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KAIP ILGAI AMERIKIEČIAI PAKĘS 
KREMLIAUS AGENTO PROPAGANDA?

Kaip Titov skrido San Francisco mieste raudonųjų orbitoje 
Ar čia kultūrinis ir mokslinis bendradarbiavimas?

Kanclerio Adenauerio pozicija

SAN FRANCISCO. — Rusijos 
kosmonautas Titov užvakar kai 
bėjo privačiai suruoštame pri
ėmime, kurio dalyviai smarkiai 
paplojo, kai jis pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga “priėmė nau
ją komunizmo plėtros progra
mą”.

Korespondentai, lydėję Tito- 
vo grupę dviejų dienų vizito San 
Francisco metu, gavo po pietų 
miglotų pranešimų apie Titovo 
pobūvį ir jo kalbą, pasakytą 
Commonwealth’o klube, kuris 
sutraukė apie 400 asmenų Fair
mont viešbutyje.

Tarp kalbėtojų taipgi buvo 
dr. Holland Roberts, buvęs pir
mosios California darbo mokyk 
los vedėjas, kurioje vyravo ko
munistai ; Horry Bridges, In
ternational Longshoremen’s ir 
Warehousemen’s unijos pirminin

Trumpai iš visur
— Valstybės vicesekretorius 

Bali vakar pasikvietė į savo 
įstaigą Washingtone Sovietų 
ambasadorių Dobrynin, pareikš 
damas nepasitenkinimą dėl la- 
osiečių sukilėlių pažeidimo kari
nių paliaubų sutarties.

— Valstybės Sekr. Dean Rusk, 
dalyvavęs Australų ir N. Ze
landijos atstovų konferencijoje 
Australijoje, vakar ragino lais
vąjį pasaulį pagelbėti sustabdy
ti komunistų agresiją Pietų 
Vietname. Raudonieji graso Pa- 
cifiko taikai.

— Europos Tarybos sesija 
Strasburge. Gegužės 15 dieną 
Strasburge prasidės Europos 
Patariamosios asamblėjos sesi
ja. Pavergtų Europos Tautų 
(PET) seimas New Yorke nu
tarė pasiųsti į Strasburgą sesi
jai stebėti ir reikiamus veiks
mus atlikti delegaciją. Šalia vie
no atstovo iš New Yorko, kiti 
delegacijos nariai bus PET dele. 
gacijų pirmininkai Londone ir 
Bonnoje.

— Popiežius Jonas XVIII ge
gužės 7 d. priėmė kardinolą 
Spellmaną, New Yorko arkivys
kupą.

— Pavergtųjų Europos Tau
tų sesija Europoje numatyta 
sekantį rudenį ar 1963 m. Vie
toje numatytos, specialios Pa
vergtųjų Europos Tautų seimo 
sesijos pavasarį, sesija numaty
ta sukviesti šių metų rudenį ar 
kitų metų pavasarį.

— Europoje nuo Marseille 
uosto tiesiami vamzdžiai naftai 
iki Karlsruhe, Vokietijoje. Dar
bai pradėti 1981 metų vasarą; 
vamzdžiai bus galima naudoti 
1963 m.

KALENDORIUS

Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 
Putinas.

Gegužės 11 d. : šv. Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai; šv. Mamer
tas, Skirgaudas, Butenė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 60 laipsnių; 
rytoj — dalinai apsiniaukę, tru 
pūtį -pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 5:36, leidžias 7:57.

kas ir Mrs. Vincent Halliman,
' žmona buvusio kandidato į JAV 
prezidentus pažangiųjų sąraše, 

Mrs. Halliman pareiškė, kad 
šį pobūvį suorganizavo keli in
dividai, įskaitant asmenis, da
lyvaujančius amerikiečių ir rusų 
institute, “the Women for Pea- 
ce” organizacijoje ir kitose tai
kos ir studentų grupėse.

Grupė priėmė rezoliuciją, ra
ginančią vyriausybę sumesti 
“visus naikinančius ginklus į jū
rą”.

Titov grupei pareiškė, jog jo 
kraštas nesidomi karu, kadangi 
labai užsiėmęs “nauja liaudies 
gyvenimo statyba” (gal geriau 
būtų pasakęs “pavergimu”).

Kosmonautą į pobūvį atlydė
jo Filippov, Sovietų ambasados 
Washingtone patarėjas, ir du 
Rusijos aviacijos generolai.

Lisabonos policija
išsklaidė riaušininkus
LISABONA. — Riaušininkai 

užvakar Lisabonos vidurmiesty 
je užpuolė policiją, bet jie bu
vo išsklaidyti ašarinėmis dujų 
bombomis ir perspėjančiais šū
viais.

Pasak vyriausybės komunika
tą, riaušes sukėlė komunistai ir 
penki asmenys buvę sužeisti.

Viena moteris buvo nušauta 
paklydusios kulkos.

Ramybė sugrįžo į Lisaboną •’ 
vakar ryte, bet policija ir ka- j 
reiviai dar tebesaugojo miesto 
gatves. Pradėjus riaušininkams 
siausti, vyriausybė atsiuntė 3, 
000 karių į vidurmiestį. 

—

40,000 angliakasių
Saare sustreikavo

SAARBRUECHEN, Vokieti
ja. — Daugiau kaip 40,000 ang
lies kasyklų darbininkų sustrei
kavo Saare užvakar, prašydami 
pakelti atlyginimus. Dar tokio 
streiko anglies slėnyje nėra bu
vę nuo 1923 metų.

— Frondizi, nuverstas Argen 
tinos prezidentas, parašė laišką 
buvusiam diktatoriui Peronui, 
siūlydamas bendradarbiauti. Pe 
ronas dabar yra Ispanijoje, o 
Frondizi vienoje Argentinos sa
loje karių priežiūroje, bet jis 
būsiąs išleistas į užsienį.

Guillermo Leon Valencia, nau
jas Kolumbijos prezidentas (UPI)

California gubernatorius Ed- 
mund G. Brown atsiuntė tele
gramą, kuri buvo adresuota Ti
tovo susirinkimo Fairmont vieš 
būtyje “pirmininkui”.

Susirinkime buvo studentų iš 
California universiteto (Berke- 
ley) ir San Francisco valstybi
nės kolegijos.

Raudonieji pagrobė
lar du miestus Laose

VIENTIANE, Laosas. — Dar 
du laosiečių miestai buvo už
imti prokomunistų karinių dali
nių. Tai užvakar pranešė kara
liškoji vyriausybė. Raudonųjų 
karinės jėgos vijosi vyriausybės 
kareivius, bėgančius iš užimtos 
tvirtovės Nam Tha.

Pasak vyriausybės karinio 
biuletenio, prokomunistai suki
lėliai pagrobė šiaurėje tvirtovę 
Moung Nga, 35 mylios šiaurėje 
nuo karališkosios sostinės Lu- 
ang Prabang.

Muong Nga buvo užimta ka
reivių iš Muong Sai, kuri buvo 
bazė pristatyti reikmenų Nam 
Tha vietovei. Jungtinių Ameri
kos Valstybių šaltiniai pareiškė, 
kad, gal būt, du laosiečių ba- 
talijonai yra patekę į sukilėlių 
spąstus.

Du kinų komunistų batalijo- 
nai ir vienas Šiaurės Vietnamo 
batalijonas vyrų pagelbsti lao- 
siečiams sukilėliams.

Brazilijos ir Sovietų 
prekybos reikalai
RIO DE JANEIRO. — Brazi

lija ir Sovietų Sąjunga gegu
žės J dieną sutarė bandyti pa
dvigubinti dabartinę prekybą.

Jungtinis komunikatas buvo 
išleistas, baigus Nikolai Pato- 
ličevui, Sovietų užsienio preky
bos ministeriui, savaitės vizitą 
Rio de Janeiro mieste.

Brazilų užsienio reikalų mi
nisteris Francisco San Tiago 
Dantas pareiškė, jog derybos 
taipgi atneš jūrų ir aviacijos 
susisiekimo sutartį.

Dabar prekyba tarp Brazili
jos ir Sovietų Sąjungos siekia 
apie 40 milijonų dolerių per me
tus.

Naujas Maskvos
meškeriojimas

GENEVA. — Sovietų Zorin 
17-kos valstybių atstovų nusi
ginklavimo konferencijoje Ge
nevoje vakar pareiškė, jog yra 
kitas kraštas, kuris vykdo ato
minius bandymus ir neturi čia 
savo atstovo. Ir toliau Zorin 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga 
nepasirašysianti atominio nusi
ginklavimo sutarties, jei jos ne
pasirašys ir Prancūzija.

Bandymas
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės va
kar Pacifike išbandė 7-tąją a- 
tominę bombą nuo balandžio 
mėn. galo.

— Kongo parlamentas išleido 
įstatymą pagal kurį dabar Kon 
go vyriausybė gali traukti į teis 
mą Gizengą už riaušių kėlimą. 
Gizenga yra kongiečių vadas, 
žiūrįs į Maskvą.

Prezidentas Kennedy pasakė kalbą United Auto Workers unijos 
suvažiavime Atlantic City, pareikšdamas: “Aš noriu apsaugoti 
Jungtinių Amerikos Valstybių ekonomiją, palaikydamas tas pa
čias kainas. Pramonė ir darbininkai turi pagelbėti.” Kairėje yra 
automobilių darbininkų unijos pirmininkas Walter Rcuther. (UPI)

Rusai neįsileidžia astronauto 
Glenno erdvės kapsulės į paroda

WASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga nesutiko įsileisti 
Jungtinių Ąmerikos Valstybių 
lt. pulk. J. H. Glenno erdvės 
kapsulės medicinos parodoje. Le 
ningrade sekantį mėnesį.

Rusai atmetė pasiūlymą dvie
jų tonų kapsulę padėti “erdvės 
medicinos” skyriaus parodoje. 
Jie pranešė, kad, girdi, Lenin
grado mediciniškos organizaci
jos tąja kapsule “mažai tesi
domi”.

Pareigūnai užsirūstino, Krem 
liui atmetus pasiūlymą, ypač 
tuo metu, kai amerikiečiai taip 
iškilmingai priima Titovą, rusų 
astronautą.

LIETUVOS PRAMONE 1962 METU 
PIRMAJAME KETVIRTYJE
Daugiausia gaminama Sovietų Sąjungai. — .Atsilieka mėsos, 

cukraus, elektros skaitiklių ir kita gamyba

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Centrinė statistikos valdyba 
prie Lietuvos ministerių tarybos 
balandžio mėn. (“Tiesa”, 90 nr.) 
paskelbė duomenis apie Lietu
vos pramonės įvykdytą valsty
binį šių metų pirmojo ketvirčio 
planą. Iš paskelbtų duomenų se
ka, kad kai kurios pramonės 
įmonės neįvykdė joms nustatyto 
plano. Be to, paskelbus 1961 m. 
pirmojo metų ketvirčio duome
nis, matyti, kiek paskirose pra 
monės šakose gamyba yra pa
didėjusi ir kiek kitose ji yra 
sumažėjusi. Paskirose valstybi
nės pramonės šakose, palyginus 
su 1961 m. pirmuoju ketvirčiu, 
šių metų pirmame ketvirtyje 
bendroji produkcija .esanti pa
kilusi nuo 7 iki 25%.

Jei pažvelgti į paskirų pra
monių produkcijos rūšis, pasiro
dys, kad kai kuriose srityse ne 
tik neišpildytas numatytas pla
nas (100%), bet šių metų pir
mojo ketvirčio gamyba atsilie
ka nuo praėjusių metų to paties 
ketvirčio produkcijos.

Sunkiosios pramonės dirbinių 
gamyba padidėjo: palyginus su 
1961 m. pirmuoju ketvirčiu: 
metalo piovimo staklių — 150 
št. (tačiau šių metų I ketvirčio 
planas teįvykdytas 99.1%), elek 
trinio suvirinimo agregatų — 
600 (iš viso pagaminta 4,200;

Titdvo, atvykusio čia pakvie
tus Erdvės Tyrinėjimų komite
tui, tarptautinei organizacijai, 
vizitas yra neoficialus, bet Vals
tybės departamentas jam pra
skynė kelią į Washingtoną, Bal 
timorę, Seattle ir San Francisco.

Valstybės departamentas ne
patenkintas, kad Titov savo kal
bose kartoja propagandinį toną 
(o ką gi daugiau iš jo gali 
laukti, nes jis yra Kremliaus 
propagandininkas).

Leningrade medicinos paroda 
bus atidaryta birželio viduryje 
ir truks 3 savaites.

— čia ir žemiau skliaustuose 
nurodoma 1962 m. I ketv. garny 
ba), ei. suvirinimo transforma
torių — 203 (4,200), šildymo 
katilų — 1.7 tūkst. kv. mtr. dau 
giau (14.3 tūkst. kv. m.), ce
mento — 61,000 tonų daugiau 
(178.2 tūkst. tonų), plytų — 
20 mil. daugiau (127.4 mil.) ir 
kt.

Lengvoje ir maisto pramonė
je 1962 m. I ketvirtyje, paly
ginti su 1961 m. I ketvirčiu dau
giau pagaminta: visų rūšių au
dinių — beveik 1 mil, kv. mtr. 
(13.9 mil. kv. mtr.), trikotažo
— daugiau kaip pusę mil. viene
tų (6 mil. vienetų), kojinių ir 
puskojinių — daugiau kaip pu
sė mil. porų (9.1 mil. porų), o- 
dinės avalynės — 240,000 porų 
daugiau (2.1 mil. porų), žuvies
— 6,000 tonų daugiau (I šių 
metų ketvirtyje buvo sugauta 
33.7 tūkst. tonų), nenugriebto 
pieno produktų — 6,000 t. dau
giau (31.5 tūkst. tonų), smul
kaus cukraus — 2,5 tūkst. tonų 
(34 tūkst. tonų), konditerijos 
gaminių — 620 tonų (7,7 tūkst. 
tonų).

Kultūrinės — buitinės paskir
ties ir ūkinės apyvokos prekių 
srityje pagaminta, palyginus su 
1961 m. I ketvirčiu daugiau: 
baldų — už pusę mil. rublių 
(už 5,4 mil.), dviračių — 13, 
000 (71.6 tūkst.), radijo apara

ir kas
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės vakar 
planavo naujus pasitarimus, 
bandant sušvelninti savo gin
čą su Vakarų Vokietija, kaip 
laikytis su Rusija dėl Berlyno 
krizių.

Sąjungininkų pasitarimai bus 
pradėti, kai tik kanclerio Aden 
auerio vyriausybė pateiks savo 
priekaištus JAV strategijai.

Vakariečių valstybės pasida
lino dvi prieš dvi dėl derybų 
strategijos, Adenaueriui viešai 
atmetus JAV planą sutarptau- 
tinti sąjungininkų susisiekimą 
su raudonųjų apsuptu Vakarų 
Berlynu.

Adenaueris pareiškė, kad pla 
nas netinkamas ir jis nemato 
priežasties, kodėl amerikiečiai 
turėtų tęsti derybas su Rusija 
dėl Berlyno.

Prancūzija palaiko Vakarų 
Vokietijos poziciją, o Britanija 
pilnai remia Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Pasak Vakarų Vokietijos šal 
tinių Bonnoje, Adenaueris nepri 
imsiąs Valstybės departamento 
mestą pirštinę. Jis nusistatęs, 
kad sąjungininkai turėtų palai
kyti dabartinę padėtį Berlyne.

Spaudos konferencijoje
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy vakar spaudos 
konferencijoje, kurioje dalyva
vo 341 korespondentas, pareiš
kė: nėra ginčo su Vakarų Vo
kietijos kancleriu Adenaueriu 
dėl susisiekimo tarptautinės kon 
trolės komisijos autoriteto, bet

tų — 1.4 tūkst. (10.7 tūkst.), 
magnetofonų — 1 tūkst. (10, 
000), buitinių dulkių siurblių — 
7-tūkstančiais (27,000),.

Jei dabar pažvelgti į 1962 m. 
I ketvirčio plano neįvykdymo 
procentus, tai pasirodys, kad 
paskutinėje vietoje atsidūrė šios 
pramonės šakos: metalo piovi
mo staklės (įvykdyta 99.1% 
plano), prietaisų, automatizavi
mo priemonės ir jų atsarginės 
dalys (96%), elektros skaitik
liai (88, čia nuosmukis ir paly
ginus su 1961 m. I ketvirčiu — 
97%), fanera — (99.1), viršu
tinis trikotažas (98), konservai 
(99,3).

Kaip seka iš Lietuvos centri
nės statistikos valdybos prane
šimo, planas dar neįvykdytas 
maisto pramonėje — smulkusis 
cukrus (80%), ir mėsa (92% 
— čia neįskaitoma kolchozų ir 
gyventojų namų gamyba).

Ta pati valdyba dar paskelbė, 
kad darbo našumas visoje Lie
tuvos pramonėje šių metų I ket 
virtyje palyginti su 1961 m. I 
ketvirčiu pakilo 5%, tačiau kai 
kurios įmonės neįvykdė joms 
nustatytų darbo našumo kėli
mo uždavinių.

Paskelbti skaitmenys yra a- 
kivaizdus įrodymas, kad Lietu
vos pramonės paskirtis — dide
le dalimi savo gaminiais aptar
nauti Sovietų Sąjungą, jos pas-

toliau?
dėl valstybių sąstato, kurios siū 
lomos į tą komisiją.

Kalbos ir toliau bus tęsiamos 
su Rusija dėl Berlyno, nors A- 
denaueris dėl tų pasitarimų nė
ra optimistas.

Streikas) Brazilijoje
RIO DE JANEIRO, Brazilija. 

— Per 300,000 pramonės, pre
kybos ir susisiekimo darbinin
kų užvakar sustreikavo Santos 
uosto mieste, reikšdami simpa
tijas Cubatao naftos valyklos 
darbininkams ir prašydami di
desnių atlyginimų.

Graikija ir Turkija 
išlygins skirtumus

ATĖNAI. — Graikija ir Tur
kija dės visas pastangas išly 
ginti skirtumus, kurie sukėlė 
tarp jų susierzinimą. Tai suta
rė graikų ir turkų užsienio rei
kalų ministeriai. Ginčai kilo 
dėl mažumos problemų ir žūk- 
lavimo vandenyse tarp Graikijos 
ir Turkijos. -•______ _
— 11,282,000 vaikų gimė Jung 

tinėse Amerikos Valstybėse 
1961 metais. Pasak viešosios 
sveikatos tarnybos, kūdikių mir 
čių skaičius sumažėjęs.

— Vakarų Vokietijos parla
mente taip 519 parlamento na
rių yra 21 milijonierius: 8 mi
lijonieriai krikščionių demokra 
tų unijos nariai, 7 milijonieriai 
laisvieji demokratai ir 6 milijo
nieriai socialistai.

Ragina griežčiau 
kovoti prieš OAS
PARYŽIUS. — Prancūzų mi

nisterių kabinetas vakar įsakė 
savo pareigūnams imtis griež
tesnių priemonių prieš slapto
sios armijos organizacijos (OA 
S) vyrus, kovojančius prieš de 
Gaulle politiką Alžirijoje. Ka
binetas nutarė: OAS nariaį tu
ri būti labiau tikrinami, areštuo 
jami, smarkiau baudžiami už 
ginklų turėjimą ir pagreitinti 
teismo procesą.

Trumpai iš 
visur

— Neringai planai, bet... lig 
> šiol vasarotojų ji negali priimti.
Nors prieš keletą mėnesių vi
sos Kuršių Neringos vasarvie
tės sujungtos į vieną Neringos 
miestą, tačiau Vilniaus radijas 
balandžio mėn. nusiskundė, kad 
ligšiol dar vis neįmanoma pri
imti visų vasarotojų. Pagal nau 
jus planus poilsio namus, sana
torijas ir vilas (juose, aišku, 
tikimasi daug svečių iš visos 
Sovietijos) numatoma statyti 
prie Baltijos jūros, bet ne prie 
Kuršių marių. (E.)

— Ghanos prezidentas Nkru- 
mah pranešė, jog jis įsakęs tuo 
jau paleisti iš kalėjimo kai ku
riuos politinius oponentus, areš
tuotus pagal Ghanos preventy- 
vinio sulaikymo akto.

kiras respublikas. Tai liudija 
ir sunkiosios pramonės skatini
mas, pagamintų dirbinių statis
tika, be to, ir maisto pramonės 
gamyba — būdingas mėsos ga
mybos smukimas. (E.)
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NEPAPRASTA KONFERENCIJA

Ateitininkų federacijos nau
joji vaidyba balandžio 28 buvo 
susirinkusi posėdžio Washing
tone. Dalyvavo federacijos va
das S. Sužiedėlis, gen. sekr. dr. 
Vyt. Vygantas, kun. Vikt. Da- 
bušis, arch. A. Barzdukas, J. 
Šoliūnas ir dr. A. Sužiedėlis. 
Federacijos vyriausiu dvasios 
vadu, kaip posėdyje pranešta., 
ir toliau lieka kun. J. Kidykas, 
S. J., kuris buvo prašytas pa
reigose pasilikti. Yra gautas 
tuo reikalu lietuvių jėzuitų 
Amerikoje provincijolo kun. B. 
Markaičio, S. J., pritarimas. Po 
sėdyje išreikštas pasitenkini
mas ir padėka tėvam jėzuitam 
už teikiamą ateitininkam pa
lankumą ir dvasinę globą.

Apsvarsčius su praėjusiais
rinkimais susijusius ir naujai , 
iškylančius aktuąlius atęitinin- 
kijos klausimus, numatyta su 
šaukti nepaprastą konferenci
ją. Jos laikas, vieta ir darbo
tvarkė bus aptarta kitame po
sėdyje. Taip pat bus pagrindi-' 
nai svarstomas ir priimtas nau 
jos valdybos veiklos planas.

Apie federacijos valdybos nu 
tarimus ir darbus nutarta atei
tyje visus ateitininkiškus vie- j 
netus informuoti atitinkamais 
aplinkraščiais ir pranešimais j 
spąudoje. Sąjungų referentai j 
(A. Barzdukas, A. Sužiedėlis ir ! 
J. šoliūnas) pranešė, kad jie 1 
užmezgė ryšius su sąjungų cen 
tro valdybomis ir artimiausiu ( 
laiku numato susitarti dėl po
sėdžių, kuriuose galėtų bendrai 
pasitarti. Kun. V. Dabušiui pa
vesta ištirti galimybę paruošti 
ir išleisti mokslus einančiam jau 
nimui lietuvišką maldaknygę.

Posėdyje susipažinta su pas- į 
kutinių federacijos tarybos po
sėdžių Chicagoje ir New Yorke | 
svarstymais ir sprendimais, ku ' 
rie daugiausia liečia ateitininkiš 
kojo jaunimo veiklos ir metodų 
klausimus. Pavesta federacijos 
vadui juos susisteminti ir per 
referentus išsiuntinėti sąjungų 
centrų valdyboms.

Balandžio 29, sekmadienį,! 
federacijos valdybos nariai da-! 
lyvavo išvykoje, kurią Washing 
tono ateitininkai suruošė į Da- 
mascus, kur šv. Povilo parapi-' 
joje klebonu yra kun. Juozas į 
Giedra. Washingtono ateitinin
kai ir jų svečiai toje išvykoje- 
pamaldose, bendroj Komunijoj' 
ir pusryčiuose — dalyvavo su 
šeimomis.

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 414%

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

Studentų Ateitininkų są-gos 
ideologiniai kursai įvyko bal. 
19-22 d. d. tėvų pranciškonų so 
dyboj, Kennebunkport, Maine.

Šiems kursams vadovavo fi
gos pirm. Stasys Rudys, o Eli- 
gijus Sužiedėlis ėjo komendan
to pareigas. Algimantas Šaulys 
ihuvo berniukų vadovas, o Auk- 

j sė Liulevičiūtė — mergaičių. 
iVienas iš “vyresniųjų” taip pat 
buvo Egidijus Užgiris, S-gos cv 
iždininkas.

Kursuose dalyvavo 32 stud. 
ateitininkai iš Chicagos, Urba- 
nos, New Yorko — New Jersey, 

Kitam posėdžiui nutarta su- Putnamo, Bostono — Brockto- 
sirinkti taip pat Washingtone no, Philadelphijos ir Clevelan- 
gcgužės 26-27. do.

(AFV) Kursų programa buvo su-

Studentų Ateitininkų sąjungos ideologinių kursų, buvusių balandžio 19—22 d. Kennebunkport. 
Maine, lektoriai ir dalyviai. (R. Gedeikos AKT nuotrauka)

Parengimu kalendorius skirstyta į tris pagrindines te- praktika ir dalyvavimu katąli- 
istorijos ideologijos ir veik kiškoje akcijoje.; mas: 

los.

Pirmo ji diena

j Pirmąją kursų dieną, Didįjį 
Į Kevirtadiėnj, apiė ateitininkų 
ideologijos istoriją kalbėjo Atei 

į tininkų federacijos vadas prof.
: Simas Sužiedėlis. Jis pareiškė, 
j kad kursų tikslas yra pažinti, 
Ipasisavinti ir paskleisti. Kitos 
tos pačios dienos temos buvo 
ateitininkų judėjimo pradžia ir 
idėjos, kurios ją paskatino, idė-

VOSYUUS 1000 M ART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113 

' • Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan-; 
džius, įvairią rū-; 
kytą ir šviežią' 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

Gegužės mėn.:
11 d., 7:30 v. v. Chicagos atei 

tininkų sendraugių susirinki
mas Jaunimo Centre.

13 d., 12 vai. Chicagos ateiti
ninkų studentų ruošiamas Pax 
Romana minėjimas Jėzuitų ko
plyčioje ir Jaunimo Centre. 27 
d. ateitininkų ešimos šventė. 

Birželio mėn.:
24 d. prasidės jaunesniųjų 

moksleivių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. Baigsis liepos 8 d. 
Liepos mėn.:

24 d. prasidės vyresniųjų mo
ksleivių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. Baigisis rugpiūčio 5 
dieną.

Rugpiūčio mėn.:
12—18 d. įvyks Dainavoje 

ateitininkų sendraugių stovyk
la.

ijinė kova, ateitininkų ideologi
ja apskritai ir smulkus apibrė
žimas principų.

i
Prof. Sužiedėlis kalbėjo, kad 

iš ateitininkų ideologijos labiau 
šiai imponuoja jos integralu
mas bei visuotinumas, princi
pingumas, pajungimas žemesnio 
dalyko aukštesniam ir logiškas 
klausimų bei problemų sprendi- 

'mas. Jis nurodė, kad principai 
rodo santykius, kuriuos turim 

! turėti su Dievu, tauta ir arti- 
I mu. Profesorius ateitininkiją 
pavadino Dievo karalystės gy
nėju, Kristaus meilės vykdyto
ju ir modernios kultūros jungė
ju su krikščionybe, įrodydamas 
reikalą būti gyvos dvasios žmo
nėmis, pasižyminčiais uolia

Kursantai buvo paskirstyti į 
diskusinius būrelius, kurie svar 
stė kultūros reikšmę teistui, po
zityvistui, materialistui ir ateis
tui. Dienos programa buvo už
baigta šv. mįšiomis.

Antroji diena
Bal. 20 d., Didįjį Penktadie

nį, dr. Arūnas Liulevičius kal
bėjo apie sąlygas ir kryptis 
ateitininkų veikloje ir apie ide
ologiją bei gyvenimą. Jis minė-

(Nukelta į 6 psl.)

J

S
Vai.

P. SčLEIKiS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas 

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

9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal auaitarimą. 

061 valandos .Jcambintl telefonu 
HEmlock 4-153 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
valę Kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
'vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

■ len. uždaryta. Ritu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PK 8-3220 

Rez. telef. IVAIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building). tei. LU 5-6446
valandos pagal susitarimą Jei ne

atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

, a, t,as'ieh nuo ti—S vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

Prečlad. ir Kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą
nei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVeBt 7Ist Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1 4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, feč., šešt pa-gal sutartį, 
aekm. uždary ta.

I?el. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

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

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

2737 VVEST 7lst STREET 
Vkiandoa tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenne
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

8132 S. Kedzie Avė. WA 5-267(1
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001, 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ilgos 

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

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—b vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

Mn dlnoiaia uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 6-2017 
f.ivnnins nrilmn sami susitarime

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 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 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jj kitiems pasiskaityti
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus. niais — 8:30 — 12:00.

.................................................................................................. .

Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Rd

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

Ofiso Ir buto tel. Ol/ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court, Cicero 
į Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč ir šaš- 
! tad. tik J 0-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street 

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

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

Tel. Ofiso — RI 7-0400.

Tel.: REliance 5-1811
BR. WALTER L KIRSTUK

(I Jetuvis gj dytbjas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai..' Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

si. ofiso ir buto OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGU 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU Lit VAIKAI EIGŲ 

SPECIALI STfi 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto Iki S vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrool. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8UBIT ARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NĖR V (J IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Se. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRUHGEVidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28, UI 
Telef. offiso: PUJlman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946 
PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7.8818, VT 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252P

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 val. vak.
Treč, ir sekmad. tik eusltarus.

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

• Administracija dirba kas- Į-j 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais Kryžiaus ligoninę.

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

Telef REpublic 7-2296

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 8. California Avė, VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak,. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 ». p 

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūslės ir šlapiuno takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 892 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TĘ 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tei. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. «».

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir Seštad. pagal su tart)

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IK CHtRtIRGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

Chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
• aiandos. nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popW.
________Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČH'S

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
l'el. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki I y. p.p., 6-7 y."v.

DR. STikSYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidua 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos rvto kasdien_____

Kuomet svarstote duoti dovaną

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



/

VIENO ASMENS DALINIAI
Lietuviai, būdami ilgą laiką 

pavergti, visada ieškojo Va
karuose bičiulių, kurie galėtų 
viena ar kita proga skelbti pa
sauliui apie Lietuvai daromą 
skriaudą. Tokių bičiulių buvo 
ieškota Rusijos okupacijos me 
tu, kada caro žandarai mušė 
maldininkus Kražiuose, draudė 
spaudą ar kitaip engė lietuvį, 
tokių bičiulių buvo ieškoma 
vokiečių okupacijos metais, jų 
tebeieškoma ir dabar. Ir ypač 
dabar mums yra reikalingi to
kie, kurie galėtų tarptautinia
me forume iškelti Lietuvai da
romą skriaudą, kurie galėtų 
liudyti žiaurios sovietų oku
pacijos priemones ir terorą 
Tokių lietuvių reikalams liu
dijančių bičiulių turime, prie 
tų pačių draugų, ginančių lie
tuviškuosius reikalus, galima 
priskaityti ir įvairius komu
nizmą demaskuojančius arba 
Lietuvos laisvinimo reikalus ir 
L; etų vos kultūrą keliančius lei
dinius.

Sovietai taip pat ieško
Tokių tarptautinio masto, te 

gu ir mažesnių, bičiulių ieško 
visi ir ypač sovietai, kurie, 
reikia pasakyti, propagandos 
ir melo srityje yra specialis
tai, nes nėra saistomi jokios 
moralės. Leninas yra pasakęs, 
kad, reikalui esant, komunis-

v tas gali ir pilvu šliaužti, nes 
tikslas pateisina priemones. 
Tokio nusižeminimo pavyzdžių 
sovietai yra parodę daugybę, 
ypač antrojo pasaulinio karo 
ir pokario metais, bet jie ir 
dabar tebeieško draugų, ne
paisant, kad tie draugai vie
nu ar kitu atveju yra nelabai 
priimtini.

Štai, neseniai paskyrė Leni
no premiją dail. Picasso, gar
siam abstraktaus meno meni
ninkui. Bolševikai yra daug 
kartų pasisakę prieš modernų
jį meną, jie yra prakeikę daug 
kartų Vakarus, jie vadina va
kariečių meną šlamštu ir savo 
dailininkams liepia laikytis so
cialistinio realizmo. Kai buvo 
Sovietijos dailininkai suruošę 
parodą Paryžiuje, ten buvo 
išstatyti tūkstančiai sovietų 
dailininkų paveikslų, kurie dėl 
partijos įsakytos linijos lai
kymosi buvo visi panašūs. 
Tuos paveikslus apžiūrėjęs Pi
casso nusistebėjo, kaip tiek 
daug paveikslų vienas dailinin
kas galįs pripiešti. Tačiau, ne
paisant tų patyčių, sovietam 
propagandiniam reikalui Pi
casso reikalingas ir jie jam 
pabėrė tūkstančius Lenino pre 
mijos vardu. Tokių premijų, 
anksčiau, paniekinto Stalino 
vardu, yra gavę ir kiti asme
nys, iš kurių sovietai tikisi 
naudos. Nepaisant, kad sovie
tai niekina modernų meną, to 
meno karalių Picasso stengiasi 
pajungti savo naudai, nes nori

< jį laimėti propagandai.
Privati iniciatyva

Akcentuodami šį sovietinį 
pavyzdį, norime pabrėžti, kad

Spaudoje ir gyvenime

GIMTOJI KALBA
Visada mielai laukiame bendri

nės kalbos žurnalo “Gimtosios 
Kalbos”, kuri laimingai apjungė 
mūsų visus vadovaujančius kalbi
ninkus. Jame visada yra kas nors 
įdomaus. Pvz. naujausiame — šių 
metų pirmame — numeryje re
daktorius L. Dambriūnas prade- ' 
da sav-o vertingą studiją apie lie
tuvių kalboje vykstančią pažan-

y gą, nusakydamas jos kryptis ir 
naujoves. P. Jonikas svarsto tar
mių įtaką j vietovardžių formas, 
o dr. Pr. Skardžius informuoja 
apie okupuotoje Lietuvoje vykdo
mą propagandą kalbotyroje.

Reikia pasidžiaugti, kad “Gim
toji Kalba” mus vis praturtina 
taip trūkstama nauja terminija. 
Pvz. ir šiame numeryje pradeda
mas spausdinti teisinių terminų 
sąrašas, čia randame tokius kas
dienio vartojimo terminus kaip 
įsilaužimas (burglary), teismo 
medicinos inspektorius (coroner)

' ir kt. Gerai parinkti kištukas (vie- 
ton štepselio), ritė (vieton špūlės). 
Chaosui lietuvišku pakaitalu sįūįo-

1 ma “palaidynė”. šis terminas gal 
ir neturės tokio pasisekimo visuo
menėje, ypač kad jau turimas tam,

bičiulių ieškom, ne tik mes, 
mažos tautos nariai, bet jų 
ieško ir tokios didelės ,atomu 
grasančios Sovietijos diktato
riai. Tai liudija nepaprastą 
draugų reikšmę, nes sovietai 
niekam pinigų veltui nedalina. 
Ir lietuvių pareiga susirasti 
kuo daugiau bičiulių politikų, 
mokslininkų ir menininkų tar
pe.

Gera, kad ta prasme jau 
padaryta daug pažangos. To
kių bičiulių randama visuose 
sluoksniuose. Politikoj sura
do bičiulių Los Angeles Alto 
skyriaus nariai, stengdamiesi 
pravesti rezoliuciją, kad iš Lie 
tuvos būtų išvesta Sovietų ar
mija, literatūroj rado bičiulių 
St. Zobarskas, pakviesdamas 
profesorius redaguoti, versti 
ir aptarti lietuvių literatūros 
veikalus. Taip pat lietuvių bi
čiuliai padėjo prasiveržti į vie
šumą tokiom knygom, kaip 
Leave Your Tears in Moscow 
arba Guerilla Wasfare on the 
Amber Coast. Be abejo, yra 
ir daugiau knygų, parašytų 
mūsų mokslo vyrų, kurias iš
leido universitetai, ir visi šie 
leįd niai kovoja už Lietuvos rei 
kalus. To daugiausia pasiekta 
privačios iniciatyvos ir priva
čių kontaktų dėka ir, tai atli
kę lietuviai bei jų draugai ame 
r kiečiai, yra stiprūs vieno žmo 
gaus daliniai, sėkmingai besi
kauną Lietuvos laisvinimo lau
kuose.

Nesunku talkininkauti
Nebūtina būti profesorium 

ar turėti geras pažintis litera
tūros ar politikų sluoksniuose. 
Į šį draugų Lietuvai medžioji
mo darbą gali įsijungti ir vi
si, dovanodami vienam ar ki
čam, tegu ir ne taip jau aukš
tą postą turinčiam amerikie
čiui ar kitam kokios nors tau
tos asmeniui, propagandinių 
leidinių. Galima pagaliau ir 
paštu nusiųsti. Neseniai čika- 
giet's J. Kukeckis pasiuntė kny 
gą Guerilla Warfare on the 
Amber Coast senatoriui Dirk- 
sen, kuris parašė laišką, kad 
tos knygos medžiaga pasinau
dojo savo politinei kalbai pa
rašyti. Vienam čia gimusiam 
lietuviui, aviacijos kapitonui 
buvo padovanota knyga Leave 
Your Tears in Moscow, kurią 
jis perskaitęs davė paskaityti 
trisdešimčiai kitų aviacijos ka
rininkų amerikiečių. Šie per
skaitę stėbėjosi, koks baisus 
yra bolševizmas ir kiek nedaug 
apie jį šis kraštas težino.

Galima priskaičiuoti daugiau 
tokių pavyzdžių, liudijančių, 
kad mūsų individualus dar
bas, ieškant draugų politikų, 
leidėjų, mokslininkų ir paga
liau eilinių amerikiečių tarpe, 
yra naudingas mūsų laisvini
mo darbams. Jeigu knygas ra
šantieji ar kontaktų ieškantie
ji turi ir daugiau pasispausti, 
tai kitiems užtenka tik nepa
gailėti sumos knygai nupirkti 
ar jai persiųsti. Al. B.

artimai skambąs palaidinės (viršu
tinių marškinių) terminas, o Balči
konio redaguotas “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas” palaidynei 

teikia svaidyklės, stabdžio, žu
vims gaudyti virvelės prasmes.

“Gimtoji Kalba” vis parūstauna 
dėl laikraščių kalbos. Visiems šio
je srityje reikia pasitempti, bet ne
mažai painiavos čia atsiranda ir 
dėl pačių kalbininkų nevienodumo. 
Kad ir šiame numeryje cituojant 
laikraščių vardus 3 pusi. rašoma 
“Darbininkas” (kabutėse), o- 15 
pusi. Gimtoji Kalba. Draugas (jau 
be kabučių). Kaip gi iš tikrųjų rei
kia rašyti. Jei galima, abejaip, tai 
kaip žinoti, kokias atvejais galima 
abejaip, o kokiais reikia vienaip?

Toliau — pusi. 13 rašoma pava
dinimas “Lietuvos Mokslų Akade
mijos Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas”. Kodėl akademijos 
pavadinimo visi trys žodžiai pra
dedami didžiosioms, o instituto — 
visi (išskyrus tikrinį daiktavardį 
“Lietuvos”) jau rašomi inažosio 
mis. Pusė šio junginio parašyta 
kaip įprasta rašyti tremtyje, o ki-

ALBANIJA STALINO ŠEŠĖLY
Per Albaniją geltonoji rase skverbiasi Europon

Nedaug težinoma, kas įvyko 
po II pas. karo Albanijoj. Chruš 
čiovui sėdus į raudonosios im
perijos sostą ir pradėjus nusia
linimo kovą, raudonoji Kinija 
ir Albanija nepakluso: tų šalių 
komunistams ir toliau Stalinas 
liko dievaitis. Mažytę Albaniją 
Maskva skaudžiai nubaustų, bet 
neturėjimas bendros sienos (Al
banija yra tarp Graikijos ir Ju
goslavijos) ir Pekino globa su
skaldė komunistų vieningumą 
pasaulyje. Palankių aplinkybių 
dėka Albanija, gal tokio dydžio 
kaip Šveicarija, ir toliau ištiki
mai palaiko Stalino kultą.

Tautų tėvas

Seniau čia buvo išpažįstamos 
3 religijos: 66% mahom., 21% 
ortodoksų-pravosl. ir 12% ka
talikų. šiandien ten nėra dides
nio nusikaltimo kaip tikėti Die
vą. Bažnyčios paverstos ligoni
nėmis, sandėliais, gyvulių tvar
tais. Naujoje Albanijoje taip 
pat, kaip ir visoje Sovietų Ru
sijoje, bent propagandoje gar
binami sputnikai, įvairios karo; 
raketos, na, ir Stalinas. Mokyk- ’ 
lose ir ant daugelio pastatų a-' 
kis rėžia milžiniški užrašai: ; 
“Tautų tėvas draugas Stalinas 
“rūpinasi” visų albanų laime”. 
Dar antra religija kalte kalama 
albanams — tai “Darbas ir ko
munistinės valstybės gerovė”.

Žmogaus laisve ir saugumu 
niekas čia galvos nesuka. Kiek
vieną iš užsienio atvykusį kelei
vį seka bent du ar trys slap
tieji sekliai. Šveicarų spaudos 
duomenimis ir statistika, Alba
nijos koncentracijos stovyklos 
perpildytos, žmonės šaudomi ■ 
teismų sprendimais ir be jų. Po 
litiniais, ideologiniais, religiniais 
sumetimais, atsargiai skaičiuo-. 
jant, nužudyta virš 150,000 žmo J

I

ta pusė — ką,ip rašoma Lietuvoje. 
Kokios tvarkos ir kokių taisyklių 
čia laikomasi?

Laikraščiai gauna pylos dėl ko
rektūros klaidų. Reikia pripažinti, ; 
kad dažnsi tai būna pelnytai, bst 
gi ir “Gimtoji Kalba”, išeinanti 
tik kartą j tris mėnesius ir tik vie
no lanko, ir tikrinama daugelio 
žmonių, nėra laisva nuo to. Pvz. ir 
paskutiniame numeryje pusi. 15 iš
spausdinta, “jaunustėje”, vieton 
“jaunystėje”.

Tai, žinoma, smulkmenos. “Gim
toji Kalba” mums visada pasilieka 
šviesus bendrinės kalbos vadovas. 
Jei būtų leista reikšti pageidavi
mus, tai norėtųsi, kad būtų plečia
mas skyrius “Taisytini posakiai ir 
žodžiai”-.

J. Daugai lis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Kambaryje, kuriame Eugenija susodino svečius, 
daug žvalgytis tikslo nebuvo. Akių nebadė nei pra
banga, nei ypatingai rūpestinga tvarka, nei kas nere- 

; getai naujo ar individualaus. Vidutinis skonis, užtin
kamas dažnuose namuose, viešpatavo ir šioje pasto
gėje. Vienas kitas puošmuo ir mažo berniuko nuo
trauka užpildė tuščiomis galinčias atrodyti sienas ar 

j kerteles.
— Sūnus, — pasakė Eugenija, metusi žvilgsnį į 

šviesiuose rėmuose įspraustą vaiką, ir šalia jos akių 
j susimetė daugybė mažų raukšlelių, netinkančių links- 
I mam veidui. — Mano mama jau antrus metus jį 
j augina. Kai atsiskyriau nuo vyro, taip ir liko pas ją.

Jasaičiai akimirkai nuščiuvo, — ją manė esant 
vaikino negalinčia išsirinkti mergina, jau baigian
čia pačio gražiausio žydėjimo laikotarpį.

Esu ištekėjus, — Eugenija vikriai skaitė sve
čių mintis. — Nesutarėm, aukos reikėjo didelės. To
kiu atveju atskiri keliai yra priimtinesnį.

Vėliau gėrė kavą, prisiminė spektaklį ir žmones 
vestibiuliuose, juokėsi, filosofavo. Eugenija buvo ge
ra šeimininkė, mokanti ir drįstanti reikšti savo nuo- 

Į monę.

Viršum kilo pilstomo spirito garai, kutendami
nosį.

— Kitas ir girtas turi protą, o jis — kelmas. 
Manai, žiūrėjo namų ar jos? Vaikas augo, gal dau
giau būtų atsiradę, o jais rūpintis nelengva, turint 
tokį vyrą, kaip jis.

Kalbos ir juoko svečių tarpe nestigo. Gal todėl, 
kad Tomas jau ne kartą virtuvėje buvo užsiėmęs 
paslaptingais pilstymais. Prieteliai ir pažįstami, ku
rių būry, savimi pasitikėdama, krykštavo Eugenija, 
šeimininko klausė prideramai, jo paruoštą gėrimą 
skubiai išbaigdami, niekad nepamiršę pagirti. Ilgėliau 
jų tarpe pabuvojęs, galėjai įtarti, kad draugija sky
rėsi į dvi grupes. Vienoje daugiau, būrėsi moterys, 
antroje maišėsi vyriškos galvos, prie kurių jungėsi 
ir Eugenija. Šalia lengvų, šventėms tinkančių temų, 
kurios nieko nepasako ir kiekvienam leidžia daly
vauti pokalbyje, moterys pasikeisdavo bėdomis apie 
sunegalavusius vaikus, apšnekėjo krautuvių languose 
pasirodžiusias naujas madas, kažkurį ilgėliau pasa
kojo apie sesers ar kokios kitos artimesnės giminai
tės sunkų šeimos gyvenimą, kitoms su nuostaba ir 
užuojauta atsidūstant “pamanykite, pamanykite”. Čia 
buvo galvų kraipymo ir nusistebėjimo, atodūsių ir 
užuojautų. Antroji grupė buvo žymiai garsesnė. Ten 
beveik visi kalbėjo kartu, nuomones dėstė greitai ir 
karštai, pašnekesiams sukantis apie paskutines re
cenzijas žurnaluose, naujai iškilusias kūrybos ir filo
sofijos kryptis, net apie politinius įvykius.

Tomas virtuvėje dar vis pilstė skysčius tai ant 
1 žolių tai nuo žolių, o Šukys kalbėjo:

— Pakako moteriškei, įkyrėjo. Trenkė jį ir ver
čiasi pati daug geriau, kaip su juo. Gimnazijoj, brol, 
kalbas dėsto. Gerai moka vokiškai, prancūziškai. Be
veik baigusi universitetą. Vos poros semestrų trūksta 
iki diplomo. Datemps dabar, kai to puvėsio atsikratė,

(Bus daugiau)

Žmonių buvo gausu. Kylanti uždanga skleidė 
naują pasaulį, ir jie buvo klusnūs stebėtojai. Tačiau 
kai salėje sužėrėdavo šviesa, ir scena mirdavo per
traukos laikotarpiui, neramūs ir skubėdami veržda
vosi lauk. Lyg vietos nerasdami ar laukdami kažko 
netikėto, blaškėsi vestibiuliuose, trynėsi rūkomuo
siuose ir užkandinėj. Čia 'pat esąs ir nesulaukiamas 

i pavasaris darė juos niūriais, panašiais į dangų už- 
j glėbusius rūkus. Veiduose stigo žiemos teatrų lan
kytojų bruožuose susėdusio abejingumo. Laimingai 

i skambančių kalbų nesigirdėjo, tik pavieniai žodžiai, 
i tariami nenoromis ir trumpai, maišėsi surūgušioj 
i minioj.

Šioje spūsty Jasaičius užkalbino Eugenija ir šu- 
, kys, klaidžiojimo užmiestyje bendrakeleiviai. Pava- 
! sarinio nerimo Eugenijos veide nebuvo, lyg nei gra
žesnės dienos laukimas, nei debesys padangėje jos 
nedomintų. Gyvenimas buvo skirtas tik jai. Eugenija 
neeikvojo jo šalia savo pasaulio bėgantiems įvykiams 

i pažinti, ar tai būtų žmogus, ar daiktas, ar metų lai
kas. Nors matoma tik antrą kartą, Jasaičiams Euge
nija neatrodė svetima. Jos žodžiai, veidas ir atviros 
akys darė ją ilgos metų eilės pažįstama ar net arti
ma drauge. Kai, pasibaigus spektakliui, jie vėl susi
dūrė tarpdury, ir Eugenija pas save užkvietė, Jasai
čiai neatsikalbinėjo.

VLADAS MINGĖLA

nių. (Gyventojų šioje šalyje iš 
viso tėra apie 1,200,000, terito
rija 28.738 kv. km.).

Tačiau albanai tvirtina, esą 
po monarchinio valdymo (Ach- 
med Zogu), po italų ir vokiečių 
okupacinių režimų, jie esą pir
mą sykį savo istorijoje “laisvi”. ! 
Jau 17 metų kai visagalis rau
donasis Albanijos diktatorius 
(komunistų partijos sekreto- ■ 
rius) Enveris Hodša, kaip ir 
Jugoslavijos dikt. Tito, tvirtai 
valdo. Stalino šešėlyje albanai 
turi matyti savo dievuką Enve- | 
rį Hodšą — gyvieji jį užtat ir 
garbina, nes nori likti gyvi.

Bedievių sąjunga čia visaip 
proteguojama. Mokyklose įves
tos net ateizmo pamokos. Mo
kyklose ir iš viso jaunimui kal
te kalama į galvą: “Mes neturi
me bažnyčių, bet užtat pas mus 
veikia daugybė mokyklų, dešim
teriopai daugiau turime ligoni
nių, pasistatėme daugiau kaip 
50,000 gyvenamųjų butų”.

150,000 nužudytųjų
Aišku, jau iš seno žinoma, 

kad Albanijos ekonomika, civi
lizacija, kultūra dar ir XX a. 
iš feodalinio gerovės lygio ne
buvo išsivadavusi. O juk ko
munistinė “gerovė” tik melu 
grįsta. Nuo amžių tik badą ir 
skurdą matę, tik kukurūzais mi 
tę, gal kai kas prie komunistų 
pasijuto geriau, bet mums, pa- 
žinusiems tą komunistinę ge
rovę, aišku, jog viskas klesti 
ir bujoja tik propagandoje. Se
niau tų vargdienių niekas be 
nusikaltimo nešaudė, nekorė, o 
dabar tų aukų priskaitoma virš 
150,000.

Šveicarų žurnalistas Joe Mū
ras, dar šiemet buvo gavęs lei
dimą apsilankyti Albanijoje, tvir 
tina, kad žmonės niekada nebu
vę taip apiplyšę ir nuskurdę, 
kaip šiuo metu. Bet, nors už 
tikėjimą skaudžiai baudžiama, 
žmonės meldžiasi į tikrąjį Die
vą ir prašo pašalinti baisųjį ko
munizmą. Toliau savo įspūdžiuo 
se Joe Mūras tvirtina, kad sta- 
linistai Albanijoj vakariečių ne
bijo, bet jie mano, jog rusai ga
lį išsikelti pakrantėn. Naktį pa
krantes ir jūrą nušviečia galin
gi švyturiai, ypač akyliai saugo
ja uostus. Vertėjas jam paaiš
kino tų švyturių prasmę: esą, 
bijoma evantualaus priešų puo
limo — invazijos; taip pat nori
ma apsisaugoti išdavikų, agen
tų, sabotažninkų ir kt. Be to,

švyturių šviesos pluoštai nuo
latos ieško vandeny laivelių su 
pabėgėliais. Daugybė ir gyvybe 
rizikuodami, nori pasiekti lais
vę.

Geltonasis pavojus
Štai jau ir motinai Europai 

gresia geltonasis pavojus: jis 
braunasi per užpakalines duris. 
Ir kai Maskva buvo priversta 
savo “angelus sargus” atsiimti 
iš Albanijos, tą vaidmenį ėmė 
vaidinti raudonoji Kinija. Gal
vojama, kad šiuo metu Albani
joje jau yra apie 200,000 ko
munistų. Užtat kiniečių čia pil
na. Jų yra ir vyriausybėj. Savo 
laiku buvo pakviesti raudono
sios Kinijos valdovai medžiok-1 
lėn, ir jie po to pirko Albanijoj ' 
už keletą milijonų medvilnės, i 
Jie, be to, pažadėjo ir kitokią ( 
paramą. Albanai laukia kiniečių 
laivų: ten, esą, mašinų, įvairių 
žaliavų, javų. O Albanijoj jau 
dabar badaujama. Mūsų galvoj I 
netelpa, kad maistas plaukia iš 
badaujančio krašto — Kinijos. 
Keista ta politika!

Iš kur badaujanti Kinija gau
na tiek daug kviečių, kad jų 
pakanka net į užsienį eksportuo 
ti? Pasirodo, geroji Amerika 
ir Kanada pusdykiai parduoda, 
o gal ir atiduoda badaujančioms 
Tolimųjų Rytų minioms atlieka
mus kviečius. Tokią “prekybą” 
su 40% pelnu finansuoja rau
donieji kiniečiai. Atrodo, kad 
badaujantieji tų kviečių ir ne
valgo. Vėliau tuos kviečius ki
niečiai eksportuoja Albanijon ir 
kitur. Taip ' ir sukasi komunis
tinio ūkio karuselė. Jeigu ne ka-

Sovietai slėpė žemės ūkio der 
liaus ir kolchozininkų atlygini
mo duomenis. Ir šiuo metu, kai, 
Chruščiovą sekdami, visi kom
partijos šuneliai ėmė kaukti a- 
pie kolchozininkų atlyginimo 
pakėlimą, bijo net paminėti jų 
nūdienį darbadienio atlyginimą. 
Tik pripuolamais atvejais, pvz. 
apybraižoje apie Dinamo įmo
nę, balandžio 6 d. Tiesoje nuro
doma, kad darbininkų dienos 
atlyginimas svyruoja tarp 3-4 
rublių. Koks gi atlyginimas kol
chozuose ?

Kolchozininkas iš derlingiau
sios Lietuvos srities rašo: “At
lyginimas už praėjusius metus 
tikrai biednas, todėl ir su duo
nele bus riesčiau”. Kai kas pa
sakys — nori siuntinių ir dejuo
ja. Imkime kitą šaltinį. Žemės 
ūkio ekonomikos instituto moks
liniai bendradarbiai J. Pilypas 
ir Romanovičius str. “Kolūkie
tis ir jo darbadienis” aiškina: 
“Vyriausybė rekomendavo me
chanizatoriams, atėjusiems dirb 
ti į kolūkius iš buvusių MTS, 
tokį atlyginimą, kad jų uždarbis

pitalistų “gailestingumas”, tos 
komunistinės masės iš bado nu
mirtų. Tik prisiminkime Jugos
laviją, Lenkiją, Indiją ir kt. Bet 
ir komunizmas galėtų žlugti.:. 
Kapitalizmo galvočiams, matyt, 
tas nepriimtina...

Mary Weatherly, 70 m., iš Fort Payne, Ala., ir Clara Glenn (de
šinėj), astronauto motina, išrinktos Amerikos metų motinomis ir 
čia jos matyti iškilmėse New Yorke. Pirmoji išrinkta už darbą 
mažaraščių tarpe; Alabamoj, o antroji, kad pajėgė išauginti toki 
puikų sūnų astronautą Glenn. (UPI)

4.

— Kaip žaltys vikri, — porino Šukys, virtuvė
je gelbėdamas Tomui, ruošiančiam gėrimą. — Čia prie 
tavęs, čia vėl, žiūrėk, jau kažin kur. Kalbėdamas turi 
gerai pagalvoti, kol išsižioji. Viską, brolau, išmano. 

' Neimsi jos nei muzikoje, nei mene, nei kur nori. Ug- 
Į nies glėbys, ne moteris. Griebčiau ją nelaukęs, jei ne- 
1 būtų... Žinai, ką turiu galvoje.

Už sienos ūžė didokas būrys svečių, atėjusių 
šventėse aplankyti.

■— Jos vyras grynas valkata. Žinau jį. Galvą turi 
gerą, protingas, bet kas iš to? Girtas kasdien, apsivė
lęs. Ne jo boju. Tik dėl to, kad ne mergina...
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KOMUNISTŲ SUKURTI

KOLCHOZAI - ELGETYNAI

Komunistai įsitikino, kad žmonių išnaudojimu 
neįmanoma gamybos pakeiti

JURGIS VĖTRA

nebūtų mažesnis už tą, kurį 
anksčiau gaudavo. Vadinasi, 
traktorininkui, įvykdžiusiam kol 
ūkyje nustatytą dienos išdar- 

; bio normą, priskaitomi 5 darba
dieniai. Už kiekvieną išdirbtą 
darbadienį traktorininkui išduo 
damas garantuotas atlyginimas: 
2 kg. grūdų ir 70 kapeikų” (Tie
sa, 4.6).

Traktorininko atlyginimą pa
dalinkite iš 5 ir gausite kolcho- 
zininko atlyginimą. Ar kas gali 

į pragyventi dieną už 20 centų?
I

Kompartijos “laimėjimai” 
Lietuvoje

Minėti moksliniai bendradar
biai štai ką rašo apie kolcho
zus, kuriais giriasi Maskvos en
gėjai Lietuvoje: “Žibikų kolū
kyje praėjusiais metais viduti
niškai iš kiekvieno ha prikulta 
po 6 cnt. grūdų. Avižų iš 40 ha 
ploto vidutinis derlius sudarė 
vos ne vos po 2,8 cnt. grūdų. 
Kitų kultūrų derliai iš ha taip 
pat buvo labai maži: bulvių po 
48 cnt., daugiamečių žolių šie
no — 19 cnt., kukurūzų silosui 
— 155 cnt., linų pluošto — 1,9 
centnerio”. Nepriklausomoje Lie 
tuvoje kolchozo apimties plote 
nežinomas toks derlius, kad jis 
atneštų tik sėklą. Vidutinis ne
priklausomos Lietuvos derlius 
1940 m. siekė 18,8 cnt. grūdų, 
260 cnt. bulvių, šiuo metu lais
vas ūkininkas būtų žymiai pra
šokęs anuometinį derlių ir pa
siekęs dar didesnių laimėjimų 
gyvulių ūkyje.

Sovietai pirko Lietuvos grū
dus ir veislinius gyvulius. Rau
donoji armija atėjusi rado pil
nus aruodus ir prekėmis lūžtan
čias krautuves. Lietuvių prakai
tu sukauptas turtas greitai din
go. Našus žemės ūkis paskubo
mis sugriautas ir sukurtos pa
baisos — kolchozai. Ne vieni 
Žibikai- pateko į skurdą. Skurs
ta visi Lietuvos kolchozininkai, 
išskyrus įvairius pareigūnus, 
kompartijos atstovus - parazi
tus, kurie minta iš svetimo pra 
kaito. Kas liks kolchozininkams, 
jiems nerūpi.

f Nukelta i 4 psl.)
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ŠIRDIS, KURI MOKA TIK MYLĖTI

“Neverkite ,kad ji išvyksta, 
bet padėkokite jai už tai, ką ji 
yra davusi”, pataria šventas Je-

ironimas, stovėdamas prie moti-

P flX ROMANA
(Chicagoje prie bažnyčios du

rų kalbasi dvi moterėlės)

Motinos širdis
Viena vaizdinga rytiečių le

genda pasakoja apie motinos 
širdies gimimą. Pasaulis jau bu
vo sutvertas. Džiunglės knibž
dėjo nuo gyvulių, medžių šakos 
linko nuo paukščių giesmininkų, 
vandenynai buvo sklidini žuvų. 
Trūko tik žmogaus. Tada tai Kū 
rėjas panėrė ranką Nilo vagos 
purvan, kad iš jo sukurtų žmo
gų. Tačiau vėžys jkando Vieš
paties pirštan, .ir trys kraujo 
lašai nutekėjo vagon iš sužeistos 
rankos. Taip iš kraujo ir purvo 
mišinio Dievas sukūrė motinos 
širdį.

Kas yra motina?
Širdis, kuri moka tik mylėti.
Jei vaikai yra šviesa, tai mo

tina — liepsna. Iš šviesos spren
džiame apie liepsnos stiprumą.

Motina vynuogių krūmas, vai
kas vynuogių kekė. Iš vynuogių 
kekės sprendžiama apie vynuo
gių krūmo kokybę.

Motina — kapitalas, vaikai — 
procentai.

Motina yra karalienė savo vai 
dinių tarpe. Jie gyvena laimin
gi po jos išmintingumo skeptrą.

Motina yra Dievo sodininkė. 
Ji yra kelias, žvaigždė, uostas, 
nuraminimas. Ji — herojė ir 
kankinė. Motina yra paslapčių 
paslaptis. Ji savyje slepia visą 
laimę ir viso pasaulio vargą.

Yra pasiaukojimų, kuriuos tik 
viena motina gali pakelti. Ten 
yra visa motinos meilės gilybė.

Motinos pašaukimas — ant
gamtinis. Negalima žmogaus gy
venimą įstatyti į siaurus gimi
mo ir mirties rėmus. Visas gy
venimas ateina iš Dievo ir grįžta 
į Dievą. Taigi, motinos pašau
kimas yra dieviškosios kilmės.

Motina perduoda gyvenimo ,es 
mę, sielą, išėjusią iš Dievo ran
kų, tam, kuris gimsta, štai dėl- 
ko Makabėjų, motina, pilnai su 
prasdama savo pašaukimą, visų 
motinų vardu nuolankiai pasa
kė: “Tai ne aš, kuri jums da
viau sielą ir gyvenimą, bet pa
saulio Kūrėjas”. (Mak., VII, 22 
— 23.).

Motinos meilė
Šviesu ar tamsu, motina visa.

Kard. Minszenty apie motinas

da myli. Ji myli visur: lūšnelėje 
ir rūmuose, garbės viršūnėje ir 
kritime, iki mirties ir po mirties.
Ji iškenčia didžiausias istorijos 
tragedijas. Kiekvienas žemiškas 
švelnumas yra mirtingas. Meilė 
gali sunykti, išblukti arba net 
pasikeisti į neapykantą, bet nie
kados šventoji motinos meilė, 
kuri išeina nugalėtoja net iš iš
davimo. Motinos meilė patvari.
“Aš juos maitinau džiaugsme ir 
aš juos mačiau išvykstant aša
rose ir liūdesy”. (Baruch, IV,
2).

Mūsų vaikystės senasis namas 
miršta kaip asmuo. Praeitis at
sipalaiduoja po truputį nuo mū
sų gyvenimo, ir brangus moti
nos siluetas nyksta. Bet paslap 
tinga srovė peržengia kalnus, 
atstumus ir metus ir sujungia 
motiną su savo vaikais. Motina 
tuojau pajaučia vibruojančią an 
teną. Motinos viltis yra beribė.
Kaip gaila motinai sūnaus, ku- •

I ris neteko garbės.
I Ji turi vykti kalėjiman, kad 
prikeltų gyveniman padegėjus 
ir žudikus. Viršininkai ir valdi
niai, draugai ir sužieduotinė nuo 
jūsų nusigręžia. Tik jūsų moti
na jus seka. Ji jūsų lauks prie 
kalėjimo vartų, ji, kurios siela
yra didžiausias priešingumas tavo genijui. Tu pirmoji paste- 
šiai vietai. Ir jeigu jūs dar la-1 bi mūsų pirmąsias dvasios ap-

! nos katafalko. Pranešimas iš a- ’ __ Nejaugi ji...
napus motinos, mirusios Dievu- 
je: “Kai aš gyvenau, tai pas

Žinai ,uogele, tai va taip 
• ir yra. Daugiau naujienų, ro-

— Tai ir nukalbėjai, dūšele. 
Žinoma, priims. Juk kviečia vi
są visuomenę, visus alei vieną. 
Ir “Drauge” rašė, kad visi kvie
čiami.

— Na tai eisiu ir aš. Dar pa
Tautos priespaudos ir verty 

bių nykimo laikotarpiuose, kaip j 
vilties ir atsinaujinimo metais, : 
motina visada stovi priekyje. 
Kiekvienas karas yra karas mo
tinoms. I

Motina pirmoji mokytoja

jus buvau Dievu je; kai jau esuidoS; ir neturiu, O. kad tau, vos . . .
į Tėvo namuose ,tai pas Dievą! neužmiršau. Tu žinai, ta Chica-Į slkvie^u sna™ drauSes: Myrtiy 
esu jumyse”. Mauriac’as paša- g0S studentų Ateitininkų drau-
koja, kad jo motina negalėjo 
mirti, nepamačiusi jo Dievo ran 
koše. Jėzuitas Bangha, žymusis 
Vengrijos pamokslininkas, atsi
sveikindamas savo mirusią mo

govė vėl kruta.
— Ką tu čia šneki, vyšnele?

tę ir Magdutę. V. Ž.

Motinos, geriausia iš visų auk ; tiną, susilaukė didžiausio 
lėjančių širdžių, mūsų visų pir- sekimo. Aš to niekados nepa- 
moji mokytoja, mes nusilenkia-i miršiu. Visa katedra ir senieji

— Nagi nutarė, sutarė ir štai 
va ruošia Pax Romana. dienos 
minėjimą šį sekmadienį, gegu- 

paS1' žės 13 d., Vysk. V. Brizgys 12 
vai. atnašaus Jėzuitų koplyčio
je šv. mišias. Po pamaldų bus

me tavo aukščiausiam menui ir

Kardinolas J. 
rijos kankinys.

Minszenty, Veng-

biau krisite, jeigu jus atsidur- ; raiškas, tu pirmoji atspėji mu
šite mirti nuteistųjų vienutėn, 
ji ir ten jus pasieks.

Amžinasis motinos grožis

Vaikams atrodo, kad viskas 
žemėje gali pasikeisti, tik ne 
jų motinos grožis. Yra gera, kad

Religinis koncertas 
popiežiaus garbei

Dalyvaujant Šv. Tėvui Jonui 
XXIII, Palaiminimų salėje įvyko 
tradicinis popiežiaus garbei skir
tas religinis koncertas, kurį išpil
dė italų radijo-televizijos simfo
ninis orkestras ir choras, vadovau
jamas komp. Gavazzeni, solo par
tijas išpildant žinomam pianistui 
Artūrui Benedetti Michelangeli.

, kanauninkai verkė. Goethe sa-, min-Jaunimo Centre. Pa
ke, kad galima mylėti tik dvi g-rįndįnę kalbą apie Pax Roma- 
motinas savo gyvenime: savo R pasakys dr. o’Ferral.
* da« «*«»• «*•<* fSELTSS*

verdi, Beethoveno, Listo ir Rym- ■ nebijo aukų. 
ski-Korsakovo muzikos veikalai.

, , „ , _. . Koncertas buvo transliuojamastautų šokėjai.

vieno savo romano veikėjo lū- rjja Linkevičiūtė, pianistas Ma- 
pomis taip kalba apie mirusią njgjrdas Motetoaitiš ir įvairių
motiną: “Aš girdžiu naktį savo 
motiną kalbant man taip švel- 
niąi, taip jautriai, taip esmin
gai. Mums nereikia žodžių, kad 
vienas kitą suprastume”. Italų 
patarlė sako, kad, “jei motina 
miršta, tai tėvas tampa aklas”. 
Vokiečiai galvoja, kad viena mo 
tina lengviau išlaiko dešimt vai
kų, negu dešimt vaikų vieną mo
tiną.

Motina šventosios Mergelės 
dorybių šviesoje

Aš mąstau apie motiną Šven
tosios Mergelės dorybių švieso
je ir norėčiau ją iškelti ant to
kio pjedestalo, ant kurio krikš
čionybė ją yra iškėlusi.

— Vaje tu, mano širdele, 
kaip ten bus įdomu! Taip norė
tųsi nueiti, bet ar jie mane pri-
ims:

• + -X * <
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J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47tb St., FR 6-1908
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1068 Archer Avė. Tel- VI 7-2461 

(Incorporated)
EDVARDAS UIdS, sav.

sų. pirmuosius rūpesčius, ku- i Kalbant apie mano pašauki- 
riuos tu tik viena gali atpažin-1 aš turiu galingąją, gerąją
ti, nes šis jaunasis žmogus be 
jokio dar asigynimo ilsisi tavo 

; dvasinėje isčioje.

Motina ir mirtis
; Mirštančios motinos morali-

Motiną, kuri yra visų motinų 
dangiškoji garbė ir pasididžiavi
mas.

Dėl Jos aš turiu branginti 
žemėje tąsias, kurios, Jos glo-

6oy"

does

motina pasilieka gražiausia pa- nė testamento vertė yra dar tuo bojamos, kreipia savo vaikus į
šaulio moteris taip ilgai, kaip 
ji pati tai gali išlaikyti. Bet 
laikas bėga, visai į rnus neatsi
žvelgdamas. Laimingi tie, kurie 
pro veido raukšles įžvelgia savo 
motinose nepaliestą grožį. Ne 
tik viena mirtis tykoja motinos 
laimės. Gyvenimas ,reikalai ir 
sužieduotuvės vagia taip pat 
jos pačios vaisių.

' sustiprinama, kad ji į tai jau Ją. 
žvelgia amžinybės šviesoje.

i
Vertė Pranas Razminas

Komunistų sukurti elgetynai

(Atkelta iš 3 psl., ‘ derlingumo padidinimą, pieno
Atlyginimo pakėlimas yra primelžimą, veršelių, paršelių Į 

kompartijos apgaulė ; svorio padidinimą... Kaip ge- 
Kompartija veik per ištisus riau nustatyti papildomą atly

ginimą — čia kolūkių vidaus 
reikalas”.

A. Sniečkus minėjo, kad dau 
guma kolchozų yra nusigyvenę. 
Jei norima atlyginimą padidinti,

GEGUŽiS MĖNESIO 
IŠPARDAVIMAS 

NAMŲ RAKANDŲ
Televizijy, pečiy, refršge- 
r a tori y, auksinių daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
BUDRIKO KAINOS ŽEMESNES 

KAIP KITUR
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

3 dalių miegamojo kambario
setai nuo ...................... $89.00

du dešimtmečius šunimi lojo:
Motinos ranka švelni ir šven- daugiau gaminkite. Jos rašeivos 

ta, mus išmoko pamilti gėrį ir net ėmė džiaugtis “nepaprastais 
grožį. Tai vienintelė ranka pa- i laimėjimais” žemės ūkyje ir su- 

į šaulyje, kuri visada duoda, bet; rūdijusia plunksna “užtemdyda-
j niekada nereikalauja. ; mi*’ nepriklausomos Lietuvos į pirmiausia reikia daugiau pa- į

Žudikas, kuris myli savo.mo-i laimėjimus. Sniečkus ir panašūs gaminti gėrybių, kurių didžioji 
tiną, dažnai parodo širdies kil- į sutvėrimai būtų ii' toliau save dalis pusvelčiui pateks- į ėdrio- 

. numą. O ir žymus žmogus, ku- j apgaųdineję, jei ne rūstus bal- jo ruso nagus. 'Lietuviai turės ! 
: ris įžeidžia savo motiną, yra sas iš Maskvos: atiduokite di-, tenkintis, ko nepagrobs vietiniai I 
tik apgailėtina būtybė. Tačiau desnes duokles. Šia proga iškilo ( kompartijos parazitai ir nepa- 
ir vieno ir kito motina laiko didesnio atlyginimo klausimas, j glemš “didysis brolis”, kuris

Apie jį ima loti kompartijos ska į tikrai nepasotinamas, 
likai ir Lietuvoje.

Minėti moksliniai bendradar
biai rašo: “Papildomą atlygini
mą rekomenduojama išduoti kol 
ūkiečiarns ne tik už grūdinių 
kultūrų, bet ir už kukurūzų, 
cukrinių runkelių, bulvių, linų

Į juos savo vaikais.
Apvaliojo Stalo romanuose i 

Marlin l’Enchanteur, velnio ir [ 
jo klastingai suviliotos mergai-; 
tės vaikas, paveldi Savo tėvo 
šėtonišką galią, bet motinos ge
rumas taip veikia į Marlin, kad 
jis gali atsispirti blogiui.

Lietuviška vasarvietė
B A ŠM O A
CAPE UODE, MASS. 

GREAT MARSH ROAD, 
Centerville, Mass.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

$139.00 |4 dalių miegamieji nuo .
2 dalių svečių kambario

setai nuo.. $89.00 iki $400.00
Karpetai, virtuvės setai, pečiai, 

šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat
racai, televizijos, lietuviškos plokš
telės.

BUDRIK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad 
iš stoties WHFC, 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.
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AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PlETKIEtVlCZ, Prez.

i 2555 West 47tb St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OP PREE PARKING

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai

• 1,5 m. nuo šiltojo Craigviilc 
Beach vandens

O Skanūs lietuviški valgiai 
o Grynas pušų oras ir rami vie

tove poilsiui
® Svečiams be nuosavų automo

bilių _— transportaeija i ir iš’ 
papludymio

a šalia -‘Bangos” randasi ežeras 
su viešu paplūdymiu. žuvavi- 
nio mėgėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti iito.s- . 
togas prašomi su užsakymais 
kreiptis šiuo adresu.

A. PAKŠTIENĖ 
15 Wendover St,
BOSTON 25, MASS.

Tel. AV 2-8046
o po birželio 23 d. Į ’-Banga”, 
Box 188, Centerville, Cape Cod, 
Mass. Tel. SI’ 5-1633

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AKinnO. P1RM- ir KETV................................. 9 v. r. iki 8 p. p.VMLMRUUd. ANTRAD. ir PENKT.................... 9 v. r. iki B p. p.

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

Studentai supranta 
komunizmo pavojus

1 BERLYNAS. — Nuo 1961 me 
> tų rugpiūčio 13 d., kai buvo pra
dėta statyti mūrinė uždangos 
siena, skirianti Berlyną į dvi da • 
lis, komunistinė policija suėmė 
ne mažiau kaip 73 studentus, 
kurie padėjo ar norėjo padėti 
žmonėms pabėgti iš komunisti
nio rojaus.

Visi jie buvo apkaltinti kaip 
“liaudies priešai” ir 31 yra jau 
nuteistas nuo 4 mėnesių iki 10 
metų kalėjimo, o kiti laukia dar 
sprendimo arešte.

Tarp suimtųjų yra studentų 
iš Egipto, Pietų Amerikos, Si
rijos, Irano ir 27 iš Vakarų Vo
kietijos. Studijuojantis jaunimas 
supranta komunizmo pavojus ir

Vatikano radijo ir italų radijo ir 
televizijos.

Laikas geriausias patarėjas.
Periklis

Marąuette Parko centre, 25IT W. 69th Street
NAUJAI ATIDARYTAS

FANTASY HAIR STYLING
GROŽIO SALS0NAS

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI 
Plaukų šukuosenos atliekamos pagal naujausių madų ir klienčių 
pageidavimus. Oro vėsinami plaukų džiovintuvai. Tel. 776-2131.

Apolonija Jarošius ir 
Irena Mieoevičius, Savininkės

skonį,

WŠSE FOIKS CALL IT

HOUSE PAINT i
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip . lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo- Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai- 

. gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus —- reikalaukite 
.‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

■ PR 6-1300

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas
4951 S. California Avė. (kamp. 58 St.) Chicago 32, Iii.

Leonas Franėkus, sav. Tel. GR 6-9555

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIK R O DINTNK Afe

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny 
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-S 94 S

Kas tik turi gėrę
Viskę perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226
Vedėjas Ė. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5375

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

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

6211 South AVestern Avė. krautuvė

t

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121
II'- i,r. . - . .  . u-^3. .  .. .... ... . ----- v
/-----------—— ---------------- ------------------------------------— -----------

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitų

ant Bonus 
sąskaitų

M DLAND
and Loan As
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saidukas Prezidentas



APie operetės pastatymą
Šv. Antano parapijos choras ko darbas. Pirmą kartą Detroi- 

su savo vadovais ir talkininkais to scenoje buvo tokios puošnios, 
dirbęs ištisus metus, balandžio. švelnių spalvų dekoracijos. Šva- 
28 d. Detroito visuomenei davė, rus, moderniškas baldais apsta- 
puikų, įdomų ir turtingą ope- Į tytas salionas su dideliu langu 
retės “Consilium Facultatis” į sodo pusę atrodė labai turtin- 
pastatymą. ši Miko Petrausko' gai ir patraukliai. Tačiau tai 
operetė išvydusi pasaulį prieš i daugiau priminė grafo menę ne-

ar kitaip vertinti šį faktą, ta
čiau reikia pripažinti, kad pa
rengimų turime per daug, o į 
parengimus einančios publikos 
vos kelis šimtus. Tie patys žmo 
nės, nors ir būdami dideli pa
rengimų lankymo entuziastai, 
visko aprėpti negali. Tačiau mes 
Detroite lietuvių skaičiuojame 
tūkstančiais. Jeigu šis koncer
tas dedikuotas Maironiui pagerb 
ti nesusilaukė publikos reikia
mo dėmesio, tai mūsų visuome
ninio gyvenimo vairuotojams' 
reikia rimtai susirūpinti. Reikia 
pagaliau sumažinti organizacijų 
skaičių. Pavyzdžiui Detroite vei W. N. Lavvrsnce, skubaus pla- 

... . navimo įstaigos direktorius, aiški-
i . > kia kariai veteranai žinomi ra- tVacĮbin^tone kaH irv^rpn kric,

40 metų, dar yra gana populiari gu dvarininko salioną. Už lan- j movėnų vardu> kūrėjai.savano.! talo, kurio yra 5,044,000 svarų, 
ir visuomenės mėgstama. 700 | go esantį sodo vaizdą reikėjožailbaj ir himtininkės Eak'aPj€ 80% reikalinga trijų metų
žiūrovų Detroite labai retas Į daugiau apšviesti, nes veiksmas I . ;S1 ’ . ... . . ... .. • ' • „ karo vedimui. Kristalas reikalin-tiskai galėtų visi tilpti į vieną gas įvairiems eiektroniniems įren-spektaklis pajėgia sutraukti. Be I vyko dienos metu, gi tuo tarpu 
abejo publika buvo labai pa- j kambaryje buvo daug šviesiau, 
tenkinta spektakliu ir jo ren- j šį kartą savo imponuojančia 
gėjams bei pildytojams pasakė
daug gražių komplimentų. Kri
tiškas pastabas pareiškusį būtų 
tikrai nulinčiavusi...

Operetės dirigentas ir muzi
kinis vadovas buvo muzikas Al-

organizaciją. Koks gi skirtumas gimams. 
ar ponas M. užsideda ramovė-' 
no, ar savanorio ar šaulio ke-!

(UPI)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 10 d.viešbuty’je įvyks iškilmingas po 
sėdis, meninė dalis ir vaišės. 
Gros Clevelando Neolituanų or
kestras. S. G-kas

DIDŽIOJI TALKA 
DAINAVOJE

Gegužės 12 d., šeštadienį, bus 
liejamas cemento grindinys va
sarotojų pastogei. Tam darbui 
įvykdyti reikalingas geras bū
rys darbininkų savanorių. Ce
mentas bus gabenamas tiesiai 
iš cemento bendrovės ir tuojau 
turės būti paklojamas.

Kas galėtų tą dieną šiam rei
kalui paaukoti prašoma skam
binti telefonu LU - 44308 iki vė
lyvo penktadienio vakaro.

Būtų gera, kad ateitų ir sa-1 
vanorių moterų būrys, kurios 
galėtų padėti aptvarkyti salę ir. 
stovyklautojų miegamus namu i 
kus.

Susidarius didesniam skaičiui

vyzdžiu, nes ji tebėra tikra mo
tina to žodžio prasme.

Detroito Lietuvių Bendruo
menė motinų pagerbimą ruošia 
gegužės 13 d. 12 vai. 15 min. 

j tuoj po sumos Ispanų didžiojoj 
salėj. .Visuomenė kviečiama gau

siems gerai žinomoje Hispanos 
Unidos (buv. Lietuvių) svetai
nėje, gegužės 26 d. Programą 
išpildys D.L.K. Birutės K. Š. 
Moterų d-jos mišrus jaunimo 
choras, vad. muz. S. Šližio, De
troito Lietuvių Tautinių Šokių

siai dalyvauti, kad visi bendrai į Grupė “Šilainė”, va.d. G. Gobie- 
galėtumėm pagerbti lietuvišką 
motiną, kuri tiek aukos ir mei
lės parodė šeimai, tautai ir baž šiai pasirodė S.L.A. koncerte 
nygįai. kovo 24 d., mišrus jaunimo cho

i ras, anksčiau buvo žinomas

nės ir tautinio baleto grupė. 
Tautinių šokių grupė labai gra

vaidyba, kad ir trumpoje rolė
je, pasižymėjo Paulina Hemin- M> o n,e trys organizacijos. Su- sas. Jaunavedžiai gavo sveiki-,
gienė Margaritos dvarinin- ma£ėjus organizacijoms bus re- nimų telegramomis iš Lietuvos ' talkininkų, jie bus aprūpinti pie.

purę vistiek yra vienas ponas tautine juosta ir meniškas adre-

Pritaikytą kalbą pasakys dr. 
Vyt. Majauskas. Meninėje pro
gramoje pasirodys mokyt. Pr. 
Zarankos vadov. Lituanistinės 
m-los choras ir mokyt. A. Ras- 
tenytės-Page vadovaujama tau
tinių šokių grupė.

Įėjimas visiems nemokamas.
St. Sližys

JAUNIMO VAKARAS
Detroito lietuviškasis jauni-

kaip mergaičių choras, šiam va 
karui jau seniai ruošiasi ir ti- 

(Nukelta j 6 psl.)

MOVI NG
R. ŠERĖNAS per krausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol"- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

kės rolėje. Jos natūrali ir di-. įesnį parengimai, ateis daugiau ir Brazilijos bei šio krašto toli- , tumis. Darbas bus pradedamas mas, kurio dauguma Lietuvos 
dingą laikysena žavėjo publiką, publikos. ' " ‘ ! ............
Antruoju reikėtų laikyti Alek-

bertas Mateika. Jis įdėjo daug sandrą Gubilą, kuris daktaro
darbo paruošdamas dainininkus 
ir chorą taip, kad po išpildymo 
poros duetų ir trio sekę aplo
dismentai pelnytai priklauso ir 
muzikiniam vadovui. Muz. S. 
Gailevičiui neatvykus, jam pa
čiam teko ir akompanuoti, kas 
pasunkino operetės muzikinį pra 
vedimą. Šiame darbe jam tal
kininkavo Patricįa Širvydaitė, 
Šv. Petro bažnyčios vargoninin
kė. Vienintelis priekaištas mu
zikinės įžangos buvo pavėluo
tos ir nepakankamai užakcen
tuotos.

Režisūros darbą atliko akt.

Reškio rolėje savo pasirodymu 
scenoje įnešė teatrinio gyveni
mo šilimą. Edvardas Skiotis tar
no Valentuko rolėje (tenoras) 
lygiai gerai vaidino ir dainavo. 
Jis labai priminė vieną ameriko-

Grįžtant prie koncerto progra 
mos reikia pasakyti, kad ji bu
vo perdėm lietuviškos dvasios. 
Apie mūsų iškilusiuosius operos 
solistus Stasį Barą ir Moniką 
Kripkauskienę tik muzikai gali 
kalbėti ,kaip eiliniui klausytojui 
galima tvirtinti, kad tai buvo

mesnių vietų. Ypatingai buvo 
jaudinantis sveikinimas iš Lie
tuvos nuo Kazio Gogelio mo
tinos ir sesers bei motiniškas 
palaiminimas.

9 vai. ryto, šeštadienį.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Jdv nėra matę, ruošia lietuviškų 
i dainų, tautinių šokių ir tautinio 
i baleto vakarą, kuris įvyks vi-

^Dflinn ELECTROniCS
TV-RAOI3A1 -JUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

nų komiką, tačiau į pabaigą ne-: paįS geriausias mūsų meninin- 
išlaikė charakterio iš ištižusio j kų pasirodymas, kokį teko kada 
tarno pasidarė pavyzdingiausias nors gįrdėti.
kelneris. Jo sugebėjimai yra ne
abejotini, ir gaila, kad iki šiol 
jis nepritapo prie scenos dar
buotojų. Pagrindinė rolė teko 
Marijui Sajauskui. Nežinau ar 
būtų atsiradęs kitas žmogus jei 
jis nebūtų sutikęs vaidinti Gas-

Justas Pusdešris. Per visą ope- perą Bublickį — dvarininką. Jo 
retę jautėsi viską darniai ri
kiuojanti režisoriaus ranka. Mi
zanscenos buvo geros, tačiau 
choras vaizdavęs Bublickio sve
čius nepasidavė režisoriaus tvar 
kai. Vietomis šaržo buvo per
daug. Gaidžio ir choro įvedimas 
paįvairino ir pagyvino operetę, 
tačiau kartu sudarė montažo 
įspūdį. Pats operetės veiksmo 
tempas per lėtas. Tarp vaidy
bos ir dainavimo atsirasdavo 
pauzos. Aktorius išbaigęs savo 
frazes neturėdavo ko veikti kol 
sulaukdavo muzikos tonų dai
navimui.
Scenovaizdis Edvardo Vasiliaus

PADĖKA
Mes, Antanas ir Ona Janavičiai 

tariame nuoširdžiausią padėką už 
mūsų suraminimą ligos metu:

Šv. Antano parapijos klebonui 
kun. Walter Stanevičiui, o taip 
pat ir už atlankymą ligoninėje.

Šv. Juozapo parapijos St. Louis, 
Missouri klebonui kun. Gelažiui 
už maldas ir atsiųstus linkėjimus.

Tėvui Jonui Kubiliui, S. J., už 
atlaikymą šv. mišių Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Šv. Antano parapijos Detroite 
seselėm Pranciškietem už maldas 
ir seselei Bernardai, dirbančiai 
Windsoro ligoninėje.

Taip pat visoms ir visiems mus 
užjautusiems ligoje. Ačiū!

Antanas ir Ona Janavičiai 
Detroit, Mich.

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiK

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-0105 

GĖHERAĮj contjkactok

j Rytiečių legenda sako, jog 
’ Dievas surinkęs gražiausius pa- 
j šaulio dalykus ir iš jų padaręs 

Amerikos Lietuvių Inžinierių motinos širdį. Kad ta legenda 
ir Architektų sąjungos skyrius Į nėra legenda, bet tikrovė
Detroite kiekvienais metais su- kiekvienas pasakys, nes mes vi i 
ruošia balių. Jo tikslas nėra i si turėjome ar tebeturim savo 
vien tik pramoginis. Kadangi 'motiną.

TRADICINIS BALIUS

Šalę dainininkų, kuriems a 
kompanavo prof. Vladas Jaku- skyrius platesnės veiklos išvys.
bėnas pirmą kartą teko girdėti 
Zitos Kevelaitytės deklamaci
jas. Niekada nebuvo tokia žavi 
ir patraukli Maironio poezija, 
kaip išskridusi sparnuotu lietu
višku žodžiu iš šios aktorės lū-

vaidyba buvo labai gera, tačiau! pų Ramovėnų pirmininkas A, 
dainuoti iš karto ėjosi sunkiau. Banėnas dėkodamas
Paskiau išsilygino ir savo parti
ją išpildė vykusiai. Elena Zub- 
rickienė dvarininkų dukters ro
lėje ir vaidyboje ir dainavime 
buvo gera, tačiau jei jau moti-

meninm- 
kams pareiškė įsitikinimą, kad 
ir Zita Kevelaitytė į Detroitą 
atvažiavo ne paskutinį kartą.

tyti negali, tai tokių subuvimų 
metu aptariami ir savieji reika
lai. Gaunamos iš baliaus atlieka
mos lėšos panaudojamos kari- 
tatyviniams tikslams. Štai sky
rius jau treti metai iš eilės pa
siunčia pinigų sergančiam mū
sų tautos signatarui prof. Kai
riui. Taip pat paremia finansiš
kai Centro Valdybą, kuri lei
džia žurnalą “Technikos Žodį”

Lietuvė motina savo šeimą 
paveikia tikru motiniškumu, gi-! < 
liu kitų supratimu ir kilniu pa.

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

Nuskambėjo lietuviškos dai- i ir skiria stipendijas einantiems 
nos operų arijos, Maironio kū-. aukštąjį mokslą. Skyrius taip 
riniai pustuščiai salei. Kiekvie- pat remia Balfą. Neseniai ope-nai buvo parinkta puošni damos

suknia, tai dukrai tuo labiau na tuščia kėdė priminė lietu- j retės pastatymui primokėjo da- 
vio emigracinį kapą. Gaila me
nininkų tolimo žygio, gaila lais
vės kovų veteranų ir jų talkinin 
kų šaulių ir darbščiųjų birutinin 
kių įdėto darbo.

reikėjo priderinti tinkamesnę 
suknelę. Pranas Zaranka Zdzis- 
lovo Murickio rolėje (tenoras) 
buvo įtikinantis. Savo dainavi
mu išsiskiria iš kitų. Visgi jau
čiasi konservatorijos įtaka. Jo 
partneris J. Jurgutis Ladislovo 
Šulskio rolėje (baritonas) savo 
gražiu balsu partiją išpildė ge-

VESTUVES

Gegužės 5 d. Kazys Gogelis
rai. Abu su Zaranka sudainavo ir Stasė Peleckaitė sukūrė šei- 
porą duetų ir susilaukė triukš- mos židinį. Sutuoktuvės įvyko 
mingo publikos plojimo. A. Sta-Šv. Antano bažnyčioje. Abu 
šaitienė Joanės tarnaitės rolėje jaunieji priklauso Lietuvos Vy- 
(sopranas) taip pat buvo savo į čiams. Jaunasis Kazys Gogelis 
vietoje, turi gražų balsą. R. Bi-iyra ilgametis Lithuanian Voice 
rontaitė vaizdavo gaidį su kir- i radijo valandėlės valdybos na- 
viu. Be abejo ši amerikoniška rys ir pranešėjas,

Atlieka įvairius statybos patalsy- i qvpčinmq 
mo ir pertaisymo darbus — stalium- i ° 
kystes, cemento, mūrijimo, elektros, ' 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo.
Atskiru kambarių bei butų įrengimą, 
pastogėse ir skiepuose.

kalakuto keršytojo idėja lietuviš 
kos operetės dvasiai yra sveti
ma.

Techniškuoju vadovu, ant ku
rio galvos ir pečių krito šio pas
tatymo administracinė atsako
mybė ir kuris buvo kaltininkas 
šios operetės patekimo į Detroi- i 
to sceną, yra Leopoldas Heinin- j 
gas. Tik jis, mokėdamas bendra 
darbiauti su meniniais vado
vais bei choru, galėjo šį darbą 
atlikti.

Šviesas tvarkė Česlovas Anu
žis. Scenos pagalbininkai; E. 
Garliauskienė, J. Naumavičius, 
A. Kasputis ir B. Tatarūnas.

Kaip anksčiau minėjau, Šv. 
Antano parapijos choras kaip 
Bublickio svečiai, darniai išpil
dė porą dainelių.

Prieš operetei prasidedant kai 
bėjo kun. W. Stanevičius, Šv. 
Antano parapijos klebonas, dė
kodamas operetės dalyviams ir 

S. G-kas

lį išlaidų, dekoracijoms paga
minti ir rūbams išnuomoti.

Šiais metais tradicinis balius 
įvyks šeštadienį, gegužės 12 d. 
7:30 vai. vak. St. Constantine 
ir Helen salėje, 4801 Oakman 
Blvd. prie Chicago Avė. Dėl bi
lietų kreiptis pas inž. Memeną 
ar inž. Tuskenį.

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužės 13 d., 

bus motinos dienos minėjimas 
Lithuanian Voice radijo valan
dėlės programoj, tarp 8:30 ir 
9 vai. r. ir viešas minėjimas 
buv. lietuvių svetainėje 12 vai. 

NEOLITUANŲ ŠVENTĖ

Gegužės 19 d. Neolituanai j 
švenčia 39 metų sukaktį. Tos i

Vestuvių vaišės įvyko ukrai
niečių politinio klu'bo salėje. Čia 
jauniesiems buvo įteikta Ame
rikos Lietuvių Valso radijo klu
bo valdybos dovana albumas su 'dienos vakare 6:30 vai. Henrose

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąed&ud Savings
and ad^oan t^lssocialian

ztJSiNcij

and. o-t- oan
Charlered and Supervised by the United States Government 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta musų įstaigos

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

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

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvvay 3-2224

KONCERTAS 
BE KLAUSYTOJŲ

Niekada Detroite nebuvo to
kio aukšto lygio minėjimo, kaip : 
kad gegužės 5 d. Maironio 100 
metų gimimo sukakčiai atžymė
ti. Minėjimo programa buvo iš
pildyta mūsų geriausių meninių
pajėgų, o publikos į 500 talpi
nančią salę su vaikais susirinko 
vos 150 asmenų. Galima vienaip

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-G!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau 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
J?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiihiiimii -
TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS
2549 YV. 69th St. H a. PR 6-1068

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiihn ,

Nauja maldaknyge 
mokyklų vaikams 

“VAIKO DIEVAS”

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 Dundas St. W., Toronto 3. 

Ont., Canada

10%, 20%, 80% pigiau mokėsitejį 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-“ 
mobilio pas
FBANK Z APO LIS

8208 % West »5th Street 
Chicago 42, Illinois

Tel.: GA. 4-8654 ir GJt. 6-4339.1

VALYMAS
KILIMAI, ATMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, DI.---

MAY — GEGUŽES 10, 11, 12 D. D.

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
$3-89CHAMPAGNE COGNAC Fifth

ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
POPULAR BRAND OF ASSORTED

FLAVORED CORDIALS Fifth $2-98
GRA1N ALCOI1OL 190 PROOF

U. S. P Fifth $4-89
VVHITE HALL DISTILLED LONDON
. DRY GIN Fifth $2-49

RON RICO RUM LITE or G OLD ųuart $3.79

l'Į

OLD BOURBON HOLLOW KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON 10 YR. OLD 
86 PROOF Fifth

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

TeL HEmlock 4-2413 
7159 So. Mapleivood Avė., 

Chicago 29, III.

M OVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

Santaupos* atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki 4 
Antrad. „ 9 iki 4 
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. 
Penktad. 
Šeštadiend.

9 iki 8 
9 iki 6 
9 iki 1

AND LOAN ASSOC7A77OV 
3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3 '* CLiffside Jf-OIOĄ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas



e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 10 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
r........

Vokiečių jūrininkų apmokymo laivas Gorch Foch Ameriko j. Vokiečių laivas pirmą kartą į New 
Yorką atplaukė nuo 1936 m. Tai 1,860 tonų laivas, esąs Nato žinioje. (UPI)

K E A L ESTATE REAL ESTATE

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

mūr. įrengtas rūšys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus i puikų 2-jų bu
tų namų. Naujas alyva šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

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

jPatrauklus 5 kamb, namas. Nau- 
1 jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
, $12,900.

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

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

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas, $18,800.

Didelis 0 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.

1 Vi aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

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 $0,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas. Šalia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500.

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

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

Lemoute. Virš akro žemės ii- 2-jų 
metų, 2-jų _butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modemus (i kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gažu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

PRIE MARIJUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungaiow stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., S 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 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

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

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

sijos ateitininkiškos veiklos į ruošto lietuviško velykinio sta- 
klausimais užėmė visą popiečio ' lo. Atsisveikinimo žodžius tarė 
programą. Buvo diskutuojamos St. Rudys ir E. Sužiedėlis — iš
problemos: narių pasyvumas, į kursų vadovybės, o R. Gedeika į labai eraži vieta- ?ž2>500.

1 “Ateities” skaitymo padidini- j— kursantų vardu. Prisivaišinę , Tv.Id”radb>,

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

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
jo, kad ateitininkų organizacL mas, kooperacija ir koordinaci- ir atsisveikinę, kursantai išvy-, 
joje buvo du tarpsniai, kurių'ja veikloje, sunkumas pritrauk- ko namo su pasiryžimu pasi-‘ Sis.soo. 
kiekvienas susideda iš 'trijų da-1 ti naujų narių, šokių nepasise-
lių: kovos, susiorganizavimo ir 
įsisąmoninimo. Pirmasis' ciklas 
prasidėjo 1910 m., o antrasis— 
po pirmojo Didžiojo karo. Dr. 
Liulevičius pabrėžė, kad ideolo
gija duoda tik pačius gyvenimo 
pagrindus, o receptus reikia pa 
tiemg išsirašyti pagal idealus. 

Tą pačią dieną dar kalbėjo

kimas ir t .t. Dr. Vygantas mi
nėjo ,kad, norint ugdyti gerą 
veiklą, reikia mokėti planuoti, 
organizuoti, vadovauti ir kont
roliuoti. Jis taip pat pabrėžė ko 
munikacijos reikalingumą.

Kursantai džiaugėsi kursų 
naudingumu, prelegentais, pa
talpomis, išlaikymu. Vienbalsiai

naudoti kursuose įgytomis žinio 
mis ir įkvėptomis idėjomis.

Danguolė Masionytė

Medžiagą siųsti skyriaus 
redaktoriui

Dalis bendradarbių šiam sky
riui skirtąją medžiagą (prane
šimus, korespondencijas, foto
grafijas ir kt.) siunčia tiesiog

ŠIOS SAVAITES BAKGENAI
Naujas mūrinis, 3 mieg., garažas, Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara- 

30 p, lotas. labai gražus namas ir ; žas, naujas gazo .šild., 30 p. lotas,
' moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
naūja virtuve, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Mūrinis 3 mieg’., 30 p, lotas, nau
jas šild. gazu, garažas, kambarys 
rūsy, čia pat krautuves ir susisieki
mas. $19,000 arba rimtas pasiūly
mas.

Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir
mas aukštas modernizuotas, 30 p. 
lotas, arti krautuvių ir susisiekimo, 
$28,700.

KAIRYS REALTY, 2581 W. ST. HE 6-5(51

kun. Stasys Yla, nušviesdamas nutarta, kad kursai savo tikslą 
ateitininkų poziciją tarp kraš- pasiekė, visiems kursantams į- “Draugo” redakcijai. Siuntė- 
tutinių kairės ir dešinės organi i kvėpė ateitininkiškos apaštala-
zacijų. Kun. Yla palietė ir ko- į vimo dvasios, 
munizmo klausimą, įrodyda- Kursantai margino velykai-

MAftOreTTR PARK P
Prie 07-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-463? 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlilII 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMĄ."“ 

(VAIRIOSE CHICAGOS
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West SSth Street 
Tel. PRospect 8-3792 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiuiiiuiiiiiiimii

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5' kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$6S6 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PA.IA|Mi:
6x4 'kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metij 2 aukštui mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb.

1 gražus poilsio kambarys rūsyje.
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbroofe 5-6015

Nauj. mūr. 2x5*4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt, gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 8-8384

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC
4259 S©. Maplew©od Ave«

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

R E A L ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

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

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

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

$1,500.
Gausite 13% investavę j pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Reaity &
Investment Go.

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

PROFESIONALUI

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

2 aprt. po 4 kamb. 6 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

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

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,00.0.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

jams reikia žinoti, kad tokia me 
džiaga gali norimu laiku į sky
rių nepatekti (ypatingai vėliau 
atsiųstoji), nes “Draugo’’ redak 
cija ją turi persiųsti skyriaus 
redaktoriui. Kad išvengtume

čius iki pat vidurnakčio mišių.
Šv. mišiomis pasveikinę prisi

kėlusį Kristų, pabaigę gavėnios
Diskusiniai būreliai sprendė laiką, kursantai, prieš eidami bereikalingo siuntinėjimo ir ki- 

ideologines problemas. Po to vi poilsio, užtraukė keletą linksmų ; įų nesklandumų, visą norimą 
si dalyvavo Didžiojo Penktadie lietuviškų dainų. j skyriuje patalpinti medžiagą
nio pamaldose. Vakaro progra- | Namo i reikia siųsti skyriaus redaikto-
mą išpildė kun, !St. Ylos vado- Velykų rytą kursai buvo ofi- ritu, kad jis gautų iki pirmadie- į Mūrinis 2-jų butų po 6 kamb.i Medinis namukas, 3 miegamieji, 
---- i- — --- jJi- .............................. . .... . . liuksusinis namašl Karštu vand.- i S'azu šildymas. Brighton P-kė, netoli

mas, kad didžiausias komuniz
mo pavojus yra ideologinis, ne 
politinis ar jėginis. Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

vaujamas studijinis būrelis, dis daliai užbaigti prie puikiai pa- nio vakaro, 
kutuodamas jaunimo alkoholio 
vartojimą. Buvo parodytas fil
mas apie poetą Maironį.

Trečioji diena
Bal. 21 d. kursantai praleido 

spręsdami ateitininkiškos veik
los problemas su dr. Vyganto 
ir kun. Ylos pagalba. Kun. Yla 
supažindino su vadų tipais ir

ETR TO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl. i Programai pasibaigus bus šo-

.................... ,. j„’„„„!kiai Clevelando Neo-Lituanų orkimasi išgirsti gražias dainas . . , „ v.kestrui grojant. Svečių patogu-iš kurių viena choro vadovo yra 
skirta šiam vakarui, štai tos i mui

siūlė priemones jiems paruošti. į dainos vienas posmelis: bufetas.

_ - nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražūsgazu apsild. Didelis mur. garažas, sodelis. Tik $12,000.
8100 S. Sangamon Avė. 834,000 Medinis bungabnv, 6 kamb. Arti
arba rimtai naKiiilvmas Našle ? mokyklos. švarus ir gražus. $14,900. arDa rimtas pas-uijmas. įvasie, Mūrinis ant 30 p. sklypo, idealu 
turi parduoti. LA 3-0990. ti ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis —- 2 po 6 kamb. Centr.
NEW BUFFALO, MICH. šildymas kiekvienam butui. Mar-

j- j v „ . . ąuette Pk.
Parduodamas mažas 2-jų Hile- j Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai, 

garnųjų narnas SU rūsiu. 60 X192 pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas,
p. sklypas. Arti Michigan ežero. Turime daug ir įvairių namų vi-

.X __ _ ~x.wx,o_ Karštu oru apšildomas gazu. Alų- Bose kolonijose, parūpiname pasko-
v. , įminint žiem lanPni ir ci^teli-ii ias- notarizuojame dokumentus, piltoje pačioje saleje veiks ™iniai ziem. langai ir sieteliai. dome Įncome Tax.

J 'Miesto vanduo ir kanalizacija. ZeP. J.

Diskusiniai būreliai svarstė veik 
los pagyvinimo temą, kiekvie
nas būrelis suruošdamas dienos 
programą, kuri, jo nuomone, šį 
tikslą geriausiai padėtų pasiek
ti.

Dr. Vyganto vedamos disku-

Dainoje bendraujam su bo- 
/čių šalim, l

Ir grįžtam gražion — garbin- 
/gon praeitin,

Kur laimę alsavo kiekviena i 
/širdis,

— Ten gimsta mūs’ šalis. 
Kiek džiaugsmo sukėlė pir

mas mergaičių choro pasirody-

KUN. J. KLUONIAUS 
SUKAKTIS

Chicagoje
KOLUMBO VYČIŲ SUKAKTIS

Kolumbo vyčiai 65-tame me
tiniame Illinois valstybės seime Sli lietuviškasis jaunimas susi-- 
paminės savo organizacijos 80 būręs po muziko S. Sližio ran-
metų sukaktį. Seimas įvyks ge- ka sudaro Puikų menini viene’ 
gūžės 18-20 d. d. Palmer House Dahiavo Sražus mer2ai" 
viešbutyje. Jame dalyvaus Chi- čhi vienetas Detroito liet scen°

Kun. Juozo V. Kluoniaus 15 
metų kunigystės ir 40 metų 
gimtadienio proga draugų bū- 

įrelis rengia viešą pagerbimą.
Birželio 2 d., šeštadienį, 2 

vai. p. p., Leono ir Stasės' Mat'

mi mokesčiai. Vieta tinka pensi
ninkams- STanley 8-8784, po 6 v. v.

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis įmo
kėjimas. HEmlock 6-1517.

Parduodamas mūr. 2 po 5 kamb. 
Karštu vand.-alyva apšild.

2320 S. Ridgeivay Avė.

mas, įvykęs prieš keturis> me- wk 20510 AshtQn
tus, 19o8m. balandžio 26 d. Rd Detroit 19, Mich. (tarp 
Džiaugėsi tėvai, patenkinti buvo 
visi Detroito lietuviai, kad mū-

|Rd.
Southfield ir Eight Mile fRd.) 
Tel. KE 5-5309.

Visi kun. Juozo V. Kluoniaus 
draugai ir pažįstami maloniai 
kviečiami šiame pagerbime da
lyvauti. Rengėjai

cagos kardinolas Albert Meyer je ne kartą, ir visuomet savo
ir valst. gub Otto Kerner. Su- da“« maI°™-
sirinks apie 5,000 Kolombo vy- m° klausytojams, 
čių. Šį kartą tos pačios mergaitės

LAIMINGAS SUTAPIMAS dalnu®ia iau "u l»™uik!us kar 
Charles Hickox su žmona at-1“’ ^darydamos didelj jaummo 

, ., ,, . i chorą, vertą -kiekvieno lietuvioskrido is New Yorko į Chicagą .dėmesio.
Dar viena naujiena šiame va-aplankyti jos giminaitės Helen 

Barnes, gyvenančios 229 Lake 
Shore Drive. Taksiukyje jie pa 
liko dėžę su $50,000 vertės bran 
genybių. Kitą dieną, jų sūnus, 
irgi besilankąs Chicagoje, atsi
tiktinai išsinuomojo tą patį 
taksį ir atrado brangenybes.

TURI $200 SAVAITINIO 
NUOSTOLIO

Didžiulės Chicagos prekyvie
tės (supermarkets) kas savaitę 
vidutiniškai turi $200 nuosto
lių dėl sugadintų, pagedusių, pa 
vogtų ar dėl kitų priežasčių ne
tinkamų parduoti prekių. Tai 
sudaro vieną procentą visos sa
vaitės išparduotų produktų.

kare tai tautinis baletas, atlie
kamas Danutės Miškinytės ir 
Rimgaudo Sųkausko.

— Laisvė be idealų daugiau 
kenkia, kaip padeda. —A. Graf

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS
23 iki 32 m. amž. “stock-room”, 
“counter” bei pristatymo darbui. 
$1.75 j vai. 5 dienas, pusantro 
karto virš 40 valandų.

6208 Cottage Grove Avė.
PI 2-3000

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

I MAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390
GICERO—BERWyS

1. Meilinis 5 butų; 4 po 4 ir vie
nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,600.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— 
j 3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. I’iii-kholme mūrinis 2 butų; 2 
: po 6-šis kamb.. mūrinis garažas.

• .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji.
' Garažas. $12,900.

5. Mintinis 4 butų namas: 4—S-— 
2—2. Tik $12,500.

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiii!

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinas

HELP WANT.ED —• MOTERYS

S A L E S W O M E N 
FULL OR PART TIME
ACCESSORIES AND SPORTSWEAR 

Expcrienced preferred — būt will train. Liberal employee 
disėohnts and other store benefits. Apply Personnel.

BOND’S 
148 South State Street

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- 
stracijos šią knygą padare dau- 

i giausia mėgiama mažųjų skaity
ki i toji? tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

filIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIIIIIilIlIiimilHIUBUIlll

JlHIllIilIiiUSHiiiiiiilIllIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIII

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUŠEPPE RICCOTTI 

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta j 23 kalbas.

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS,R PREKYBOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WI€ST 71st STREET

Tei.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 (|

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

!

s

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockweli Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4W44 S. Westem Avė., 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

6 LAPKUS BUILDERS, INC. \
Statome Įvairius pastatus. Dar- į 

bas atliekamas labai sąžiningai, j 
vartojant geriausias medžiagas. į

i
 Turime dar keletą sklypų Chicagoj. į

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

lllllllllllllillllliiliiiilliilililililllllllilllllll <
Remkit dien, “Drauge”

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum.
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.

IjA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kalno? 
visiems prieinamos.



KARNAVALAS BRAZILIJOJE DRAUGAS,, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 10 d.

Keturias dienas šėlsta visas kraštas 

NUOLĖ SISMĖNAITE, Sao Paulo, Brazilija

Jei, žaidžiant žaidimą, kai ta
rus žodj, reikia pasakyti kitą, 
kuris rišasi asociacijos keliu, ir 
pasitaikytų, kad būtų ištartas 
vardas Brazilija, tuojau pirmo
ji reakcija būtų sušukti: “Kar
navalas”. Filmai, dainos, pasa
kojimai ir oro linijų plakatai iš 
garsino Brazilijos priešužgavė- 
ninį dūkimą iki tokio laipsnio, 
kad eilinis turistas didžiai nusi-

Nijolė Semėnaitė, mūsų bendra
darbė Brazilijoje.

vilią, kai, nusileidęs Rio de Ja- 
neiro Galcao Tarptautiniame 
aerodrome^' nėra apmėtomas 
konfett.i ar apipurkštas garsio
mis kvepalų bombomis.

Gyvojo šokio tėvynė
Iš tikrųjų, nors Rio de Janei 

ro karnavalas yra pats garsiau 
sias visame pasaulyje, pačioje 
Brazilijoje sklinda nuomonė, 
kad Re'eife miestas turi kur kas 
šaunesnį. Recife, vadinamas 
šiaurės rytų Brazilijos Sao Pau 
lo, yra tėvynė pagarsėjusio fre 
vo, nepaprastai gyvo, šokamo 
šuoliais, šūkio, kuris, jei šoka
mas teisingai, palieka šokėją 
beveik ore pakibusį, vos-ne-vos 
paliečiantį žemę tarpe šuolių. 
Nemačiusiam to šokio ,tektų 
pridėti, kad tai yra paprastai 
solo numeris; tarp profesionalų 
vienintelis partneris yra skėtis.

Vis dėlto tas pats garsusis 
Rio sutraukia turistus ,tiek vie 
tinius savuosius brazilus,
tięk užsieniečius, kur frevo yra 
svečias šokėjas sambos kara
lystėje. Rio pasiruošia būsimam 
užplūdimui, pagrindinai apsiva
lydamas, sukišdamas už grotų 
visus pavojinguosius tipus, pla
nuodamas apytikrį skaičių pri 
vačių bei .viešų pobūvių ir ba
lių. Visas „šitas sujudimas pra
sideda nepaprastai anksti, vos 
gruodžio mėnesiui prasidėjus.

Karnavalo šauksmas
•"'.''rf

Kartais prieš Kalėdas klubai 
ir įvairios- draugijos atidaro se 
zoną šokių serija, vadinama 
Grifo do Ganiavai (Karnavalo 
šauksmas) ; tai savos rūšies ge 
neralinė -repeticija be rūbų ir 
dekoracijų. Kol tikras paradavi 
mas prasideda trejetą dienų 
prieš Pelenų dieną, dalyviai yra 
gerai treniruojami pular e bin- 
car (šokti ir vaidinti) iki vėly
vos nakties. Dviejų valandų ke
lio nuo 'Rio, Petropolio mieste, 
Quitandinha viešbutis atidarė 
1962 metų karnavalą linksmu, 
populariu šokiu, apie kurį kal
bos nusitęsė iki gilios gavėnios.

Toje pačioje atmosferoje, Rio 
de Janeiro klubas Fluminense 
suruošė šokius, kurie sutraukė 
didelę daugumą didmiesčio jau
nimo. Nors daugelis besilinks
minusiųjų dėvėjo kostiumus, ta 
čiau svečiams buvo leidžiama į- 
eiti apsirengus trumpom kelnai

tėm, ilgom kelnėm ar kokiu ki
tu sportiniu rūbu.

Rankšluoščiai, parduodami po ' 
129 eruzeirus (43c), buvo šių 

i metų kiekvieno didžiausias troš 
, kimas; pagražinti aukso graudi; 
nėm, jie pasirodė ant kiekvie
nos graikų dievaitės, romėnų j 

' gladiatoriaus, arabų Seiko, egip 
■ tiečių faraono ir šiaurės Ame-, 
1 rikos indėno.

I
Turtuoliu maskaradas i

Milžiniška priešingybė vyra
vo Munici-pal Teatre, kur įėji
mas — 6000 eruzeirų ($20) vie j 
nai porai. Ten buvo pageidau-1 
jami svečiai tik formaliai apsi
rengę (vyrai, blogiausiu atveju, 
su smokingu arba brangiu mas 
karadiniu rūbu ,vadinamu fan- 
tasia).

Lyg atsakydami, Rio de Ja
neiro turtingieji varžosi dėl pir Į 
mumo, paruošdami labiausiai 
akinančius kostiumus, maskara 
dūlius rūbus, padengtus bran
giais akmenimis, kurių vertė šie 
kia šimtais dolerių.

Apdovanojamos fantazijos
Šių metų pirmoji premija ati 

teko plunksnomis apkaišytam, 
žėrinčiam kalnynui, pavadintam 
Kilimandžaro sniegas (tuo pat 
vardu “Snows of Kilimanjaro” 
pavadintas amerikiečių Nobelio 

' premijos laureato Ernest He- 
mingway veikalas, pastatytas 
filme, turėjo didelį pasisekimą 

j amerikiečių visuomenėje), spe
cialiai padarytam numeriui, kai 
navuslam $6,000. Visi tie 

į kruopščiai pagaminti kostiumai 
: bei kaukės yra nepaprastai fan 
tastiškas, daugelis jų apvaini- 

j kuoti galvos papuošalais, kurie 
- savo masiniu didumu daro šoki 
mą.gkna Sūnkų. Lyginant tą su 
sigrūdimą, galima būtų primin
ti, kad atrodo panašiai, kaip 
Naujuosius Metus sutinkant vi 
dumaktį Chicagos vidurmiesty- 
je, Randolph ir State gatvių 
sankryžoje.

i Nors kai kurios energingo
sios būtybės sugeba sau susi- j 
rasti tuščią kampelį, kuriame | 
be jokių suvaržymų pasileidžia, 
šokti frevo, cha-cha-čhą ar, 
tvistą, tačiau visumoje šokėjai | 
paprastai būna patenkinti, pa-

A. -Į- A.

JOHN PAKEL, JR.,
Chicago Savings and Loan Association bendrovės 
prezidentui mirus, jo žmonai, motinai ir tėvui, sese
rims ir vaikučiams skausmo valandoj nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Chicago Savings ir Loan Bendrovės direktoriai:

Teisėjas Alfonse WeHs 
Anton Valonis 
John Gregg 
Ralph PusSis 
Charles Beacham 
William Sehastian

simesdami triukšinančiame su
sikimšime, kur susigrūdus mai 
šosi aplinkui pagal sambos ar 
maršo ritmą .vaikštinėdami ma 
ratone, kuris nesibaigia, kol mu 
zikantai neišsiskirsto namo 4 
vai. ryto.

i Vienos pačios mergaitės šoka 
Nors karnavalas yra, dažnai

, laikomas kaip sugedimas, ve
dantis į moralinį ir fizinį iškry 

i pimą, ir manoma, kad daugelis 
besilinksminančiųjų yra veikia
mi gyvuliškos drąsos bei ūpo, 

i kuris galėtų kilti iš paties šo-
! kio, tačiau labai įprastas yra 
vaizdas jaunų mergaičių, šokan 
čių pavieniui ar poromis, be jo 

i kios intencijos ar pageidavimo 
! susirasti partnerį. Vienas ame
rikietis studentas stebėjosi:

“Tai pirmas kartas mano gy 
venime, kad matau mergaitę, 
kuri norėtų geriau šokti viena 

j pati, negu su vyruku”.
Jeigu mergaitė susidraugau

ja su vienišu berniuku, ji pra 
į leidžia su juo keletą, valandų, 
į tiktai vaikščiodama aplink, dau 
■giau dainuodami, negu kalbėda 
į mi, o vėliau tik šiaip sau pap
rastai atsiskiria, ir ji nueina 
savo keliu visai abejinga. Kar
navalo džiaugsmas yra linksmu 
me, o tas linksmumas yra ge
riausiai patiriamas tiktai vie
nam ar vienai.

(Pabaiga rytoj)

ILGA ŠVENTOJI VALANDA
Daugiau kaip 250 parapiečių 

dalyvavo ilgoje nuolatinės ado
racijos valandoje, kuri Brews- 
ter, O., užsitęsė net 504 valan
das: uuo kovo 31 d. iki Vely
kų.

Naujas atominis povandeninis laivas Lafayette nuleistas į vande
nį Groton, Conn. Laivą “krikštijo” prez, Kennedy žmona. Nuo
traukoj matyti du hfivo komanderiai, Hannifin ir Zech. 7,000 tonų 
povandeninis laivas yra pats didžiausias JAV laivas, turįs 425 
pėdas ilgio,-galįs leisti povandenines raketas. (UPI)

GUŽAUSKŲ BEVERLY HJLLS GĖLINYČIA
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

.L F. EUDE1KIS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A. A.
JOHN PAKEL, JR.

Gyveno 12401 S. 68th Ct., Palos Heights, III.
Mirė gegužes T d.. 1962, 7:45 vai. vak., sulaukęs 34 m. 

amžiaus. Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Philomena (Norbu- 

taitė), 3 dukterys: Suzanne Marie, Shirley Ann ir Janice 
Elaine, 3 sūnūs: John E., Garret J., ir Raymond, F., tėvai John, 
Sr. ir Josephine. 2 seserys: Elaine Phillips, jos vyras Fennel ir 
Arlene Pakei, švogeris Edmund No.rbut., jo žmona Helen, švo
gerka Donna Sasnauskas, jos vyras Benedict ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė: Archangel Knights of Columbus, Don Varnas 
American Legion Post No. 986. Lithuanian Chamber of Com- 
merce, Marąuette Manor Chamber of Commerce, Chicago 
Lawn Moose Lodge, Iždininkas Boys’ Town of Chicago, Di- 
rector Chicago Lawn Policc District Safety Committee ir 
daugeliui kitų organizacijų.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 2 vai. p. p. Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 11 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Alexander parapijos bažnyčią, 
Palos Heights, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukros, tėvai, seserys 
ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

Dainavos Ansamblio garbės nariui 
JOHN PAKEL IR ŠEIMAI,

liūdintiems dėl jų Sūnaus 
A. -f- A.

JOHN PAKEL, JR. mirties, 
giliausią užuojautą reiškia

Dainavos Ansamblis

A. -f- A.
Kotryna PAULAUSKAS
Pagal tėvus Augustinovich

Gyveno 3028 S. Albany Avė.

Mirė geg. 7 d. 1962, 4:15 vai. 
vak., sulaukus 63 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Auna, žentas John 
Kulps, Sue, žentas Peter Ma- 
tusek ir Dorothy Paulauskas, 
3 sūnūs: Casimir. marti T.orrai- 
ne, Dominic, ir Robert, 5 anū
kai, sesuo Magdalena Dickum, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas 5749 So. 
Archer Avė. koplyčioje.

Laidotuvės įvyks penkt., geg. 
11 d., iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėta i St. Rene 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldi; bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
marti, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ed- 
ward P. Greene, Tol. BE 7- 

5600.

PADĖKA 
A. -Į- A. 

DELORES ZEKIS
(Pagal tėvus KESER)

Gyv. 10 208 So. Indiana Avė.

Mūsų mylima žmona, moti
na, dulktė mirė 1962 m. bal. 
men. 15 -d. ir buvo palaidota 
bal. mėn. 18 d. šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amži
no poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojamo didž. 
gerb. kunigams: kun. Vito Mi- 
kolaičiui ir kitiems kunigams, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą Visų šven
tų parap. bažnyčioje ir paly
dėjo į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Misiąs už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gelių, bei pa- 
reišike mums tojo liūdesio va
landoje užuojautą.

Dekojame giminėms 
nėšiams.

grab-

o TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4805-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

s.

&

i

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai
MMMVAM

sa VVESTERN AVB.
........ . ■

TKYS MODERNIŠKO* 
AIR-CONDlTlONRft KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpuMU T-86OS REpubHe 7*8901

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

DAUG STOJA Į 
NEVV OBLEANS KAT. 

MOKYKLAS

Į New Orleans diecezijos ka
talikų mokyklas gausiai rašosi 
mokiniai ateinantiems mokslo 
metams, nors kovotojai prieš 
negrų įsileidimą pranašavo, kad 
mokyklos bus “masiškai boiko
tuojamos”, kadangi vyskupas 
įsakė priimti ir negrų vaikus.

Dėkojame Katalikių. Moterų, 
Klubo narėms už jų rūpestin
gumą. paruošiant vaišes.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui L. Bukauskui už malonų 
patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Vyras, vaikai, motina, 
broliai ir gi minės.

— Laisve buvo tremtinė vi- ‘ 
sose pasaulio dalyse; amerikie- 1 
čiai, priimkite šitą pabėgėlę ir 
parenkite prieglaudą žmonišku
mui savo krašte.

—Th. Paine.

PETRAS BIELIŪNAS
‘*3-18 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222J,

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

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gegužės 10 d. IŠ ARTI IR TOLI

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 10-to sk. iš Bridgeporto su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 10 d., po gegužinių pa
maldų.

Visos narės malonėkite atsi
lankyti, nes turime pasitarti 
dėl apskričio pikniko, kuris į- 
vyks birželio 24 d. ir apie eks
kursiją, į Šventus Kalnus rug
pjūčio 5 d. Pasitarsime dėl au
tobusų į pikniką ir ekskursija.

X Sol. Stasė Klimaitė - Pau- 
tienienė su dideliu pasisekimu 
išpildė lietuviškų dainų rečitalį 
šeštadienį, gegužės 5 d. Cleve
lande, šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos naujoje salėje. 
Rinktinės publikos tarpe buvo 
matyti parapijos klebonas kun. 
Angelaitis, vikarai, būrys dak
tarų su šeimomis, svečių iš Los 
Angeles, Chicagos ir Akrono. 
Programoje buvo išpildyta dvi
dešimt lietuviškų solo dainų, 
sugrupuotų klasiška forma, pri 
silaikant laikotarpio, stiliaus ir 
formos. Solistė nustebino visus 
giliu ir menišku išpildymu. Ako 
mpanavo G. Karsokienė. Viso 
vakaro programą gražiai prave 
vedė dr. V. Ramanauskas.

X Lietuvių Fondas auga. šio 
mis dienomis vienas žinomų 
Chicagos prekybininkų, nuošir
dus lietuviškų reikalų rėmėjas, 
paskyrė Lietuvių Fondui tūk
stantį dolerių. Graži auka beau 
gančiam fondui.

Dr. G. Balukas, LF Tarybos 
vicepirmininkas, gyv. 7201 So. 
Whipple avė., Chicago, įmokėjo 
į Lietuvių Fondą 200 dol. Dr. 
Balukas moka dalimis iki tūk
stančio dolerių.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras “Vytis” atliks meninę 
programą Skautų Akademikų 
rengiamame baliuje šio šešta
dienio vakare. Vyrų chorui diri 
guos Alfonsas Gečas, o akompa 
nuos Alvydas Vasaitis.

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje 40 valandų 
atlaidai bus pradėti gegužės 13 
dieną 10 vai. rytą (sumos1 me
tu) ir bus baigti sekančio ant
radienio vakare. Mišparai su 
pamokslu bus 7:30 vai. vaka
re. Gegužės 13 d. vakare pa
mokslą pasakys kun. J. Pana
vas, gegužės 14 d. 9 vai. rytą 
— kun. L. Petkus, o vakare— 
kun. A. Naudžiūnas, MIC, ge
gužės 15 d. rytą — kun. Ed. 
Abromaitis, gi vakare — kun. 
A. Zakarauskas.

X Vyručiai, nepraleiskite pro
gos pagerbti savo žmonas - ma
mytes, atsilankydami su jomis 
į Koncertą i balių, kuris yra 
ruošiamas kaip tik Lietuvės 
Motinos garbei š. m. gegužės 
12 d., 7 vai. vak. Jaunimo Cen
tre, 5620 S. Claremont. (Pr.)

X šie Chicagos chorai daly
vaus ALRK Vargonininkų Są
jungos jubiliejiniame koncerte 
š. m. birž. 3 d. 5 vai. v. Mari
jos Aukštesn. Mokyklos salėje: 
Šv. Kryžiaus bažnytinis — va
dovauja Stp. Sodeika, šv. P. 
Marijos Gimimo bažnyčios — 
vad. A. Giedraitis, Šv. Antano 
(Cicero) — vad. A. Skridulis, 
Šv. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo — vad. J. Kudirka, šv. 
Jurgio — vad. K. Gaubys, ir 
Aušros Vartų — vad. J. Ber
tulis. Iš svečių mielai sutiko 
dalyvauti: “Dainavos” ansamb
lis — vad. St. Sodeika, Al. Ste
phens moterų choras —• vad. 
ponia Al. Stephens, Operos, vy
rų choras — vad. A. Gečas, ir 
Vyčių choras — vad. Faustas 
Strolia. Viso dalyvių virš 300 
asm. Chorui ir solistams akom
panuoja J. Byanskas. (Pr.)

X Informacija “Kur kreiptis 
nervams pairus”, išspausdinta 
“Draugo” antradienio numery, 
buvo paimta iš dr. J. žirgulie- 
nės paskaitos “Nervų sutriki
mai ir jų šaknys”, išleistos Al- 
vudo.

X Kun. B. Sugintas pasiun
tė Vasario 16, Saleziečių ir Pun 
sko- gimnazijoms per Balfą 
$1,220 už balandžio mėnesį. Į 
šią sumą įeina ir aukos Vasa
rio 16 d. g. vietoj gėlių a. a.
U. Gudienei mirus: A. K. Stan
kevičiai $10, J. Zinka $5 ir M. 
Thsil Bemi $5. Viso $20. Be to, 
į šią sumą įeina ir $80 iš nau
jai įsikūrusio 44 būrelio Vasa
rio 16 d. gimnazijai, remti, pra 
dėjusio veikti nuo šių metų sau 
šio 1 d.

X Vlado ir Teklės Struogų 
dukra, Dolores Struogaitė-Nick, 
gyv. 7330 So. Rockwell str., 
šiomis dienomis susilaukė tre
čio šeimos nario, sūnaus David, 
kurio krikštynos įvyks ge
gužės 11 d. Seneliai Struogos 
džiaugiasi sulaukę, be anksčiau 
turėtų, Nancy ir Zuzan anūkių 
ir anūko. Krikšto tėvai bus 
Bruno Vedeckis ir Barry Niek.

X Dr. J. Adomavičius yra 
pakviestas, L. B. Cicero apylin
kės valdybos, skaityti paskaitą 
Motinos dienos minėjime, kuris 
įvyks gegužės 13 d. 3 v. p. p. 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Paskaitos tema: "Dabarties mo 
tina ir jos uždaviniai”. Paskai
tininkas yra pasiruošęs savo 
mintis perduoti trumpai ir gy
vai.

X Dr. Leonardas J. šimutis, 
Chicagos Mokytojų kolegijos 
profesorius, yra išvykęs į Illi
nois Wesleyan universitetą, 
Bloomington, III., kur vyksta 
muzikos profesorių konferenci
ja. Joje diskutuojami ir svar
stomi muzikos dėstymo kolegi
jose klausimai.

X Lilijos Rozniekaitės ir Vik
toro Kizlaičio jungtuvės įvyks 
gegužės 26 d. Lilija šiuo metu 
dainuoja Operos moterų chore, 
o Viktoras Vyrų chore yra iš
dainavęs daugiau negu 10 me
tų.

X Manigirdas Motekaitis pe
reitą penktadienį ir šeštadienį 
akompanavo ir dirigavo mažam 
orkestrui “Farmeris ir Fėja”— 
A. Tcherepnino ir akompana
vo “Neramumai Thaiti” — L. 
Bernsteino operų pastatymuos, 
De Paul Center teatro salėje. 
Operos išpildytojų sąstatą su
darė minėtos konservatorijos 
operos klasė, kuriai vadovauja 
Annemarie Gerts. Operos buvo 
dainuojamos originalia anglų 
kalba. Jos įdomios tuo, kad siu 
žetai, su nelengva moderniška 
mūsų amžiaus muzika, atiteko 
muzikiniam pildytojų pajėgu
mui bei scenos meniškiems rei
kalavimams. Šiuo atžvilgiu jie 
sudarė veikalų ir pildytojų har 
moniją su gražaus išbaigtinu- 
mo įspūdžiu. Abi operų pildy
mo dienas muzikalioji amerikie 
čių publika priėmė savo operas 
ir jų pildytojus su džiaugsmu, 
Malonu pastebėti, kad nelengva 
ir atsakinga muzikinė pareiga 
buvo patikėta lietuvių Manigir- 
dui Motekaičiui, kaip savo mo
kiniui, paties kompozitoriaus 
Aleksandro Tcherepnino, kuris 
asmeniškai sekė operų premje
rą ir pareiškė malonų pasiten
kinimą bei padėką savo buv. 
mokiniui.

X Negaiškite ranka rašyda
mi ar skaičuodami su pieštuku. 
Tai greičiau, gražiau ir tiksliau 
atlieka rašomosios, skaičiavi
mo, čekiams rašyti, pinigams 
ir dokumentams registruoti ma
šinoms.

LIETUVIŠKŲ ir kt. raidynų 
rašomųjų, bei įvairių skaičiavi
mo mašinų katalogai ir infor
macijos jums VELTUI. Tik 
praneškite savo adresą: J. L. 
šinos.
Northport, L. I., N. Y. (Sk.)

Povilas Dargis, SLA centro valdybos pirmininkas ir Alto vicepir
mininkas, dr. Stepono Biežio, SLA gydytojo kvotėjo ir Alto na
rio, lydimas, aplankė red. L. Šimutį, LR.KSA ir Alto pirmininką, 
kad pasitartų Lietuvos laisvinimo reikalais ir padiskutuotų aktu
aliuosius lietuvių fraternalinių organizacijų klausimus.

Chicagoj ir apylinkėse
CICERO B-NĖS VALDYBA 

SIŪBUOJA
Ciecro apyl. pirm. A. Januške

vičius atsiėmė savo atsistatydi
nimo raštą gegužės 4tą, “dau
gelio narių ir apygardos valdy
bos prašomas.”

Į posėdį, sušauktą susidariu
siai padėčiai svarstyti, netikė
tai atsilankė Chicagos apygar
dos pirm. Karolis Drunga ir 
narys santykiams su visuome
ne palaikyti Bronius Nainys.

— Mes čia atvažiavome ne 
jūsų tvarkyti, ne mokyti. Atva 
žiavom pasišnekėti, pasitarti,—■ 
aiškino Nainys posėdžiui, ku
riam pirmininkavo apylinkės 
vicepirm. Jonas Vasaitis.

Drunga aiškino, kad apygar
dos veiklos pasisekimas daug 
priklauso nuo sklandaus dar
bo apylinkėse ir todėl jiedu čia 
atsilankė ir todėl jis raštu pra
šęs Juškevičiaus nedaryti galu
tinio sprendimo.

— Kažkodėl juo daugiau mes 
apie vienybę šnekam, juo ma
žiau jos pas mus yra, — liūd
nai tęsė jis.

Vicepirm. J. Vasaitis paste
bėjo :

— Mažas čia skyrius, maži 
reikalai ir maži žmonės pyksta 
už mažus dalykus.

Tame pat posėdyje buvo pri
imtas nutarimas, kad “valdy
bos nariai vykdo jiems paves
tas pareigas savarankiškai, vai 
dybos nutarimų rėmuose.”

Taip pat buvo pritarta mo
kyklos planui išspausdinti kokį

Teresė Prunskytė Amerikos At
letikos sąjungos pravestame Illi
nois jaunių mergaičių tinklinio 
turnyre laimėjusi dovaną (trophy) 
kaip geriausia jaunių tinklinio žai- 
dikė valstybėje. Ji žaidė Neries 
komandoje, tose rungtynėse laimė
jusioje pirmą vietą.

X Komp. VI. Jakubėno kūri
nys Velniuko šokis, laimėjęs 
publikos balsavimu pirmą vietą 
vienam iš Tarptautinės d-jos 
šių dienų muzikai ruoštame 
koncerte, bus atliktas kitų šio 
sezono laimėtojų tarpe, šian
dien 8:15 v. v. De Paul univer
siteto salėj. Jury komisija pa
rinks galutinį šio sezono laimė
toją.

šimtą metalinių ženkliukų, ku
rie bus išdalinti buvusiems ir 
baigiantiems tą mokyklą moki
niams. Ženkliuko projektą pa
ruošė A. Kurauskas. Pirmieji 
jau bus išdalinti per abiturien
tų išleistuves birželio 9 d. Jie 
mokyklai kainuos $100 dol. V.

ŠV. TERESĖS D-JOS SUSI
RINKIMAS

Šv. Teresės draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyko gegu
žės 1 d. parapijos salėje.

Po susirinkimo buvo progra
ma. Pašoko Ateities šokėjų 
Atžalynas. Chorui. dirigavo E. 
Žapolis, šokėjom vadovavo H.

| Gramontas. Programa buvo 
• graži.

Vakaro šeimininkė Antoinet- 
te Barvitz išpuošė gražiai sta

lius. Buvo skanių valgių. Buvo 
pagerbtos motinos. L. Kairie
nei, 2812 W. Marąuette Rd., su 
giedota ilgiausių metų jos gim- 

' tadienio proga. Ona

MARIJONŲ RĖMĖJŲ 5 SK.

Marąuette Park Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 5 sk. turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą už
praeitą sekmadienį. Pirminin
kavo P. Dubinskinė, sekr. L. 

j Druktenis. Atsilankė ir apskri
čio dvasios vadas kun. K. Ven
gras, MIC.

Naujų narių įstojo: A. Žilius, 
G. Strachnik, E. Jaučius, N. 

i Šatunas, G. Urban, D. Kamm, 
i J. Matevic, J. Vilkas, V. ir P. 
Kelly, L. Lukoševičius, S. Lo
rence, J. ir J. Dubinskas, M. 
Masiokas, S. Marteli. Buvo pra
nešimas iš seimo. Padėkota vi
siems, kurie aukojo arba pri
sidėjo prie vakarienės.

Apskričio piknikas bus bir
želio 24 d. seminarijos sode. Iš 
dalinta parduoti knygučių. Lai 
dotuvių direktorius Steponas 
Lachavičius paaukojo 10 dol. 
knygutėms.

5 skyriaus žaidimai bus ge
gužės 20 d. 2 v. p. p.

Kun. V. Andriuška paprašė 
apskričio susirinkime, kad rei
kia 5 altoriam užtiesalų. Ben
dradarbiai pradėjo rinkliavą. 
Bus paskelbta vėliau vardai, 
kurie prisidėjo. Norintieji gali 
paaukoti per pirm. P. Dubins- 
kienę arba S. Šaučiūną.

Bendradarbių susirinkimai bus 
kiekvieną mėnesio paskutinį 
sekmadienį 2 v. p. p. parapijos 
salėje. Ona

¥KA ns Til/JGŲ TĖVŲ

Albert Neely, Cook apskri
ties viešosios pagalbos vaikų 
skyriaus direktorius, atskleidė, 
jog dabar daugiau vaikų ati- 

! mama nuo blogų tėvų, negu 
bet kada Chicagos istorijoje. 
Per pirmus tris šių metų mė
nesius iš nemokančių pareigas 
eiti tėvų atimta 424 vaikai; tai 
20 procentų daugiau negu per
nai tame laikotarpyje. Baltų 
tėvų vaikai sudaro du penkta
daliu to skaičiaus.

J. A. VALSTYBĖSE•
— Kun. dr. Juozas Vaišnora,

MIC, generalinis tėvų marijonų 
vienuolijos prokuratorius, nuo
lat gyvenąs Romoje, birželio 12 
d. atvyksta kuriam laikui į J- 
AV. Pirmiausiai žada sustoti 
New Yorke ir Bostone. -Vėliau 
atvyks į Chicagą.

— Inž. Benys ir Zita Dapkai, 
gyv. 75 Amherst St., Hartford, 
Conn., balandžio 16 d. susilau- 

, kė sūnaus. Jie jau augina vy
resnę dukrelę, kuri džiaugiasi 
susilaukusi broliuko.

— Dr. H. Montvilienė, gyv. 
New Yorke, tarnybos reikalais 
visą savaitę lankėsi San Fran- 
cisco ir Palo Alto miestuose. 
Šiais metais dr. H. Montvilienė 
jau antrą kartą atsilanko Cali- 
fornijoje, kur šį kartą be eili
nių tarnybinių pareigų Stanfor- 
do Tyrimų Institute jinai dar 
atstovavo RCA bendrovės New 
Yorko laboratoriją San Fran- 
cisco mieste įvykusioje moksli
nėje konferencijoje.

Ta pačia proga dr. H. Mont
vilienė aplankė bostoniškę ir 
laikinai Califomijoje įsikūru
sią istorikę dr. M. Gimbutienę, 
kuri čia yra gavusi vieniems 
metams stipendiją mokslinei 
studijai apie Baltus paruošti.

— Pamaldos už Lietuvos lai
svę ir teisingą taiką. Gegužės 
13 d. 10 vai. šv. Petro parapi
jos bažnyčioje So. Bostone bus 
laikomos pamaldos ir sakomas 
pamokslas prisimenant Lietu
vos vyskupų paaukojimą Lietu 
vos Marijos Nekalčiausiai šir
džiai ir prašant teisingos taikos 
ir laisvės mūsų tėvynei Lietu
vai. Pamokslą sakys Mėlyno
sios Armijos Lietuviškojo sky

Seselės poilsio metu. Sės. Konsolata (kairėje) ir Sės. Augustina. . 
Seselių rėmėjų seimas įvyks geguyės 20 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotrauka B. Kerbelienės

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS PAŠTAS AERO- • 

DROME
Federalinė valdžia ruošiasi 

statyti naujus pašto pastatus 
Chicagos O’Hare aerodrome. 
Laikiname pašte dabar dirba 
400 patarnautojų. Kas mėnesį 
oro pašto išsiunčiama 1,840,000 
svarų. Prieš ketverius metus iš 
siųsdavo vos 6,500 svarų kas 
mėnesį. Bet prie Midway aero
dromo pašto skyriaus, kur ank
sčiau dirbo 400 patarnautojų, 
dabar tedirba tiktai 12. Tiek 
ten sumažėjo lėktuvų judėji
mas.

SPAUSTUVĖS GERAI 
VERČIASI

John Calhoun 1833 metais 
: Chicagoje pradėjo spausdinti 
pirmą laikraštį ir atlikinėti ki
tus spaudos darbus. Šiandien 
komercinės spaustuvės Chica
goje sudaro septintą didžiausią 
įmonę; jos 1961 metais parda- 
vusios už 1,685,000,000 dolerių. 
Per 82,000 žmonių dirba 2,180 
spaustuvėse.

riaus Dvasios Vadas kun. A. 
Kontautas.

— Choro parengimas. Šv. Pe 
tro par. choro, So. Bostone, pa 
rengimas su turtinga progra
ma, šokiais ir užkandžiais, į- 
vykg šį šeštadienį, gegužės 12 
d. Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
So. Bostone.

Chorui vadovauja muzikas 
Jeronimas Kačinskas. Choras 
be gražaus giedojimo bažny
čioje ir pasirodymo lietuviškuo
se parengimuose, gražiai mus 
reprezentuaja ir amerikiečiams. 
Jau kelis kartus yra pasirodęs 
televizijoj ir giedojęs amerikie
čių bažnyčiose. Visi kviečiami 
dalyvauti šiame choro parengi
me.

— Giedos amerikiečiams. Šv. 
“Petro parapijos choras, vad. 
muz. Jeronimo Kačinsko, gegu
žės 13 d. giedos naujas šv. mi
šias “Exsultet Orbis” Boston 
College Šv. Ignaco bažnyčioje, 
Commonwealth avė., Brighton.

BRAZILIJOJE
— Tėvui Bružikui 65 metai. 

Šių metų gegužės 20 d. yra ly
giai 65 metai, kai misijonierius 
kun. Jonas Bružikas išvydo šį 
pasaulį, o rugsėjo 17 d., su
lauks lygiai 40 metų, kai jį 
vysk. A. Karosas Prienuose pa
šventino kunigu.

Dėl sveikatos sumetimų ir 
geresnio klimato jis laikinai 
yra apsigyvenęs pas jėzuitus 
Brazilijoje ir darbuojasi tarp 
lietuvių Sao Paulyje. Jo sveika
ta yra žymiai pagerėjusi, bet 
dar vis lankosi pas gydytojus 
ir priiminėja vaistus. Jam ra
šant galima naudoti šį adresą: 
R. Dr. Rodrigo Silva, 45, Sao 
Paulo, Brasil.

NELEIDO ĮVEŽTI 522 KUL
KOSVAIDŽIŲ

Teisingumo ir iždo departa
mentai IVashingtone atmetė 
jSigmund Shore prašymą į Chi- 
'cagą atgabenti 522 Thompson 
I kulkosvaidžius. Jie gaminti 
,1928 metais. Jis nori juos par- 
j duoti kaip senienas. Amerikoje 
jų yra tiktai 42. Federalinė vai 

idžia kitus sunaikino. Shore ra- 
do tuos “senus” kulkosvaidžius 

| Austrijoje ir teigia, kad jais 
^negalima šaudyti, bet federali
nė policija kitaip mananti ir ne
norinti Chicagos žudynių pasi
kartojimo, kaip būdavo “geng- 
sterių” laikais.

PAVOGĖ 50.000 PORŲ 
KOJINIŲ

George Jonės turi nailono ko 
jinių urmo pardavimo įstaigą, 
7243 S. Halsted st. Per keletą 
mėnesių iš jo sunkvežimių pa
vogta 50,000 porų kojinių. Jo
nės sako, kad jam tai sudaro 
$25,000 nuostolio.

ITALIJOJ
— Prel. L. Tulailai pagerbti 

balandžio 29 d. Šv. Kazimiero 
kolegijoj įvyko kuklios vaišės, 
švenčiant prelato 50 m. sukak
tį. Italijos Lietuvių B-nė, Ro
mos lietuviai kunigai, aukštieji 
diplomatinio bei bažnytinio gy
venimo atstovai ir kiti svečiai 
pagerbė prelatą Ladą Tulabą 
dalyvaudami iškilmingose šv. 
mišiose, kurias Šv. Kazimiero 
Kolegijos koplyčioje atlaikė 
pats sukaktuvininkas, asistuo
jamas kolegijos auklėtinių. Po 
pamaldų kolegijos patalpose į- 

, vyko jaukus pagerbimo aktas 
ir vaišės, kurių metu prelatą 
sveikino Lietuvos diplomatų še
fas min. St. Lozoraitis savo ir 
Lietuvos atstovo prie Šv. Sos
to, min. St. Girdvainio vardu, 
Italijos Lietuvių B-nės pirm. 
kun. Vincas Mincevičius, Lietu
vos Katalikų Mokslo Akade
mijos vardu prof. Zenonas Ivin 
skis, Romos lietuvių kunigų 
vardu dr. Povilas Rabikauskas,
SJ, ir Šv. Kazimiero kolegijos 
vardu, vicerekt. kan. dr. Zeno
nas Ignatavičius. Visi sveikin
tojai linkėjo sukaktuvininkui 
sveikatos ir energijos kilniems 
darbams Dievo garbei ir tėvy- 1 
nes labui. Be to prel. Tulaba 
gavo nemaža sveikinimų iš Lie
tuvos bažnytinio bei visuomeni
nio gyvenimo veikėjų raštu ir 
telegramomis, kurių svarbiau
sios atėjo iš Vatikano. Popie
žius Jonas XXIII, per Vatikano 
valstybės sekretorių kard. Ci- 
cognani, atsiuntė telegramą: 
"Tuo tarpu kai kolegijos auk
lėtiniai susirenka apie savo rėk 
torių pareikšti savo pagarbą,
Jo Šventenybė linki jam gausių 
Dievo malonių ir sėkmės jo dar 
be pašaukimų ugdyme ir busi
mųjų Dievo tarnų formavime 
ir suteikia savo gausų palaimi
nimą jam ir jo bendradar
biams”. Kartu su šia telegrama 
savo asmeniškus sveikinimus ir - - 
linkėjimus prelatui jo 50 metų 
sukakties proga atsiuntė teleg
rama ir Vatikano ypatingiems 
Bažnyčios reikalams sekreto
rius arkivysk. Mons. Samore.

OKUP, LIETUVOJE
— Kygos platininio mėnuo 

Lietuvoje. Nuo balandžio 15 d. 
Lietuvoje paskelbtas knygos

' platinimo mėnuo. Didžiausias 
uždavinys, pasirodo, tenka pro
pagandistams kuo plačiau pa
skleisti politinę ir žemės ūkio 
literatūrą, sudominti skaityto
jus politine knyga (apie groži
nę literatūrą visai nekalba
ma...). Įvairiose Lietuvos vie
tose organizuojami susitikimai 
su skaitytojais, pvz., Varėnoje * 
įvyko revoliucinių kovų dalyvių 
— atsiminimų knygų autorių 
susitikimas, Varniuose — “bur 
žuazinėš Lietuvos ir fašistinės 
okupacijos metu” politinių ka
linių, taip pat atsiminimų kny
gų autorių, susitikimas ir pan. 
Daugelyje vietų rengiami ateis
tiniai moksliniai vakarai ir su 
skaitytojais bendraująs buv. 
kun. J. Ragauskas, knygos 

i “Ite, missa ėst” autorius. Rie- 
įtave rengiamas net karnavalas 
j ateistine tema... Vilniuje to mė 
(nėšio proga organizuojama kny 
į gų mugė ir joje pardavėjais 
į dirbs įvairių specialybių žmo
nės. Ir visur pirmaujančioje r 
vietoje — tik politinė, ateistinė 
ir žemės ūkio literatūra...
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