerai užsi
rekomenduoti lietuviškoje visuo 
menėje.

Iš viso'muz. P. Armonas yra 
labai simpatinga ir šilta asme
nybė, humoru ir gera nuotaika 
spinduliuojąs visą laiką. P. Ar
monas išpildys programą D.L.
K. Birutės draugijos ruošiama
me baliuje birželio 2 d. S.30 v. 
vakaro St. Nicholas salėje, 2300 :
W. 3rd St. čelistui akompanuos 
labai gabi ir greitai į muzikos 
viršūnes kylanti jauna pianistė 
R. Apėikytė.

rodė, kaip čelistas įvairių kon
certų proga.

Dabar gyvendamas Califor-

pas.
— Labora! Gana stoviniuoti! 

— iš kapo ragino dr. Vincas 
Kudirka. Mes gi jį minėjome, 
gyrėme, juo didžiavomės, bet 
jo kvietimo nepaklausėme. 

Maiornis šaukia
Sulaukėme Maironio šimtme

čio. Iš Kauno katedros požemio 
Lietuvos Laisvės Pranašas sene
lis Maironis šaukia:

— Šalin nusiminimai, dūsavi
mai bailūs!

— Į darbą, vyrai!
— Darbais atgaivinsime Ge

dimino tėvynę!
Atėjo piūties metas. Varpos

Iš viso balius žada būti labai i nunokę; įr pįovėjų dalgiai iš- 
šaunus, nes visi los angeliečiai, plakti Daugiau lauktį nebega- 

I Įima. Laikas pajudėti.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Los Angeles skyrius savoje ko
lonijoje gegužės mėnesį skelbia 
politinės akcijos mėnesiu.

Turime konkrečius tikslus, e- 
same paruošę konkrečias darbo 
priemones.

Dešimts JAV-bių kongreso na 
rių savo rezoliucijomis reikalau 
ja Lietuvai laisvės. Jei esame 
dar gyvi, galingu unisonu šį rei
kalavimą paremkime.

Ne šautuvas, o plunksna yra 
dabartinės kovos ginklas. Ne 
kraujo reikia, o rašalo. Tūks
tančiais laiškų vien iš Los An- 

■ j gėlės užatakuokime Vašingto- 
1 ną, kad padrąsintume savo drau 
gus ir galingai pasibelstume į 

i sąžines tų, kurie mūsų laisvės 
kovai yra abejingi.

čelistas P. Armonas
Nuotr. L. Briedžio

priežasčių sios pareigos namuo
se atlikti negali, organizuojama 
talka. Tris sekmadienius iš ei
lės gegužės 6, 13 ir 20 d.d. Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose 
lauks talkininkai, pasiruošę 
Jums padėti. Pasinaudokite jų 
patarnavimu.

Mokslus einąs jaunimas, jau
nieji akademikai ir visi galį ang 
lų kalba formuluoti mintis kvie
čiami į talkininkų eiles. Atsi
neškite plunksnas. Kitas prie
mones gausite vietoje.

Tegu Los Angeles kolonijoje 
nelieka nė vieno lietuvio, kurs 
savo pareigos Tėvynei nebūtų 
atlikęs.

Kova už rezoliucijų pravedi- 
mą įprasminkime Maironio me 
tus!

Alto Los Angeles sk. Valdyba

SCENOS DARBUOTOJŲ 
IŠVYKA

Balandžio 28 ir 29 d. Los An
geles scenos darbuotojai buvo 
išvykę į San Bernadino kalnus. 
Juos priglaudė graži ir nauja- 
V. Dovydaičio vila, už ką visi 
labai dėkingi.

Šių metų sezone Dramos sam 
buris yra pastatęs “Teta iš A- 
merikos” ir “Vieną birželį”.

Kalnuose vaidintojai papoil- 
siavo, skaitė savo kūrybą. Vla
das Gilys skaitė novelę, kurią 
visi aptarė esant viena geriau
sių.

Į Kalbėtasi apie sambūrio veik
ią. Nutarta ją plėsti ir stengtis 
Į panaikinti nesusipratimus savo 
tarpe. Nutarta šaukti susirin
kimas ir išsikalbėti visais liečian 

i čiais klausimais. Rež. J. Kari- 
. butas pasidžiaugė sambūrio iš- 
; augintais aktoriais. Vieni tokių 
[ yra Ema Dovydaitienė, J. Pete- 
' rienė, Vincas Dovydaitis. Gerai 
, vaidina ir Vladas Gilys. Be to, 
ant savo pečių visą technikinį 
darbą išnešęs. O ir scenos pa
žanga labai ryški. Iš jaunesnių 
gražiai pasirodė Emilis Skisti- 
mas, Litą Žilevičiūtė, Jonas Šių 
pinys, Andrešiūnaitė, Dana Ve- 
beliūnaitė ir kt. Žinoma, jo per 
mažai. Bet matomai tėvai ne
skatina jų scenai, kurioj gra
žiai lietuviškai išmokstama kal
bėti. Pašokti tautinius šokius, 
arba chore padainuoti, gali ir 
su laužyta kalba, bet vaidinant 
reikia turėti gryną lietuvišką 
tartį.

l Visi džiaugiamės mūsų jau
nimu, dirbančiu scenos darbą. 
Tikėkite, kad iš jų nei vienas 
nepaliks lietuviškųjų reikalų.

Kalnuose visi aptarė ateities 
planus ir darbus. Reiškia, atei
nantį sezoną vėl matysite tuos 
pasišventėlius, kurie nemigo 
naktis bei nuo poilsio atitrauk
tas valandas aukos jums, kad 
jūs galėtumėte pasigerėti dar 
vienu nauju teatro pastatymu.

A. B.

Rūtos tarptautiniame paviljone
Miami mieste 1960 m. atida

rytas “Museum of Science and 
Natūrai History (3280 So. Mia
mi Avė., Miami, Fla.). Kad jį 
paremti materialiai, tos kultū
rinės organizacijos rėmėjai su
galvojo suruošti visų tautų di
delę mugę — “Around the 
World Fair”, kuri 1960 m. davė 
5,000 dol. gryno pelno.

Šiemet antroji mugė iš eilės, 
kurioje dalyvavo ir lietuviai, su
traukė nepaprastai daug lan
kytojų. Ir šį kartą, kaip ir visi 
kultūriniai parengimai, neapsiė
jo be dainininkės Anitos Karna- 
vičienės, drauge su jos motinėle, 
Ona Novickiene.

Nepaprastu Anitos Karns rū
pestingumu buvo organizuota 
lietuvių tautodailės parodėlė. 
Teko jai pačiai vienai pakelti 
visus organizavimo rūpesčius,

Lietuviai Seattle mieste

Dvejus metus Seattle neofi- Į le,, Wash 
cialiai veikė “Rūtos Sporto klu- į 2459. 
bas”. Nesportuojantieji nariai ■ 
buvo vadinami “grybautojais”.
Be Rūtos Sporto klubo, dar ži
nomos seniau atvykusių lietu-

siekti su vietine lietuvių koloni
ja, prašomi kreiptis pas A. Šal
kauską, kuris maloniai sutiko 
padėti užmegsti ryšius ir susi
žinoti. A. Šalkausko adresas y- 
•ra: 5212 18th Avė. N. E. Seatt- 

ir telefonas LA 4- 
S. C.

PADĖKA
Iš visos širdies dėkojame Rock-

vių organizacijos- Gedimino Sa- ford, III, lietuviams tremtiniams, 
seniesiems ateiviams, reporte-višalpos draugija ir Katalikių 

Moterų draugija.

Lietuvių skaičiui Seattle di
dėjant, buvo nutarta įsteigti Lie 
tuvių Bendruomenės skyrių. 
Steigiamąjį susirinkimą sušau
kė tam reikalui išrinktas or
ganizacinis komitetas iš trijų 
narių — A. Žitkienės, A. Šal
kausko ir L. Tomkaus. Šis susi 
rinkimas įvyko kovo 3 d.

Taigi dabar turime Lietuvių 
Bendruomenės, Los Angelės A- 
pygardos, Seattle apylinkės, sky 
rių. Slaptu balsavimu į valdybą

riams bei kitur esantiems pažįsta
miems už taip nuoširdų šventės 
suruošimą mūsų 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga, už 
visas dovanas, gėles ir prisiųstus 
pasveikinimus.

Juozas ir Ona Jusevičiai

Su tuo surištus darbus ir atsa- iš penkių narių buvo išrinkti:
komybę

Netikėtai, iš šiaurės atvykę
Stefanija ir Antanas Kamins
kai (Anitos giminės), atsižadė
dami saulėtų savo atostoginių 
dienų, labai daug parodė geros 
valios, prisidėję prie parengimo 
darbų. Kaminskienė, pasirišusi 
žiurstą, triūsė virtuvėje, iš ku
rios skleidėsi lietuviškų žagarė- 
lių kvapas. Tie žagarėliai davė 
didelį pelną ir kaimynai lenkai, 
juos beragaudami, sakė, kad lie
tuviškieji daug skanesni, negu 
jų. Anitos motinėlė ištikimai iš
saugojo lietuviškąjį stalą pęr vi
sas mugės dienas, sėkmingai vis 
ką išparduodama drauge su sū
rių
skaniais sūriais ir Chieagos lie
tuviškąją duona. Juoda ruginė 
duona buvo greit išgrobstyta.

Lietuvių tautodailės parodu 
t.lpo muzėjaus salėje, kur buvo 
lenkų, armėnų, vengrų, peruvie- 
čių ir kt. meno eksponatai. Lie
tuvių stalas buvo puošnus, žibė
jo turtingomis spalvomis: juos 
tų, kaklaraiščių, gintarų, raštuo 
tų pirštinių, priejuosčių ir t.t.

E. Masiokienė, J. Sadūnas, A. 
Minelga, S. Chodakauskas ir V. 
Danis. Pusiau slaptu balsavimu 
į kontrolės komisiją iš trijų na
rių buvo išrinkti: M. Šalkaus
kienė, V. Lapatinskas ir prof. 
Sealey. Įsteigus Lietuvių Bend
ruomenės skyrių Rūtos Sporto 
klubas susilikvidavo ir savo do
kumentus ir turtą perdavė Lie
tuvių Bendruomenės skyriui.

Nauja maldaknyge 
mokyklą vaikams

“VAIKO DIEVAS”
į
i Paruošė kun. dr. J. Gutauskas

Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariausios 
giesmės.

Kaina $1.85
(Kietais viršeliais) 

GAUNAMA:
Spaudos B-vėj “Žiburiai”

941 Dundaš St. W„ Toronto 3. 
Ont., Canada
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TELEVIZIJAS

žino, kiek daug rūpesčio, pastan 
gų ir vargo birutietės įdeda reng 
damos balius ir kiek daug dar 
vargstančių lietuvių šeimų lau
kia skubios birutiečių pagalbos. 
Vienas iš laimingųjų svečių ar 
viešnių burtų keliu laimės 5 ga
balų sidabrinį kavos - arbatos 
servizą, o kitas — skanų tortą.

Rašykime
Sėskime ir rašykime. Plati

nama atitinkama informacinė 
literatūra, kurioje nurodyta, 
kur, kam ir kaip rašyti. Rašy
kime visi be išimčių. Rašykime 
ne tik šeimos galvos, bet ir vi
si šeimos nariai. Tegu visą mė-

Šokiams gros geras vokiečių 1 nesį laiškai į Washingtoną plau- 
studentų orkestras. Pagal jau i kia nenutrūkstančia srove, 
įsigalinčią tradiciją, baliaus me- Tiems, kurie dėl kokių nors

Kur kreiptis nervams pairus?

Illinois valstybė turi 14 pro
to ligoninis ligoninių, kurios 
yra gana perpildytos, ir kurio
se šiuo metu randasi virš 14,- 
000 ligonių. Gydymas tose li
goninėse beveik nemokamas: 
mokestis priklauso nuo šeimos 
pajamų. Į jas lengva patekti. 
Kiekvienas gydytojas gali pa-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

mil
Sav, inž. A. Semėnas.

TV-RADIOAI -ZJUOST. REKORDERIAI 
<STELESSTEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELI

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTE!
EL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKRODŽIAI

V/skam žem/aus/os kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

1N3URED

Mutual Savings
aucZ cUEoan £/Lsoeiciiiore

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III-

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

J
B U I C K AS- LIETUVIŠKAS 

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

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

rašyti pažymėjimą, ir pasiųsti 
ligonį į tokią ligoninę.

Turį Blue Cross, ar kitus 
draudimus, gali naudotis priva
čiom ligoninėm, kurių, deja, 
yra labai mažai.

i O kur dėtis sunkiai protiniai 
susirgnsiems vaikams?! Jiems 
nėra šiuo metu tokios ligoni
nės Chicagoje. Maži vaikai, ser 
gą proto ligomis, priimami į 
valstybinę ligoninę Peorijoje. 
Bet tėvai sunkiai skiriasi su 
vaikais — jie juos laiko na
muose, vargsta su jais — nes 
nėra kitur kur jų dėti. Blogiau
sia, kad kartais auklėtojai to
kius proto nesveikus laiko kar 
tu vienoj klasėj su normaliais 
•vaikais. Tai baisi žala svei
kiems vaikams daroma šitokiuo 
nemedicinišku ir nepedagogiš
ku elgesiu. Proto ligoniai turėtų 
būti atskirai nuo sveikųjų mo
komi, gydomi — jiems reikalin
gas visai skirtingas prie jų 
priėjimas. Todėl labai negerai 
daro tos draugijos, kurios taip 
neleistinai vaikus nesveikus su 
sveikais sumaišiusios, skelbiasi 
lietuvių visuomenei pasitarnau
jančios. Nesveikų vaikų visą 
šeimą reikia specialiai globoti, 
nesveikuosius specialistams gy
dant. Reikalinga steigti vaikų 
namai, kur būtų specialios kla
sės atsilikusiems vaikams.

Klinikų - ambulatoriniam gy
dymui nesveikų protu vaikų — 
yra keletas. Geriausia tokia kli 
nika yra Juvenile Research Cli- 
,nic, bet čia daugiaugia tik diag-

Pažymėtina, kad prof. Sealey 
yra anglas ir profesoriauja “U-į 
niversity of Washington”. La- į 
bai įdomaujasi Lietuva ir lietu
viais ir dalyvauja visuose susi
rinkimuose. Vasario 16 d. mi-

, .. . , . ,v. nėjime jis skaitė paskaitą apiekaraliaus Andriuškevičiaus ' L f.Lietuvos egzistencijos raidą am 
| žiu bėgyje ir gaires nepriklau
somybei atgauti. Šį klausimą jis 
pagvildeno tokioje šviesoje, kaip 
jis atrodo žmogui stovinčiam 
nuošaliai nuo Lietuvos reikalų. 
Ši paskaita buvo skaityta jo 
paties lietuviškai, nes jis kalba 
lietuviškai geriau, negu kai ku
rie lietuviai.

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

J. MIGLINAS
2549 W. C9th St. U a. PR 6-1063
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦

MOVING
R. šERENAS perkrausto baldus 

i ir kitus daiktus. Ir iš to”- Miesto
eidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

Dabar prasidėjus Seattle pa-

IO%, 20%, 30% piginu niokesitel 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-j 
|mobiiio pas

FRANK Z A P O L I 8
3208 % VVest 95th Street 

'Jhic.ago 42. Illinois
STel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

Gražiai atrodė staltiesių ir dro- saulinei parodai, tikimasi, kad1 
bių lino raštai. Taip pat žalia- nemaža lietuvių atvažiuos pasi- 
vo rūtos prie lietuviškų kryžių s gerėti parodos ir susipažinti su
Į sieną buvo įsirėmę mūsų se
novės kunigaikščiai drauge su 
gražiąja Birute — tuos portre
tus atnešė sol. Anita Karns. 
Stalą puošė savo eksponatais 
J. Pakštienė, O. Kaulakienė, Ko 
dienė, Jazbutienė. Tautiškais rū 

i bais pasipuošusios prie stalo bu 
įdėjo Anita Karns, O. Kaulakie
nė, V. Ogdenienė, J. Kuhn, O. 

į Stotkevičienė, V. Venckuvienė, 
.Nelė Zees, taip pat savo darbais 
' prisidėjo Antanas Mockus, J. 
Rinkūnas parodai prisiuntė gra- 

į žiu audinių.
| Visiems talkininkavusiems A- 
. nitą Karns prašo įrašyti giliau- 
! sios padėkos žodžius, nes tiktai 
, geros valios lietuviams priklau- 
| so didelė garbė už savų kultūri- 
inių, mums taip svarbių, repre- 
jzentacinių pasirodymų palaiky- 
I mą. Janina Narūne

nozę nustato, bet negydo. Dar 
yra tokiems ligoniams klinika 
Mėrcy Hospital. Dar kita — 
Loyola Childs Guidance Clinic, 
ir — privatūs psichiatrai. Da- 
ibar pradėjo veikti Illinois Psy- 
'chiatric Institute, prie Cook 
County Hospital. Ten seserys 
su ligoniais žaidžia, kalbas, pa
tarnauja jiems. Laiko keletą 
mėnesių, tik įdomesnius ligo
nius, todėl toji ligoninė visiems 
sergantiems negali padėti.

NUOŠIRDŪS MISIJŲ 
RĖMĖJAI

Los Angeles arkidiecezi joje 
veikia 150 misijų rėmėjų rate
lių, kurie per paskutinius metus 
išsiuntė misijoms įvairios para
mos už ketvirtį milijono dole
rių.

JAV šiaurės vakarais. Seattle 
ir apylinkės pasižymi nepapras
tai gražia gamta. Atvažiuojan
tieji lietuviai, kurie norėtų susi

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MŪSŲ STAINLESS CLUB 
pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:

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

AND LOAN ASSOCIATION 
3Jf30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside Jj.-010^ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 8 d. 'nūs prohibieijos laikus. Policija 
sudaužė dvi 55 galionų talpos 
varyklas, iš antro aukšto per 
langą išleido 880 galionų va- 
ryklinio mišinio į gatvės srutų 
kanalizaciją ir areštavo du vy
ru. Vyrai skundėsi, kad jie tik
tai prieš vieną dieną buvo pra- 

Į dėję degtinės varymo biznį. 
Jono Puslio padarytos keturios 
šio įvykio nuotraukos tilpo Chi 
cago Daily News.

PAVASARIO RAUSAI

Šeštadienį maždaug 8 v. v. 
gražiai apsirengusi porelė žings 
niavo North avė., Chicagoje. 
Mergina prie ausies laikė mažą 

' transistorinį radiją. Staiga, jos 
palydovas stvėrė radiją, sviedė 
į žemę, kulnimi jį smarkiai su
mynė. Paėmęs savo gražuolę 
už rankos ir kuždėdamas jai į 
ausį, ramiai, lyg nieko nebūtų 
atsitikę, nuėjo toliau.

TITOVAS CHICAGOJE

Sovietų Kosmonautas G. Ti-, 
tov pakeliui iš New Yorko į| 
Seattle vienai valandai buvo į 

sustojęs Chicagos O’Hare aero- ( 
drome, kur trumpai pasikalbę- ( 
jo su laikraščių reporteriais, j

GRĄŽINO VELYKINES 
DOVANAS

Per vieną savaitę Gyvulių 
Globos draugija, 157 W. Grand, 
atsiėmė iki 200 viščiukų, ančiu
kų ir kiškučių, kuriais tėvai 
buvo apdovanoję savo vaikus. 
Miesto vaikams nemokant pri
žiūrėti gyvulių, jie buvo ati
duoti minėtai draugijai.

PIRKS 300 AUTOBUSŲ

Chicagos susisiekimo (CTA) 
kompanija rengiasi pirkti 300 
naujų autobusų už apie 8 mil. 
dol. Dar nesutariama, ar nauji 
autobusai bus diseliniai ar pro
pano dujų varomi. Iš dabar kur 
suojančių 2,811 busų, propano 
dujomis naudojasi 1,548.

Nashville, Tenn., gatvėj sustabdė judėjimą 30 svarų sunkumo 
vėžlys. H. Perry jį bando nuvaryti nuo kelio. (UPI)

Chicagos žinios

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B E A L ESTATE SEAL ESTATE

KUR VAŽIUOTI? KĄ PAMA
TYTI?

Prasideda atostogų laikas. Ta 
proga išleista nauja knygelė 
“See Chicago by CTA”, kurio
je nurodoma įdomiausios mies
to vietovės ir laiko praleidimo 
punktai. Joje taip pat paaiškin
ta, kaip tas vietas pasiekti. 
Knygelė gaunama nemokamai 
rašant: Bill Saver, P. O. Box 
3555, Chicago 54, III.

PAGROBĖ POLITIKIERIŲ
Gary miesto politikierius Hen 

ry Gros, kandidatas demokra
tų sąstate į Calumet trustistus, 
policijai pasiskundė, kad jis bu
vo 30 minučių pagrobtas dvie
jų ginkluotų vyrų. kurie tik 
tada paleido, kai jis prižadėjo 
pasitraukti iš geg. 8 d. rinki
mų. Nežinomi vyrai jį primušė 
ir paleido 5 mylias nuo namų. 
Gross pareiškė policijai, kad 
jis nesilaikys savo pažado pasi
traukti.

PAGERBS ARKIVYSKUPĄ
Nacionalinė krikščionių ir 

žydų konferencija pagerbs ark. 
Bernard Sheil, Chicagos augzi
liarą, geg. l0 d. įteikdama jam 
aukščiausią savo pagrabos po
žymį — sidabrinį medalį, už 
garbingą keliolikos dešimtme
čių pasidarbavimą žmonių san
tykių srityje.

STREIKAS VERČIA ĮMONĘ 
UŽSIDARYTI

Joseph Kurland prezidentas 
Illinois Condenser kompanijos, 
dirbančios elektronines dalis, 
pareiškė, kad jo kompanija 
verčiama užsidaryti duris ir 
visiškai išeiti iš biznio, nes ji ne 
pajėgia, unijai prašant, pakelti 
darbininkams algų. Jis pasakė: 
“Unija verčia mus išeiti iš biz
nio.” Įmonė yra 1616 N. Throop 
st.

LAIŠKAI "DRAUGUI'
NUTAUSTI MOKSLO NEREIKIA

Išlietuvėt, svetur gyvenant, ne
reikia mokslo. Pamiršt savo moti
nos kalbą greit galima. Norint 
likti lietuviais iki devintai kartai, 
kad ir nebekalbant lietuviškai, rei
kia susikaupimo, didelių pastangų, 
gerbimo visko, kas lietuviška, kas 
sava. Kad ir kiek kas prabangiai 
įsikūręs, turi teikti savo gimtinei 
didelę pagarbą ir meilę visam, kas 
lietuviška. Tokių tėvų ar auklėto
jų vaikų vaikai ir seniai gerbs lie
tuvybę. Man yra tekę visai sve
timus vaikus mokyti lietuviškai, 
pratint gerbt kas lietuviška. Mo
tinai leidžiant, sekėsi visai nekal
bantį vaiką ne tik išmokyti lietu
viškai kalbėt, bet ir gerbt kas lie
tuviška. Todėl galiu sakyt, kad 
lietuviškas vaikų išauklėjimas pri
klauso nuo tėvų, daugiausia nuo 
■motinos, nes vaikai daugiausiai 
prie motinos prisirišę.

Tėvai, kurie savo pavardes kei
čia. į amerikoniškas, kurie nekalba 
su vaikais lietuviškai, nedraudžia 
vaikų, kai jie kalba savo tarpe 
nelietuviškai, negali laukti iš vai
kų, kad jie geriau gerbtų lietuvy
bę negu tėvai. Tokios mano pasta
bos prieš ištautėjimą.

Pakruojietis

MIRUSIO AKYS VĖL 
PRAREGĖJO

Pietinėje Illinois dalyje mi
rė žmogus, palikęs savo akis 
Akių bankui. Policijos pagalba 
jo akys buvo greitai atvežtos į 
Chicagą. Keturiolika valandų 
po mirties trejų metų vaiku
tis ir senesnio amžiaus vyras 
atskirose ligoninėse gavo po 
vieną naują akį. Po kelių mė
nesių gydymosi mirusio akys 
praregės ir vėl’tarnaus bet jau 
kituose žmonėse. Kai kurie ne- 
regiai laukia iki 14-kos mėne
sių, kad bankas jiems parūpin
tų naujas akis. Chicagoje Illli- 
nois Akių bankas yra 220 So. 
State st.

MIESTE UŽDARĖ DEGTINĖS 
VARYKLĄ

Pora senesnių lietuvių, stebė
dami, kaip federalinė policija 
uždarė slaptą degtinės varyklą, 

j 1628 Washburne, prisiminė se-

PRIPAŽĮSTA - KOLCHOZININKAI 
SKURDŽIAI APMOKAMI 

Komunistai susirūpinę spartinti darbą žemės ūkyje

Pagal partijos reikalavimus 
kiekvienas kolchozas verčiamas 
per trumpą laiką smarkiai padi
dinti gamybą, o kolchozininkams 
pažadėta gausiau atlyginti už jų 
darbą. Kad lietuviškieji kolchozi- 
nihkai skurdžiai apmokami, paliu
dijo “Tiesoje” (81 nr.) paskelbtas
T. Mažeikos laiškas apie atlygini
mą. Taigi, Akmenės ra j. “Žibikų” 
kolchoze laukų darbininkai grūdų 
yra. gavę po 0,8 kg., o pinigų — 
po 0,4 rb. už darbadienį.

Į tą Mažeikos .laišką čia pat at
sakydami žemės ūkio ekonomikos 
instituto moksliniai bendradarbiai 
J. Pilypas su F. Romanovičium tu
rėjo pripažinti, kad ne tik “Žibi
kų”, bet ir kituose kolchozuose už 
kolchozininkų išdirbtus darbadie
nius dar per mažai apmokama. 
Girdi, tai nenormali padėtis, ma
žai gaminama gyvulinkystes pro
duktų ir. .. mažai gaunama paja
mų. Čia apkaltinami patys kolcho- 
zininkai — esą padėtis pasitaisy
tų, jei jie būtų daugiau rūpestingi 
.ir dėtų pastangas užauginti dides- 
■ nius derlius.

Kaip priversti dirbti
Tas pats “Žibikų” kolchozas vėl 

pavyzdys, kaip nuskurusiai atrodo 
vienerių metų gamyba: štai, iš 
kiekvieno ha vidutiniškai buvo pri
kulta tik po 6 cnt grūdų, avižų iš 
40 hą ploto derlius sudarė vos po 
2.8 cnt grūdų, menki ir kitų kul
tūrų plotai. Vėl žemdirbiai puola
mi — per menkas jūsų derlius, 
tad. .. menkiau esate ir atlygina
mi.

Kad komunistai laužo sau gal
vas, kaip kolchozininkus priversti 
smarkiau dirbti, rodo ir Lietuvos 
min. pirmininko pavaduot. J. Lau
rinaičio straipsnis (“Komunisto” 
3 nr.) apie kolchozininkų “mate
rialinį suinteresuotumą”. Jis tei
gia, kad tas “suinteresuotumas” 
esąs vienas iš pagrindinių veiks
nių gamybai didinti, darbo našu
mui kelti ir produkcijos savikainai 
mažinti. Per septynerius metus, 
pagal Laurinaitį, darbadienio vidu
tinė vertė (taigi, atliktoji produk
cija) padidėjo dvigubai. Nors, esą, 
pakilęs darbo našumas, o bendro
ji žemės ūkio produkcija per ket
verius metus pakilusi apie pus
antro karto, tačiau trūkumų vis- 
vien negalima nuslėpti. Jie pasi

reiškia sprendžiant darbo apmo
kėjimo ir materialinio suinteresuo
tumo klausimus. Jei kalbama apie 
kolchozininkų darbo paskatinimą, 
tai uia lemiamos reikšmės turi že
mės naudojimas, mechanizavimo 
ūkyje išplėtimas, organinių trąšų 
sukaupimas ir kt.

Lietuvos ūkio reikalų žinovas — 
Laurinaitis “Komuniste” be jokių 
svyravimų teigia — kolchozininkų 
atlyginimas už darbą aplamai dar 
žemas ir jis nerodo tendencijos 
kilti. Blogiausia padėtis esanti 
ūkiškai silpnuose kolchozuose (o 
jų Lietuvoje daug — E.). Kad 
kolchozininkai gauna menkus at
lyginimus, prisideda dar ir toji ap
linkybė, kad esančios per didelės 
gamybos išlaidos — joms sunau
dojama trečdalis visų piniginių pa
jamų (normaliai turėtų sudaryti 
iki 20%).

Vis labiau spaudžia

Komunistai dabar kalba apie “re
komendavimą” ekonomiškai silp
niems kolchozams už darbadienius 
išduoti ne mažiau kaip 30% su
rinktų grūdų. Visi pasiūlymai gali 
eiti savo keliu, nes, štai, ir Lauri
naitis pripažįsta, kad darbo apmo
kėjimas kolchozuose paliekamas 
“savieigai” ir metų pabaigoje jis 
išdavinėjamas pagal principą “kas 
liko”.

Siūlomi mokėti papildomi atly
ginimai ir ne tik už grūdinių kul
tūrų, bet ir už kukurūzų, cukrinių 
runkelių, bulvių, linų derlingumo, 
pieno primelžimo padidinimą ir 
pan. Tų papildomų atlyginimų sa
vybė buvusi ir ta, kad jie buvo nu
matyti ne tik už pagamintos pro
dukcijos kiekį, bet ir už jos ko
kybę bei gamybai planuotų išlai
dų ekonomiją. Kas gi paaiškėjo? 
Visas tas “rekomendacijas” galėjo 
vykdyti tik labai mažas kolchozų 
skaičius.

Už geresnius rezultatus — ge
resnis atlyginimas — tas šūkis da
bar nuolat kartojamas. Jį norima 
pasiekti kolchozo ūkio rėmuose, 
be paramos iš valstybės, ir todėl 
esmėje tai tik reikalavimas dar 
labiau spausti kolchozininkus, ir 
jų prakaitu gelbėti visoje Sovieti- 
joje negaluojantį, žemės ūkį. (E)

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5 % kamb. 1 

mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus j puikų 2-jų bu
tų namą. Naujas alyva _ Šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
mūr. 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000.

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12,900.

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas. $1S,8OO.

Didelis (> kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Originalus 4 butų mūras. Naujas 
aukštas stogas. Alumin. langai. Aly
va šildymas. $46,00.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 Ist St. 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
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

REAL E SI T A T E

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

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 į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investment Go.

1005 Porter Št., Lemont, ni. 
CL 7-6675

$800 ĮMOKĖTI. 3 butai, 4-4-3 
kamb. Apylinkėje 31st ir S. Lawn- 
dale Avė. Garažas. $1,600 pajamų, 
$10,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

HELP WANTED — MOTERYS

KLEBONIJAI REIKALINGA VI
RĖJA. Geras atlyginimas. Skam
binti HEmlock 4-9600

REIKALINGOS MOTERYS balti
nių pristatyme, lyginimo skyriuje. 
Sulankstymas, leidimas į mašinas, 
išdėstymas. Nereikia patyrimo, 5 
darbo dienos, necjirbamja Išeįšta- 
dieniais.. Kreiptis — De Normandie 
Towel & Linen Supply Co., 7780 
S. Dante Avė.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiit

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 skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street

Chicago 29, Ilk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiii

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris, atvykęs į Va
karų Berlyną, pareiškė, jog jis 
patenkintas Nato konferencijos 
Atėnuose pasekmėmis. Jis pa
sakė: parodyta vienybė pagel
bės Berlynui ir visai Europai. 
Adenaueris vakar matėsi su Va 
karų Berlyno burmistru Brandt 
ir generolu Clay, kuris šiandien 
grįžta į Washingtoną.

Pirkite J.fiV Apsaugos 
Bonus!

iy2 aukšt. niūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $2 8,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Virš $(>,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų .mūras. Garažas, galia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Remonte. Virš akro žemes ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, G kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

2-jų aukštų mur. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Men. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

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

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

Per 4 m. galite išmoksti šią nuo
savybę; 2 mur. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metines pa
jamos $12,300, Parduodama už 
$33,000.

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

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

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

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

Med. 1 % a. 6x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

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

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

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

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

į Medinis. 2 butai — 5 Ii 4 kamb. 
įCentralinis šildymas. Aukšta pastogE.
Į Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pašto, 
gė. $1 6,900.

i Turime daug lr Įvairių namų vi- 
I sose kolonijose, parūpiname pasko- 
, ias. notarizuojame dokumentus, pil- 
l dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OL 2-9589

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO m REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS m GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadieni nuo
1:30 iki 2:00 vai. p. p,

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad- į 
resu: Lithuanian Catliolic Hour. j

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvania.

| LAPKUS BUILDERS, INC. |
t Statome įvairius pastatus. Dar- 

bas atliekamas labai sąžiningai, g
.vartojant geriausias medžiagas, iii 
žtTurime dar keletą sklypų Chicagoj. ® 
1 6440 SOUTH PULASKI RD. 1
B RE 7-6630 arba LU 1-0400 B

pennsylvania Į Remkit dien. “Draugą”

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

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

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

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

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

$16,900 mūrinis 8 mieg. ant 80 
p. loto. M.-arba G. parke.

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

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

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

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

$28,900 mūrinis 2 po < garažai- 
80 p, lotas, Gage p.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2581 Wesf 69ih Street Tel. 436-5151

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

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. YVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-1631 
iiiiimiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 89th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

lllllllllllllllllllllllliSlilllhlilUilIlIlHIiilt

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

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

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

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

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSE PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS, 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSlį PAGEIDAVIMĄ

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

STA NKUS 
CONSTRUCTION G0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

|
iI
I

i

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehilI 6-7875

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Mestom Avė., 
Chicago S, HL 
Tel. VI 7-3441

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

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

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

$55.000 už didelį pajamų namą M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 JmokSti.

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

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

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

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

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

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

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

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis,.-2 aukš
tų mur. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą {eina visi baldai? < ’ Iš namo 
$686 men. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500 i A,i \
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. I’AJAfUŲ
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras . Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje -— ,6 kamb. 
gražus poilsio kambarys' rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGALOVV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

Su baru ir restoranu Beverly Sho- 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos- paskolą.

P. L E O NA S
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5 6015

Naųj. mūr. 2x5% (3 tti.)-^-$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,960 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.— $29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-3S84

‘P

Remkit dien. “Draugę”

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4208 lr TE 9-5531 jį

♦ ♦♦♦ ♦ ♦
A. ABALL ROOFING

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šlldimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų, išsi
mokė j imas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenne
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION CO.
ss REZIDENCINIAI, —
S KOMERCINIAI,.,. _ j
S MEDICINOS IR
£ KITOKĮ PASTATAI —

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
ues jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienrafitis. Gi skelbimu kaino* 
isiema prieinamo®



Lucius Clay, prezidento Kennedžio atstovas, grįžtąs iš Vakarų Berlyno į Washingtoną, sveikina
mas berlyniečių, jį nominavus Vakarų Berlyno garbės piliečiu. Burmistras Brandt iškėlė generolo 
Clay nuopelnus. (UPI)

PASAKOJASI NARKOTIKŲ VERGAI

Vyrai, perėję šiurpų žlugusio žmogaus pragarą

Kur seniau žviegdavo j sker
dyklas varomi gyvuliai, ten da

Vogdavau elektrines mašinėles 
ir jas pardavinėdavau už cen-

bar Chicagoj,e atidaryta nauja tus. Atspėjo, kad aš. Kartą, man
įstaiga, siekianti narkotikų ver
gus grąžinti atgal į normalų gy. 
venimą. Jos vardas — Rehabi- 
litation Center, adresas: 837 W. 
Exchange Avė., Chicagoje.

Kaikuriomis mėnesio dieno- 
x mis pašaukiami čia atvykti tie 

vyrai ir moterys, kurie buvo 
policijos sugauti vartoję narko
tikus, laikyti ligoninėje ar ka
lėjime arba ir be tų apsunkini
mų tiesiai palikti policijos prie
žiūroje, davę tvirtos vilties, kad 
pasitaisys. Čia jie staigiais, ne
tikėtais pašaukimais tikrinami,
ar narkotikų nebevartoja.

“Kaip aš tapau plėšiku”
Nuvykau vieną popietę į tą 

įstaigą. Sėdėjo suoluose kelias
dešimt vyrų. Daugiausia jauni. 
Tik vienas kitas baltaveidis. Kai 
kurie užsidėję juodus akinius, 
lyg nenorėdami, kad būtų taip 
greit atpažinti. Jie noriai prisi
dėjo prie to, kad kiti į tą nelai
mę nebeįpultų ir, laikraščio at.

slapčia beatrakinant parduotu
vę, užklupo detektyvas. Pabė
gau, bet toliau iš krautuvės ne
begalėjau vogti. Pamačiau pats, 
kaip tai blogai ir savu noru iš
važiavau į ligoninę. Padėjo. Pra 
slinkus pusantrų metų, mane, 
kartą einant gatve su narkotikų 
vartotojais, suėmė policija, nes 
buvau paieškomas. Teisėjas pa
skyrė 5 metus specialios prie
žiūros. Paleido, bet įgrasė dau
giau nebepatekti ir narkotikų 
nevartoti. Dabar dirbu.
“Narkotikai atima, viską, kas 

brangu”
Dar vienas 25 m. vyras, išė

jęs 3 metus aukšt. mokyklos, 
^asakojasi:

— Daugiausia narkotikus pra 
dėjau iš smalsumo. Pradžioje 
tik uosčiau jų miltelius. Po 6 
mėnesių perėjau prie adatų. Kas 
dien man tai pareikalaudavo po 
$5 - <1510. Išdirbau 5 metus, bet 
paskiau turėjau mesti. Be dar-

mergina, kuri įtraukė ir į he
roiną. Aš vis bijojau švirkštų, 
tai iš pradžių tik uostydavau 
miltelius, bet baisiai tas nosį 
ardė ,net plaukai iš jos vidaus 
krito. Tada mergina mane kal
bino prie švirkštų' Mano atspa
rumas palūžo... Netrukus nauju 

j mo jausmas praėjo ,supratau,
1 kad pasidariau narkotikų ver
gas. Pas kariuomenės gydyto
ją bijojau eiti — gali išmesti 
iš kariuomenės. Tada įstengiau 
narkotikus mesti.

Parėjęs iš kariuomenės, susi
tikau mokslo draugus. Jie var- j 

1 tojo heroiną ir mane norėjo į- 
traukti. Pasakiau, kad jau to! 
ragavau ir nebenoriu vėl pakliū- j 
ti. Bet mano mergina, su ku-j 
ria prieš išeidamas kariuome- 

jnėn draugavau, man nesant, su 
: kitu susiuostė. Tat patyręs iš 
Į desperacijos vėl pradėjau varto
ti heroiną. Kartą, einant su 
draugais, kurie policijai buvo ži
nomi, sustabdė mus, atraite ran 
kovės ir pamatė, kad ir aš imu 
narkotikų švirkštus. Areštavo. 
Uždarė ligoninėn ir kalėjiman. 
Čia būdamas, turėjau laiko ge
rai apsigalvoti. ...

Kalėjime būdamas akivaiz
džiai supratau, kad narkotikai 
jokios problemos neišsprendžia. 
Barstai pinigus, žlugdai sveika
tą. Kai vartoji su draugais nar
kotikus, manai, kad esi aukš
čiau už kitus žmones, bet tik
rumoje esi daug žemiau. Pa
laipsniui įsitikini, kiek daug ža
los narkotikai padaro: daugelis 
vagia, plėšikauja. Aš praleisda
vau viską, ką uždirbdavau, vis 
skolinausi.

Žmogus pasiduodi įdomumui, 
o ir draugai “išplauna tau sme
genis”, įtraukdami. Tikras kvai 
lys. Iš pradžių lyg neblogai, bet 
vėliau pasijunti patekęs į spąs
tus. Reikia saugotis tų, kurie 
vartoja narkotikus. Perilgai bū
nant su jais, sukelia įdomumą 
pabandyti, o paskiau jau nuslys 
ti ir tada — žuvęs.

Pagaliau su šviesesne viltimi 
jis kalbėjo:

— Aš rytoj pradėsiu dirbti. 
Mano tėvai vėl atgavo pasitikė
jimą manim. Nutraukiau ryšius 
su anais draugais, su kuriais 
tryniausi porą metų. Naujumas 
praėjo, o pasijutau patekęs į gy 
vą pragarą. Dabar susiradau 
naujus draugus. Taip miela jaus 
tis vėl normaliai gyvenant.

J. Pr.

stovo klausinėjami, pasakojo sa- bo, narkotikų sužlugdytas. Pa- 
vo tragiško gyvenimo išpažintį, i mačiau, kad jie perdaug atima 
Vienas 21 m. negras pasakojo, ! mano gyvenimą. Pasidariau žiau 
kaip jis norėjo susipažinti su 1 ^a^ prislėgtas. Man daug padė- 
tuo naujumu — marihuanos ei- 3° psichiatras, žmonės turi ne- 
garete. Paskiau savaitgaliais Ieisti suardyti savo gyvenimo.

Narkotikai atima iš tavęs vis
ką, kas brangu. Jei nori gy-

pradėjo ihiti barbitūratus. Vė
liau ir to buvo permažai, pra-
dėjo imti heroino švirkštus. At-, venti tarp žmonių, turi elgtis 
rodė, lyg lengva, nervai atsilei- Į žmoniškai. Mano tėvas ir moti- 
dę, norėjo miego. Taip praėjo ; na man labai geri, daug pagelbs
pusantrų, „metų.

-— Ėmiau jausti viduriuose
baisų mėšlungio tampymą, —

“Patekau į gyvą pragarą”
Ypatingai kalbus dar vienas, 

26 m. negras, dvejus metus stu
pasakojo jis. — Jaučiausi labai 
blogai. Ėmiau susirgdinėti dar.
be. Reikėdavo ir darbą apleisti, dijavęs komercinį meną kolegi- 
ieškoti heroino. Priėjau, kad! joje. Savo gyvenimo istoriją jis 
rėįkėjo kokių keturių švirkštų taip nupasakojo:

— Tarnavau kariuomenėje, 
netoli New Yorko. Tai buvo 
1958 m. Su draugais nuvykda-

Dr. Brodkorb, Floridos univer
siteto profesorius, tiria kaulą, ku
ris manoma priklauso paukščių 
rūšiai, kurie svėrė apie 500 svarų. 
Iškasena rasta netoli nuo Gaines- 
ville miesto. (UPI)

hėroino per dieną. Vienas švirkš 
tas $3 - 5. Pradėjau plėšti krau
tuves, užpuldinėti žmones dieną 
ar naktį, kada tik papuola, i vom į Greenwich Village. Ten 
Daug kartų policija areštavo, mane supažindino su marihua- 
kalėjiman uždarė. Suiro mano j nos cigaretėmis. Susipažinau su
gyvenimas. Žmona su kūdikiu_________ __________________
nebegalėjo to pakęsti, mūsų šei
ma suiro. Pasakykite, kad nie
kad, niekad nė vienas nepradėtų 
naudoti 'narkotikų, — kalbėjo 
narkotikų ’ iškankintas, dabar 
jau naujam gyvenimui bepaky
ląs vyras.

Kaip narkotikai baltaveidį 
padarė vagimi

Susėdame prie stalo su bal
taveidžiu 23 m. jaunos išvaiz
dos vyru- Ir jis pasakojasi, kaip 
buvo, kai .draugai įtraukė į ma
rihuaną, į narkotikus.

— Jie taip perima kūną, kad 
nebegali sustoti. Pasidaro jau 
tau niekas nebesvarbu — nei 
tėvai, nei kitų žmonių jausmai.
Gali įžeisti nors ir tavo paties 
motiną. Tik galvoji, kaip gauti 
pinigų narkotikams. Pradėjau 
vogti ir "spekuliuoti. Per 8 mė
nesius slapta nešiau iš krautu
vės, kurioj pirma tarnavau ir 
turėjau raktą. Per 5 mėnesius 
išleidau $5,000 narkotikams.

TRANSISTORINIS ĮTAISAS 
VAIKAMS UŽMIGDYTI

Minnesotos universiteto pro
fesorius dr. Robert Horton iš
rado įtaisą, pavadintą “Slum- 
ber Ton”, kuriuo užmigdomi 
kūdikiai lopšyje. Tai transisto- 
rinis įtaisas, veikiąs maža ba- 
tarėja, kurios užtenka net 2,- 
500 valandų. Jis išduoda vieno
dą migdantį balsą. Tas įrankis 
išbandytas ligoninių lopšeliuo
se, panaudojant jį tūkstančiui 
verkiančių, neramių kūdikių, 
kurie užmigravo per trumpą 
laiko tarpą nuo 30 sekundžių 
iki 5 minučių. Šiuos įtaisus pla
tina Trundle Bundle Products 
Co., Duluth, Minn.

Kasdienybes kronikos DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. S d.

NEVYKĘ JAPONŲ VAGYS
KĘSTUTIS GAIBŽIŪNAS

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.1. F. EUDEIKIS
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Krašte, kuris didžiuojasi sa
vo teisingumu ir atvirumu, na
tūralu, kad vagys, sukčiai ir vi
si kitų rūšių piktadariai ne tik 
nenatūraliai jaučiasi, bet ir per 
gyvena nepasisekimą po nepasi
sekimo. Linksmi ir kartais vi
sai neįtikėtini japonų vagių at
sitikimai yra kasdieninis įvykis.

Pavyzdžiui, vienas vagis bu
vo areštuotas už laiškų dėžės 
pavogimą. Jis nulupo visus paš 
to ženklus nuo laiškų ir atviru
čių ir bandė šiuos ženklus iškeis 
ti į pilnus stikliukus už bloko 
esančioje karčiamoje. Bet iš
troškęs vagis bandė įveikti šio
kį tokį savo teisingumą. “Aš 
išsiunčiau visus tris dėžėje ras
tus oro pašto laiškus,” buvo jo 
“teisingumo” įrodymas...

*
Desperatiškas rankinuko va

gis, užkluptas trijų praeivių, ban 
dydamas skubiai pasišalinti, per 
klaidą įbėgo į Tokio policijos 
stotį. Jis, mat, buvo nesusipa-. 
žinęs su šia miesto dalimi!

Kitas plėšikas, bėgdamas ir I 
norėdamas pasislėpti nuo poliei-1 
jos, šoko į Sumida upę. Tik vie-' 
na maža problema — vargšas 
užmiršo, kad nemoka plaukti, 
ir turėjo būti policijos išgelbė
tas...

Tokio pramonininko žmona, 
naktį namuose išgąsdinta va
gies, sugriebusi nemažą puodą, 
sukėlusi didelį triukšmą ir šauk 
damh “gelbėkite, gaisras”, taip

išgąsdino vagį, kad policija jį 
rado susitraukusį kampe be są
monės !

*

Japonų teisės ekspertai buvo 
gerokai nustebinti Osaka provin 
ei jos teismo įstatymu, kuris pa
naikino policijos teisę tikrinti 
ir kratyti automobilius, ieškant 
nusikaltėlių. j

v
Tokio laikraščiai, kurie nor

maliai kiekvienu atveju stipriai 
priešinasi prieš bet kokį polici
jos ar jos pareigų sustiprinimą, 
šį kartą stipriai sukritikavo šį 
“nelogišką” įstatymą.

Kitas panašus įvykis taip pat 
nemaloniai nuteikė Japonijos tei1 
sės ekspertus. Teisėjas Gorchi 
Imanaka, panaikindamas vieno 
piktadario bylą, pareiškė “kad 
policija be provokacijos neturi 
teisės tikrinti automobilių”. Jis 
dar pridėjo, kad pėsčių ar au
tomobilyje randamų keleivių ap 
klausinėjimai gali vykti “tik sa
vanorišku būdu”.

Tuo būdu nusikaltėlis Kim 
Chank Tek buvo paleistas. Jo 
nusikaltimas? Policijos apklausi 
nėjamas per savo taksio atdarą 
langą smogė policininkui į vei
dą ir bandė pasišalinti.

Laimingu sutapimu šis pilietis 
buvo atpažintas kaip kitame mie 
ste paieškomas nusikaltėlis ir 
buvo atatinkamai nubaustas.

A. f A. STANLEY BRAZINSKI
Gyveno 121 No. 17th Avė., Melrose Park

Mirė gegužės 6 d., 1962, 3:45 vai. po pietų, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apsk., Gošvinų parap., 
Kunionų kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.

Velionė žmona buvo a. a. Stella.
Pasiliko dideliame nuliūdime nodukra Mary Moore ir Ste- 

phanie MalvicK (Warren), dukterėčios: Ethel Hayden ir Ann 
Maggio; brolvaikiai Ignatius, Frank ir John Brazinski, 7 anūkai 
ir 9 proanūkai.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 16th Avė. North of 
Lake Street, Melrose Park. Laidotuves įvyks trečiadienį, gegužes 
9 d., iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of Heaven Mausoleum.

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

Nuliūdę: Podukros, dukterėčios ir brolvaikiai
Laidotuvų direktorius Bormann, tel. FI 4-0714.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME 11 U ■
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2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lietuvoje mirus motinai, su

CEZARIO SURDOKO ŠEIMA

kartu gedi
Brone ir Vytautas Volertai

DR. SILVESTRĄ PRAGULBICKĄ, 

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučia
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos Michigan skyrius

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl............................................... . ... .................................. $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl................................................ ..........................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl. . ..,................................................................ $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys u.pie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ......................................................... . ...................... $4.00

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

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
*348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

Laidotuvių Direktoriai

«84# Sa WESTERN AVB.
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8 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 8 d.

X Ped. Lituanistikos Institu
to išlaikymui čikagiškės vyres
niosios giedrininkės, kurioms 
vadovauja E. Juknevičiene, pa
aukojo 20 dol. šią sumą Insti
tutui jos paskyrė, pagerbdamos 
Lietuvos gen. konsulą dr. P. 
Daužvardį jo konsuliarinio dar
bo sukakties proga. Vyr. gie- 
drininkėms už paramą, kuri 
gaunama jau nebe pirmą kar
tą, Institutas yra labai dėkin
gas.

X Dr Zigmo ir Žibutės Brin
kius kurių jungtuvės buvo per 
Velykas Los Angeles, Calif., 
sugrjžtuvių balius įvyko praė
jusį šeštadienį B. Pakšto salėj. 
Jaunajai porai išreikšta daug 
linkėjimų. Sveikino dr. K. Pem 
kus, dr. V. Manelis, dr. J. Meš
kauskas, Z. Juškevičienė, dr. K. 
Ambrozaitis ir humoristinį žo
dį tarė Al. Baronas. Perskaity
ta eilė sveikinimo telegramų. 
Apie porą šimtų svečių pralei
do vakarą nuotaikingoje vestu
vių nuotaikoj.

X Ona Žilius, 4917 S. Luna 
avė., šv. Teresės dr-jos ir nau
jai TM Bendradarbių; narei Do- 
wiatt šeima padarė staigmeną. 
Jos pagerbti atvyko sesutės Ste 
phanie Lasky, Alice Baker, An- 
toinette Barvitz, Constance Ur- 
kan, Violet Lytis, A. Dowiatt, 
giminaitė Carol Stachnik ir ki
ti svečiai, sunešė gražių dova
nų. Sudainuota ilgiausių metų.

X Lietuvių Agronomų sąjun 
ga gegužės 12 d. 7:30 v. v. Don 
Varnas posto svetainėje, 6816 
S. Western Avė., kviečia metinį 
narių susirinkimą. Susirinkime, 
be įprastinės programos, nu
matytas ir inž. Juozo Miklovo 
pranešimas apie pavergtosios 
Lietuvos žemės ūkį bei ž. ūkio 
darbuotojus. Kviečiami visi na
riai su šeimomis ir svečiais gau 
šiai dalyvauti.

X Vyrai klystkeliuose, yra 
nauja kun. dr. J. Prunskio kny
ga, kurią išleido Liet. Knygos 
klubas. Knygoj pavaizduojami 
įvairių didelių vyrų keliai ir 
klystkeliai Dievo link. Knygai 
aplanką piešė dail. J. Pilipau- 
skas. Knyga turi virš 308 psl., 
kainuoja 3 dol., gaunama Drau 
ge, ji taip pat bus siuntinėja
ma Liet. Knygos klubo na
riams.

X Jean Pargauskas, nuošir
di Don Varnas veteranų pagal
binio moterų vieneto veikėja, 
gegužės 2 d. ALRK Moterų są
jungos, 46 kp. posėdy pas Ele
na Gedutis, kur Jean Pargau- 
skas supažindino dalyvius su 
vieneto veikla ir jo pavasariniu 
parengimu — County Fair, ku
ris įvyko gegužės 5-6 dienomis 
Don Varnas poste.

X Anis Rūkas savo laiške re 
dakcijai rašo, kad mes turime 
vengti svetimybių. Mes lengvai 
galima pakeisti farmą ūkiu, mo 
skitą uodu, liuksusą prabanga, 
ansamblį sambūriu.

X Marijona šrupša, Moterų 
sąjungos Illinois valst. direkto
rė, vėl išvyksta atostogų, kurių 
metu aplankys savo sūnų L. 
Roger, bibliotekos vedėją, Chri- 
stian Brothers College, Mem- 
phis, Tenn.

X Tenepasilieka nei viena 
mamytė namuose š. m. gegužės 
mėn. 12 d., nes tą vakarą Jau
nimo namuose (5620 S. Clare- 
mont) yra rengiamas jos gar
bei didžiulis Koncertas - balius, 
kurio programą išpildys visų 
mėgiami solistai: St. Baranau
skas su D. Stankaityte ir pil
name sąstate Dainavos ansamb
lis, diriguojamas p. Sodeikos. 
Akompanuos muz. V. Jakubė- 
nas. (Pr.)

l X Pasaulio Lietuvių Archy
vas LB Centro Valdybos rūpės 
čiu, perkeltas į 2655 West 69 
st., ten kur anksčiau buvo Val- 
džio Real Estate. Centro Val
dyba pati moka nuomą už vie
tą, tačiau prašo lietuviškosios 
visuomenės pagalbos, nes nuo
ma yra aukšta, ir valdyba vie
na iš savo kasos nepajėgs mo
kėti. Archyvui parama siun
čiama CV iždininko adresu: Zig 
mas Dailidka, 5921 So. Fair
field Avė., Chicago 29, III.

X šv. Jurgio parap. Moterų 
klubo susirinkimas įvyksta šį 
trečiadienį. Klubas šelpia para
pijos mokyklą. Visos moterys 
kviečiamos įsirašyti.

X Levas Prapuolenis, vado
vaująs Chicagoje sudarytam 
komitetui visus JAV kongreso 
narius bei kitus įtakingus ame
rikiečius aprūpinti knyga “Pa
lik ašaras Maskvoje”, kelia 
mintį, jog būtų naudinga su
daryti pastovų antisovietinės 
akcijos komitetą, kuris rūpin
tųsi Lietuvos reikalui naudin
gos informacijos platinimu.

X Lietuvos Miškininkų s-ga 
išeivijoje ruošia tradicinį šei
myninį pobūvį gegužės 12 d. 
7 v. v. miškininko Sakevičiaus 
restorane Thunderbird, 7501 S. 
Shore Dr. Bus paminėta Mai
ronio 100 m. sukaktis ir 400 m. 
Gr. Valavičiaus veikalo (Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos 
girių ir žvėrių takų aprašy
mas. Prašomi dalyvauti visi 
miškininkai ir svečiai. Bus pro
grama. Neužsiregistravusieji 
pas kitus (Skeivį, Belešką, Že
maitį) prašomi registruotis li
gi ketvirtadienio, gegužės 10 d.,

1 vakaro pas P. Šilą, telf. HU 7-
977S- 1 UI

X Apžiūrėkite Chicagą (See 
Chicago) leidinėlį, kuriame yra 

'sužymėtos vietos, kur galima 
nuvažiuoti Chicagos autobusais 
(CTA) galima gauti nemoka
mai parašius laišką adresu: 
Bill Saver, P. O. 3555, Chicago 
54, telf. MOhawk 4-7200, ext.
805.

1917 metų Šv. Kazimiero aka
demijos abituriente Angelą Eval- 
daitė. Ji buvo pirmoji baigusi šią 
lietuvaičių seselių įsteigtą ir vado
vaujamą aukštesniąją mokyklą. 
Šioj laidoj buvo vienintele. Pra
ėjus 45 m. ši mokykla, dabar va
dinama Marijos aukštcsniaja mo
kykla, šiemet jau išleidžia į pa
saulį virš dviejų šimtų abiturien
čių. Šį vakarą šios abiturientės 
tradiciniame bankete yra įjungia
mos į gausingą Marijos mokyklos 
alumniečių skaičių, ta pačia proga 
pagerbiamos seniau šią mokyklą 
baigusios ir taip pat pirmosios lai
dos abiturientė Angelą Evaldaitė- 
Šimut.ienė, kuri, lankydama aka
demiją, pasižymėjo muzikoje ir 
vaidyboje, buvo pianistė-solistė ir 
akompaniatorė. Ištekėjusi (1918 
m.) už “Garso” redaktoriaus (da
bar “Draugo” redaktorius), jinai 
reiškėsi ir mūsų spaudoje. “Gar
se” redagavo vaikų skyrių, ben
dradarbiavo “Moterų Dirvoje”, 
dienraštyje “Drauge” redagavo 
moterų puslapį. Yra buvusi Mote
rų sąjungos centro iždininkė. Iš
augino dukterį, kuri taip pat yra 
baigusi Šv. Kazimiero seserų aka
demiją, tris sūnus ir dabar džiau
giasi susilaukusi dešimt vaikaičių.

Seserų kazimieriečių rėmėjų seimo kalbėtojų ir sveikintojų ryškieji veidai. Iš kairės j dešinę: vysk. V. Brizgys, kun A. Zakarauskas, kun. J. Malin-Malinauskas, kun. J. Kidy
kas,S.J., A. Nausėdienė, rėmėjų centro vald. pirm., V. Galnaitė, centro vald. raštininkė, J. šliterienė, B. Eisminskas.

LINIJŲ, SPALVŲ IR SIMBOLIŲ KALBA yra kiekvieno menininko sįekia 
mas zenitas. Kalbėtojas baig-

Dail. Vytauto Igno darbų paroda Chicagoje

Su dėmesiu lauktoji dail. Vy-1 vaisingai yra paklusęs ir Vy
tauto Igno darbų paroda buvo ' tautas Ignas. Tikrovę jis regi 
atidaryta Chicago Savings and vis naujuose niuansuose, nors
Loan Assn. meno .galerijoje, 
6245 S. Western Avė., Chica-
[goję, šeštadienį, gegužės 5 d. (Freiburge. Priminęs V. Igno
'čikagiečiai dabar turi progos 
į jau trečią kartą stebėti šio 
' žmogaus, kietai užsipyrusio 
tarnauti tik menui, kūrybą. Ma 
čiusius ankstesnes Vytauto Ig
no parodas pastaroji maloniai 

(nustebino, kaip akivaizdus įro- 
j dymas, kad dailininkas savam 
'kelyje nestovi vietoje, bet, iš
laikydamas ryškėjantį savąjį 
veidą, atranda ir naujų temų ir 
naujų spalvinių niuansų.

Šiandieninę V. Igno parodą 
surengė Korp! “Gintaras”. Gin-

tualinio žinojimo. Šia žyme jis
ir yra panašus į senuosius mū- rie, oficialiam parodos atidary- 

tarietis Kęstutis Butkus trum- sų liaudies menininkus. Vytau- mui pasibaigus, rengėjų buvo 
pu žodžiu šeštadienį parodą ir tas Ignas, anot A. Valeškos, pavaišinti kavute. Paroda tę- 
atidarė, pakviesdamas “Ginta- jau turi savo stilių. O šitai gi sis iki gegužės 20 d. K. Br.
ro” garbės filisterį Algirdą Ag- --------------- .------------------- „__________________________________
linską pristatyti susirinkusiems į
patį parodos kaltininką — Vy
tautą Igną. Aglinskas dailinin
ką aptarė kaip kūrėją, kalban
tį lietuviui labai suprantama 
linijos, spalvų ir simbolių kal
ba, neatitrūkusia nuo lietuviš- ! 
kosios kultūros pradmenų.

Patį Vytautą Igną ir kitas ; ! 
šiais laikais įdomias ir aktua-Į 
lias meno problemas ilgesnėje ' 
savo kalboje palietė galerijos j 
vedėjas dail. Adolfas Valeška.
Anot jo, V. Ignas yra tikras 
gamtos sūnus: keičiasi savo 
kūryboje tiek, kiek duoda jam 
impulso keistis pati gamta.
Kaip gamtoje nėra fotografiniu 
tikslumu pasikartojančių mo- j 
mentų, taip turi būti ir kiek- Į 
vieno tikro kūrėjo išraiškoje, 
nes ir jis yra tampriai susijęs 
su gamta. Nuo gamtos negali
ma atitolti tiek modernistams, ' 
tiek realistams. Šiam dėsniui

PAVASARIO IR MEILĖS TEMOMIS

Pavasarinis Lietuvos Dukte
rų koncertas šeštadienį, Jauni
mo Centre, Chicagoje, susilau
kė ypatingo pasisekimo. Žmo
nių susirinko tiek, kad susida
rė sunkumų juos prie staliukų 
sutalpinti. Ypatingą pavasario 
nuotaiką sudarė žibučių puokš
tės ir obelų žiedai ant stalų ir

i scenoje.
Parengimą pradėjo pirminin

kė E. Diminskienė, sveikinda- 
jma svečius ir kviesdama jau
kiai praleisti vakarą.

Vysk. V. Brizgys savo invo- 
' kacijoje maldavo:

— Padėki mums jausti, kad 
kiek kartų mes sutinkame ne- 

i laimingą savo brolį ar seserį,
, Tave sutinkame. Padėki per 
i žmones vis labiau pamilti ir 
gerbti Tave, o per Tave—žmo
nes.

Grožio ir gėrio nuotaikoje 
susirinkome čia nelaimingų mū 
sų brolių, taigi ir Tavo, var
du. Pasiliki šį vakarą čia su 
mumis, Viešpatie, kad ir be sau 

(lės būtų mums šviesu ir jau
ku; pasiliki nuolat mūsų širdy
se, kad su pasiilgimu eitume 
ieškoti Tavęs nelaimingo žmo
gaus asmenyje.

jo nuotaikų tendencija išlieka 
ta pati, kokia buvo Vilniuje ir

studentavimp metus, Valeškata 
ria, jog Igno fantazija ir išra
dingumas visada buvo toks, 
kad šia prasme jo nereikėjo ra
ginti, o atvirkščiai, net pristab
dyti. Jo kiekvienas darbas ir 
dabar yra visai naujas pasta
tas savo uždaviniu ir savo 
sprendimu. Ignas vadovaujasi 
intuicija, kaip ir van Goghas 
arGauguinas, semdamasis dau
giau iš gyvenimo negu iš intelek

seserų xazn.meriečių rėmėjų seimo, įvykusio geg. od. /jincagoje, 
dalyviai.

Tamsioje scenoje uždegusi 
tris žvakutes, lyg simbolizuojan 
čias artimo meilės šviesą, suma 
ni vakaro vedėja aktorė E. Pe* 
rokaitė pradėjo programą, ku
ri buvo itin turtinga ir įvairi. 
Visų laukiamas malonus nau
jumas buvo smuikininkė virtu
oze Elena Kuprevičifitė, kurios 
rankose smuikas dainavo ir lie
jo skambių melodijų sroves, 
pianinu palydint mūsų iškiliam 
muzikui A. Kučiūnui. Publika 
smuikininkės klausėsi lyg išmi
rusi. (Viena dalyvė po koncer
to pratarė: “Smuikininkei žaviai 
griežiant buvo tokia tyla, kad 
jeigu salėje adata būtų kritusi, 
tai trenksmas būtų girdėjęsis”) 
Sunkius dalykus ji išpildė su 
nuostabu! lengvumu ir didžiu 
menišku polėkiu. Gali gailėtis 
tie, kurie praleido progą šios 
iš Ohio valstybės koncertui at
vykusios virtuozės paklausyti.

Poetė Julija Šva,baite, litera
tūros mokslus - ėjusi Paryžiuje, 
kūryboje brendusi Australijoje, 
eiliuotos kūrybos posmais nu
kėlė į tėviškes, kur išvykstan
čius motina rožančiumi žegno
jo, kur dabar svetimi. Skaitė 
eilėraščius apie pirmąją meilę, 
abiturientų svajones, ir juodus

damas dar atkreipė ypatingą 
dėmesį į parodos rengėją Korp! 
“Gintarą”. Tai, girdi, būrys 
akademinio jaunimo, kurie, 
ruošdami meno parodas ir leis
dami knygas, yra tikrieji dva
sios aristokratai mūsų jauno
joje kartoje.

Savo žodyje Vytautas Ignas 
jautriai padėkojo Korp! “Gin
tarui” už parodos surengimą ir 
visiems čikagiečiams už dėme
sį jo kūrybinėms pastangoms. 
Dailininkas buvo apdovanotas 
gėlėmis, o korporacijos sinjore 
Dalia Lukošiūnaitė, labiausiai 
besirūpinanti korporacijos kul
tūrine veikla, publikos buvo pa
gerbta nuoširdžiu plojimu. Pa
rodos atidaryman buvo susirin
kę apsčiai meno mylėtojų, ku-

vualius žalio miško viršūnėse. 
Dalį savo skaitytos poezijos 
skyrė motinai — tarė vie- 

, natvėje išverktus žodžius. Poe- 
1 ziją skaitė su giliu išgyvenimu,
, daugiau atmintinai deklamuo- 
1 dama ir laimėdama artimą kon 
taktą su publika.

Turtingo balso, aukštų įver
tinimų konkursuose sulaukusi 
mūsų pamėgtoji solistė Pruden 
cija Bičkienė savo mielomis lie
tuviškomis dainomis publikai 
atnešė aukšto meniško pasigė
rėjimo, liedama melodijas apie 
motiną pavasarį ir meilę.

Solistė susilaukė pelnytų ir 
gausių aplodismentų.

Visa programa buvo ypatin
gai aukšto meninio lygio, neper 
krauta.

Dalyvavo gener. konsulas dr. 
P. Daužvardis su ponia, iš Ko
lumbijos atvykęs kun. M. Ta
mošiūnas ir daug kitų aukštų 
svečių. Bufetas, kur buvo pil
stoma “pavasarinė sula”, buvo 
skoningai išpuoštas berželiu su 
išsprogusiomis šakutėmis. Jau
kioje lietuviškoje nuotaikoje tę 
sėsi šokiai, prie stalų mielai 
vaišinantis gabių šeimininkių pa 
ruoštas skanėstais. J. P.

apylinkėse
DVI ĮDOMIOS PASKAITOS

Kultūrinėje popietėje dr. J.
Adomavičius gegužės 4 d. Jau
nimo Centre susirinkusiems tė
vams ir vaikams skaitė paskai
tą apie rūkymo neigiamą įtaką 
į žmogaus organizmą. Prelegen
tas tarp kitko pasakė, kad da
bar moterys rūko kaip ir vyrai, 
nekreipdamos dėmesio, jog rū
kymas silpnina ir naikina jų 
organizmą. Reikia apšviesti mo 
tiną, kad paaiškintų savo vai
kams rūkymo blogybes, reikia 
išvesti vaikus į pobūvius be dū
mų, į gamtą, sudaryti sveiką 
aplinką, duoti vaikams1 teigia
mus, gerus užsiėmimus ir pa
vyzdžius. Dr. J. Adomavičius 
pateikė daug statistinių duome
nų iš Chicagos universiteto ty
rinėjimų apie rūkymo neigia
mybes. Paskaitą ekrane ilius- 

i travo inž. J. Slabokas. Susirin
kusieji prelegentui už įdomią 
paskaitą padėkojo gausiais plo
jimais.

i Kitą paskaitą apie veido hi
gieną paskaitė dr. O. Vaškevi- 
čiūtė, pabrėždama, kad savo 
odos nereikia žeisti su kosmeti
ka. Sergą odos išbėrimais turi 
vengti šokolado, o turį akmę 
neturi vartoti jodizuotos drus
kos. Demdnstravo paveikslus 
susirgusių odos ligomis. Prele
gentės paskaita visiems, ypač 
moterims labai patiko, už ką 
daktarei susirinkę padėkojo 
aplodismentais.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. dr. Titas Narbutas,
sėkmingai tvarkąs sielovados rei 
kalus šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijoje Daytone, Ohio, gegu
žės mėn. 20 d. švenčia savo si
dabrinį kunigystės jubiliejų. 
Tą dieną 10 vai. atnašaus sa
vo jubiliejines šv. mišias, o 1 
vai. po pietų įvyks pagerbimo 
banketas parapijos salėje. Kun. 
dr. Narbutas tremties dienose 
yra darbavęsis Chilėje, ir ten 
vyskupas jam net buvo pave
dęs tvarkyti katedros sielova
dos reikalus, į JAV atvyko 
1951 m. Teologijos licenciatą 
gavo Romoj, o doktorato siekė 
Chilės katalikų universitete. 
Yra parašęs keletą knygų, ben 
dradarbiauja periodinėje spau 
doje ir yra redaktorius lietuvių 
kunigų žurnalo “Lux Christi”.

— Dr. V; Juodeika, Portlan- 
do , Oreg., universiteto profe
sorius, papildomai prisiuntęs 20

Marijos Aukšt. mokyklos tėvų ( 
klubo pirm. J. H.ealy ir vicepirm. 
T. Miskus sveikina seserų Kazi
mieriečių rėmėjų seimą.

Prieš paskaitas Sigutė Miku 
taitytė sakė eilėraštį — Aš Lie 
tuvos laukų mergytė, Vilija 
Mikutaitytė — Mano mamytė. 
Abi sesutės padainavo — Mo
čiute širdele. Dalytė Totoraity- 
tė — Toli už jūrų marių. Ma
žoji 3 m. mergytė Irutė Gečiū- 

itė padainavo — Kur bėga Še
šupė, Aš atsimenu namelį. Vy
tautas Gusaras padeklamavo— 
Yra šalis. Irena Mačiulytė — 
Mamytei. Juzytė Ūselytė—Mes 
ne lapai. Brighton Parko Tėviš 
kėlės ansamblio nariai atliko 
Leiskit į tėvynę ritminiais ju
desiais su vėliavėlėmis. Progra
mą pravedė mokytoją M. Pė- 
teraitienė. Du filmus ekrane 
perdavė L. Šulaitis, ypač vienas 
filmas — Čigonė su dainomis 
ir šokiais, visiems patiko.

Penktosios kultūrinės popie
tės, Alvudo suruoštos, dalyviai 
buvo pakviesti į dr. J. Adoma
vičiaus netoli nuo Jaunimo Cen 
tro, prie jo namų esantį dar
želį. Čia visi buvo pavaišinti 
kepsniais, kavute, pienu bei gi
ra, ką svečiams teikė M. Bosie- 
nė ir kitos alvudietės. Svečių 
tarpe buvo matyti Aleliūnienė, 
sol. Janė Bružienė, Tijūnelie- 
nė, K. Katkevičienė. J. Janušai- 
tis, P Jurėnas, M. Rabašauskie- 
nė, J. Slabokas, Valdžiai ir kt. 
Kiekvienas gavo po naują Al
vudo leidinį—Visapusiškos Svei 
katos Ugdytojas.

Magd. šulaitienė

dol aukų Kongreso rezoliuci
joms remti komitetui ir paža
dėjęs akciją vęsti per vietos 
Baltų komitetą, esamą padėtį 
komentuoja taip: “Tikrai džiu
gu, kad išjudinote visą reika
lą. Nors kongresmanai papras
tai prieš rinkimus stengiasi pa 
siteikti žmonėms, bet iš kitos 
pusės, jei bus spaudimas iš 
mūsų, kokia rezoliucija gali ir 
praeiti”.

GXUP. LIETUVOJE
— Kanauninkas Petras Rau

da paleistas iš Java koncentra
cijos stovyklos, Mordavijoje. 
Kankinimai palaužė jo sveika-1 
tą. Gresia pavojus apakti. Sa
koma, kad iš stovyklos išeiti 
padėję žydai, kuriuos jis išgel
bėjo nacių persekiojimo metu. 
Dabar kanauninkas apsigyveno 
Vilniuje.

NAUJAS SIMFONIJOS 
DIRIGENTAS

■ Orkestrinė sąjunga praneša, 
kad septintu Chicagos simfo
nijos orkestro dirigentu paskir
tas Jean Martinon, kuris nuo 
1959 metų eina Duesseldorfo, 
Vokietijoje, muzikos direkto
riaus pareigas. Martinon pra
dės savo darbą kitais metais, 
pradedant orkestrui savo 73-ius 
metus.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 6Srtl St.. Chicago 29, UI.

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara lr sekmadie
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