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. KOMUNISTU SKELBIAMA „RELIGINĖ LAISVĖ" 
LIETUVOJE-IIK MELAGINGIAUSIA PROPAGANDA

Italų spauda apie dabartinę religijos padėtį pavergtoje Lietuvoje

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA. — Paskutiniai įvykiai. 
Lietuvoje, rado labai gyvą at
garsį ir italų spaudoje. Plačiai 
skaitomas italų dienraštis “11 
Quotidiano” savo paskutiniame 
balandžio mėnesio numeryje ra 
šo: “Religinė padėtis Lietuvoje 
kasdiena blogėja. Marksistinis 
režimas, matydamas, kad jo be
dievybės akcija iki šiol davė tik 
priešingus vaisius, pasiryžo pa
keisti savo taktiką ir metodus 
ir bando katalikų Bažnyčią Lie
tuvoje “uždusinti”. Skaityto
jams — rašo “II Quotidiano” — 
jau yra žinoma ta priespauda 
ir tie varžymai, kuriuos patvar
kė Lietuvos komunistinė val
džia. Skaitytojai net paveiksluo
se matė Lietuvos bažnyčias pa
verstas muziejais, sandėliais, šo
kių salėmis ir t.t. Matė kuni
gams išleistas “darbo knygu
tes” be kurių jie negali net mi
šių atnašauti; plačiai skaitė apie 
pažeminantiems darbams pas
merktus Lietuvos kunigus už 
ateistų kritiką, kaip kun. Lie- 
sius ar kun. Stanislovas Rač
kauskas ir kiti. Tokių potvarkių 
sąrašą būtų galima dar ilgai 
tęsti, rašo italų laikraštis, bet 
dabartis teikia dar skaudesnių 
faktų.

Pagal naujausias mus pasie
kusias žinias iš Lietuvos, visai 
neseniai buvo areštuotas ir iš
tremtas į Merkinę — mažutę 
Kaišiadorių vyskupijos vietovę 
netoli Lenkijos pasienio prel. 
Povilas Šidlauskas, ėjęs Pane
vėžio vyskupijos apaštališkojo 
administratoriaus pareigas. Pre 
latas Šidlauskas buvo Šventojo 
Sosto paskirtas valdyti Panevė

SOVIETU IMPERIALIZMO PARODA 
NAUJOJOJ ZELANDIJOJ

Ragina pabusti iš politinio miego 

Mūsų koresponden tas N. Zelandijoje

AUCKLAND, N. Zelandija. — 
Naujosios Zelandijos Baltų klu
bas Aueklande, talkininkauja
mas lietuvių ,latvių, estų, veng
rų ir lenkų tautinių bendruome
nių, suorganizavo Pavergtųjų 
Europos Tautų seimo fotografi
nę parbdą išryškinančią sovietų 
rusiškąjį imperializmą. Paroda 
įvyko Aucklando rotušės kon
certinėje salėje nuo 26 iki 29 
balandžio.

Paroda oficialiai atidaryta N. 
Zelandijos parlamentaro Rober
to Muldoon. Jis ragino Zelan
dijos gyventojus pabusti iš po
litinio miego ir suprasti, kad 
šio krašto demokratiniam gyve
nimui graso komunistinis impe-

KALENDORIUS

Gegužės 15 d.: šv. Jonas Sa- 
lietis, šv. Sofija, Janutė.

Gegužės 16 d.: šv. Paskalis, 
Mindaugas, Gailė, Bitė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių; rytoj — 
šilta, galimas lietus.

Saulė teka 5:31, leidžias 8:02.

žio vyskupiją, kai 1961 metais 
komunistų potvarkiu buvo areš 
tuotas ir deportuotas į Žagarę 
Panevėžio vyskupas Julijus Ste
ponavičius. Vos metams pra
slinkus tas pat likimas ištiko 
ir jo pavaduotoją, 70 metų se
nelį prel. Šidlauską. Komunis
tai, norėdami dar labiau palauž
ti tikinčiųjų ir kunigų dvasią, 
pirmiausia puola jų vadus.

Kulto ministeris pasisavino 
sau ir teisę skirti klebonus ir 
kilnoti aktyvius kunigus. Kai 
šie nepakluso jo potvarkių, pa
rapijos lieka be kunigų ir kiti 
kunigai be kulto ministerio lei
dimo negali net nuvykti į kitą 
parapiją pagelbėti pastoracijo
je. Griežtai draudžiama taip pat 
kunigams lankyti savo parapie- 
čius ir laiminti jų namus. Tuo 
nesitenkindami, komunistai da
bai' tęsia ir maldos namų —

KOSfM. V
Scott Carpenter atlieka pratimą kapsulėje, besiruošiant skristi 
raketoje aplink žemę. Skridimas numatytas sekantį šeštadienį.

rializmas, kuris pavergė Rytų 
Europą ir didelius plotus Azijo
je.. Mes negalime pamiršti ko
munizmo aukų, nes jie krito gin 
darni ne tik savo, bet ir mūsų 
laisvę, — pabrėžė kalbėtojas.

Meninę programą išpildė miš
rus estų choras, vedamas diri
gento P. Mutt ir Janina Fran- 
cka paskambindama Chopeno 
laidotuvių maršą ir revoliucinį 
etiudą. Parodos atidarymą tele
gramomis sveikino keli vyriau
sybės ministeriai ir parlamenta
rai.

Tą patį vakarą N. Zelandijos 
radiofonas per visą savo stočių 
tinklą paminėjo parodos atida
rymą. Per sekančias tris paro
dos dienas buvo suorganizuo
tos specialios programos su kal
bėtojais ir apžvalginėmis filmo- 
mis. Kalbėtojų tarpe buvo Auck 
lando miesto tarybos narys R. 
C. Savory, Aucklando visuome
nės reikalų vedėjas M. Tronson, 
antikomunistų lygos pirminin
kas M. L. Peers ir medžio dar
bininkų profesinės sąjungos pir 
mininkas J. Freeman. Visi kal
bėtojai savo kalbose atidengė 
tai vieną, tai kitą komunizmo

bažnyčių naikinimą, rašo italų 
dienraštis. Taip neseniai buvo 
uždaryta ir nusavinta žinomoji, 
buvusioji kariuomenės įgulos 
šv. Mykolo bažnyčia Kaune, ku
ri numatyta paversti bedievybės 
muziejum, panašiai kaip šv. Ka
zimiero bažnyčia Vilniuje, kuri 
pirmiausiai buvo paversta vyno 
sandėliu ir po to ateizmo mu
ziejumi. Toks komunizmo siau
tėjimas prieš religiją yra visai 
nesuprantamas laisvuose Vaka
ruose ir per daug aiškiai parodo 
tikrąjį komunizmo veidą.

Dienraštis “U Quotidiano” sa
vo straipsnį, parašytą italų ko
respondento Giovanni Pasąuale 
iliustruoja gražia Pažaislio baž
nyčios nuotrauka, kuri pagal 
turimas žinias taip pat esanti 
uždaryta ir laikoma žingeidiems 
lankytojams kaip architektūros

sistemos sritį, parodydami kaip 
komunistai naudodami melą,, ne 
susipratimus, karinę jėgą, o daž 
nai ir mūsų pačių nesantaiką ir 
apatiją išplėtė savo imperiją. 
Jie taip pat nurodė kaip reikia 
saugoti brangiausią žmogaus 
turtą laisvę.

Nepaisant nepalankaus oro, 
paskutinėmis parodos dienomis 
bei šykštaus spaudos dėmesio 
(palyginant trumpai parodą pa 
minėjo abu Aucklando dienraš
čiai “Auckland Star” ir “N. Z. 
Herald” bei katalikų savaitraš
tis “Zealandia”) daugiau kaip 
2,800 žmonių atsilankė parodo
je. Vienoje programoje grupelė 
atsilankiusių komunistų mėgi
no trukdyti kalbėtoją savo įsi
kišimais, bet nieko nepešę turė
jo išsinešdinti lauk, palydėti 
triukšmingo publikos švilpimo 
ir plojimo. Parodos metu buvo 
išdalinta bei parduota apie 10, 
000 brošiūrų ir keliasdešimt kny 
gU-

Ši paroda bus rodoma dar ke
liuose didesniuose Zelandijos 
miestuose.

-paminklas. Komunistų skelbia
ma “religinė įaisvė” Lietuvoje 
yra tik melagingiausia propagan 
da!

Pabaltijo kraštai 
sovietams sudaro 

kietą riešutą
REUTLINGENAŠ, Vokietija.

— Pabaltijo kraštuose tebevyk 
sta pasipriešinimas okupantui
— tokio turinio žinią paskelbė 
“Wehr” biuletenis savo 17 -18 
numeryje. Pagal iš Talino ba
landžio 26 d. gautas žinias, Pa
baltijo kraštai sovietams vis 
sudarą kietą riešutą. Šiuose kraš 
tuose patriotinės nuotaikos tiek 
pat gyvos, kaip ir pasyvus pa
sipriešinimas. Apie tai liudija 
bylos, priespaudos priemonės ir 
gausūs komunistinių pareigūnų 
atsišaukimai. Vad. “buržuazinis 
nacionalizmas” tai estų ir lat
vių (aišku, ir lietuvių — E.) 
komunistų pabaisa ir tai paliu
dijo Estijoje ir Latvijoje įvykę 
partiniai suvažiavimai. Pabalti
jo kraštuose nusiskundžiama, 
kad mokytojų tarpe mažėjąs 
susidomėjimas marksizmu. Tie 
mokytojai jaunimą skatiną lai
kytis krašto tradicijų, o tai silp 
nina, komunistų akimis, socia
lizmo vieningumą.

Buvęs siry žvalgybos
viršininkas Egipte

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Nasseris priėmė lt. pulk. 
Abdul Hamid Serraj, buvusį Si
rijos žvalgybos viršininką, ku
ris pabėgo iš Damasko kalėji
mo gegužės 5 dieną. Tai užva
kar pranešė Kairo radijas. Pa
sak radijo pranešimo, jį atlydė
jo sgt. Mansour Rwashda, pa- 
gelbėjęs jam pabėgti.

Ir vėl Djilas
nuteistas kalėjiman

J BELGRADAS, Jugoslavija. 
' — Rašytojas ir buvęs jugosla- 
į vų viceprezidentas Djilas vakar 
nuteistas kalėti 9 metus ir 9 
mėn. dėl “valstybinių paslap- 

I čių” išdavimo. Šeiriu jis irgi 
buvo uždarytas kalėjime. Šį kar 
tą prie Djilo prikibo dėl jo nau
jos knygos: “Pasikalbėjimai su 
Stalinu”, kuri buvo ketinama 
išleisti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Vyras kėsinosi
nužudyti Sukamą

JAKARTA, Indonezija. — Pa 
sak Jakartos radijo pranešimo, 
Indonezijos prezidentas Sukar- 
no nebuvo sužeistas sekmadienį 
pasikėsinus prieš jo gyvybę. Vy 
ras bandęs nušauti prezidentą 
religinių apeigų metu. Užpuolė
jo kulka prašvilpė pro šalį ir 
sužeidė kitą asmenį. Užpuolikas 
areštuotas.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių maisto ir taikos programa 
įsakė pasiųsti pupelių ir kuku
rūzų į Brazilijos šiaurės rytų 
regioną, nes trūksta maisto.

— Diktatorius Fidel Castro 
užvakar pareiškė, kad Kuboje 
reikalai pagerėsią 10 ar 20 me
tų laikotarpyje.
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Valstybės sekretorius Dean Rusk ir vicesekretorius George Bali 
atvyko į Baltuosius Rūmus konferencijai su prezidentu Kennedžiu 
aptarti Laoso situaciją. Su jais yra Valstybės sekretoriaus pagal
bininkas Averill Harriman. (UPI)

„Neutralus” princas grįžta 
iš Paryžiaus į Laosą

Provakarietiška Laoso vyriausybe verčiama nusileisti 
“Neutraliems"

VIENTIANE, Laosas. — Griež 
tai spaudžiama laosiečių vyriau
sybė sutikusi atiduoti policijos 
ir gynybos ministerijas neutra
liam princui Souvanna Phouma, 
jei jis pažadės jų nepavesti ko
munistams.

Aukštas provakarietiškos vy
riausybės pareigūnas pareiškė, 
kad pasiūlymas ir prašymas dėl 
garantijų buvo pasiųstas tele
grama neutraliam nominuotam 
premjerui, atostogaujančiam da 
bar Paryžiuje. ,

Pasak prancūzų’ vyriausybės 
šaltinius Paryžiuje, Phouma no
rįs grįžti į Laosą kalbėtis su 
karališkąja vyriausybe ir proko 
munistais sukilėliais. Jis laukia 
atsakymo iš kitų dviejų frak
cijų dėl jo pasiūlymo atnaujinti 
pasikalbėjimus.

Vakar po pietų dar nebuvo 
žinoma, ar Phouma priėmęs vy
riausybės pasiūlymą.

Princas Phouma jau seniau 
pareikalavęs raktinių postų, bet

Šveicarai apie PET 
įspėjimą Nato
konferencijai

ŠVEICARIJA. — Šveicarų 
dienraštis “Basler Nachrichten” 
gegužės 5 dieną laidoje plačiai 
paminėjo Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo Šiaurės Atlanto są 
jungos konferencijai, įvykusiai 
šiom dienom Atėnuose, Graikijo
je, pasiųstą memorandumą. Lai 
kraštis šį įvykį apibūdino straip 
sniu, pavadintu: “Vidurio ir Ry- 

, tų Europos pavergtų tautų krei
pimasis ir įspėjimas Nato vals
tybėms”.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar atvyko į Bulgari
ją vizito.

Švedai patenkinti, kad išspręsta 
Suomių vyriausybės krizė

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Po ilgų pasitarimų sudaryta 
naujoji Suomijos vyriausybė, at 
stovaujanti dešiniųjų ir vidurio 
partijų parlamentinei daugumai. 
Vyriausybės premjeras Karja- 
lainen priklauso tai pačiai agra 
rų partijai, kaip ir suomių pre
zidentas Kekkonen.

Naujoji Suomijos vyriausy
bė, kaip nurodoma jos paskelb
toje programoje, užsienių poli

generolas Phoumi Nosavan, gy
nybos ministeris, atmetė jo rei
kalavimą. Ir po to sekė raudo
nųjų sukilėlių žygis užimti šiau
rinį Laosą, ir jie tą dalį užėmė.

Maskvos radijas paskelbė, jog 
“Laosui gresia JAV karinis įsi
kišimas”.

Neutralus princas ketina šį 
savaitgalį grįžti iš Paryžiaus į 
Laosą, kalbėtis dėl koalicinės 
vyriausybės sudarymo.

c*
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MASKVA., — “New York Ti
mes” specialus korespondentas 
iš Maskvos pranešė, kad Sovie
tų vyriausybė viešai paskelbtu 
potvarkiu atėmė iš slaptosios 
policijos medalius “už sėkmin
gą specialaus uždavinio įvykdy
mą” II Pasaulinio karo metu.

Chancellor Honrad Adenauer

Vakarų Vokietijos kancleris va
kar vizitavo JAV ambasadorių 
Bonnoje Dovvling. Abu svarstė 
Berlyno krizei pašalinti planą

tikoj tęs pokarinę kryptį, ska
tindama taikingą raidą bendrai 
tarptautinėje politikoje' ir ypa
tingai šiaurės Europoje.

Švedų spauda su pasitenkini
mu sutiko žinią apie pasibaigu
sią Suomijos vyriausybės krizę, 
bet drauge išreikštas apgailesta 
vimas, kad vyriausybėje nedaly
vauja suomių socialdemokratai, 
Maskvos labiausiai nemėgstama 
suomių partija,

Naujausios
žinios

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasados pareigūnas va 
kar pareiškė, kad 1,000 ameri
kiečių kareivių, atvykusių pra
ėjusį mėnesį į Thailandą prati
mams, pasiliks ten, kol Laoso 
problema bus rimta.

— Thailando vyriausybė su
tinka, kad Amerikos laivai bu
dėtų pakrantėse, bet nieko ne
sako apie išlaipinimą 1,000 jū
rų kareivių (marinų).

— Išlaipinti jūrų kareiviai 
(marinai). Vakar po pietų radi
jas pranešė, kad JAV išlaipino 
1,000 marinų Thailando pajūry
je; jei bus reikalas — jie žy
giuos į krašto vidų. Thailandui 
didėja pavojus iš raudonųjų stip 
rėjimo Laose.

— JAV vakar vėl išsprogdi
no virš Pacifiko atominę bom
bą.

— Jungtiniės Amerikos Vals
tybės Laoso karinę krizę nori 
pašalinti politinėmis priemonė
mis. Londonas tam pritaria. Kol 
kas nepasireiškia kovų šiauri
niame Laose.

— Atėnuose vakar 500,000 
asmenų sveikino ispaną Juan 
Carlos, Ispanijos karališkojo 
sosto įpėdinį, ir Graikijos prin- 

I cesę Sofiją, kurie susituokė.

Manoma, kad “specialus už
davinys” — tai čečėnų ir ingu- 
šų iš jų tėviškių šiaurės Kau
kaze deportavimas į Sibirą 1944 
metais po to, kai tos dvi tau
telės buvo įskųstos simpatizavi- 
mu vokiečiams. Šie tremtiniai 
yra rehabilituoti ir prieš penke
rius metus grąžinti į jų kalnuo
tąsias tėviškes. .

Neįprastas pasižymėjimo žen
klų atšaukimas paaiškėjo iš 
Aukščiausio sovieto (“parlamen 
to”) organo “Viedomosti”.

Šį medalį yra gavę ir savo krū 
tinęs dekoravo Lavrentij Beria, 
S.A. Goglidze ir Bogdan L. Ko- 
bulov, slaptosios policijos va
dai už išdavimą nuteisti mirti, 
ir mirties bausmė 1953 metais 
jiems įvykdyta. Tais pačiais me
tais buvo dekoruoti Sergei Krug 
lov ir Ivan A. Serov, vadovavęs 
Sovietų slaptajai policijai po L. 
Berios mirties.

Nato atsake į Vliko
memorandumą

NEW YORKAS. — Ryšium 
su Vliko Vykdomosios Tarybos 
pasiųstu memorandumu į Atė
nus ten vykusiai Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) penkioli 
kos valstybių užsienio reikalų 
ministeriu konferencijai, iš Nato 
generalinio sekretoriaus pagal
bininko politiniams reikalams 
R. W. J. Hooperio gautas pa
dėkos raštas. Kartu pažymėta, 
jog Nato tarptautinis sekreto
riatas su dėmesiu priėmė minėtą 
Vliko memorandumą.

— Mennen VVilliams, Valsty
bės sekretoriaus pagalbininkas 
Afrikos reikalams, vakar grįžo 
į Washingtoną iš Afrikos, ku
rią jis ketvirtą kartą vizitavo.
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 

PUTREFAKCINIAI NUODAI

Vasaros metu mėsa ir žuvis 
greit genda, jei sąlygos puvi
mui yra palankios, šiluma ir 
drėgmė sudaro palankias sąly
gas putrefakciniams mikro
bams veistis maiste. Kaikurie 
chemikalai (Na. benzoate, sa
lietra, etc.), druska, ledas, šal
tis ir t. t. .sustabdo arba sulė
tina putrefakciją (puvimą).

Taupimo bei sveikatos dėlei 
šeimininkės laiko proteininį 
maistą šaldytuvuose. Ir gerai, 
kad Amerikoje beveik kiekvie
na šeima turi savo bute šaldy
tuvą. Okupuotoje Lietuvoje, 
prie kacapiškos “tarbinės” 
santvarkos, privačių šaldytuvų 
nėr; net senoviškų ledinių, ir 
tų pavergtoje Lietuvoje jau be
veik neliko. O ledas ir šaldytu
vas neleidžia taip greitai mais
tui sugesti.

Reikia gerai įsidėmėti, kad 
ledas (šaltis) putrefakcinių mi
krobų neužmuša, o tik sulėtina 
jų vaisimąsi. Pasitaiko kartais, 
kad net leduose laikomas mais
tas per ilgą laiką sugenda — 
supūva.

Valgyti sugedusią mėsą, ypa
tingai sugedusią žuvį, yra labai 
pavojinga. Apipuvusioje mėsoje 
ar žuvyje atsiranda ptomaino 
nuodai, labai stiprūs nuodai. 
Ptomaino nuodus nė didžiau
sias šaltis ,nė karščiausias vi
rinimas nesunaikina. Ptomaino 
nuodus gamina mikrobai, vadi
nami “bacillus botulinus”. Pa
kanka mažiausio ptomaino nuo
dų kiekio rimtai susirgdinti 
žmogų.
, Suvalgius sugedusios mėsos 
ar žuvies, ptomaino nuodų vei
kimas pasireiškia šitaip: žmo
gui pasidaro ledaka, vemia, vi
durius skaudžiai raižo (pana
šiai kaip apendicito ataka), šal
tas prakaitas išpila, vidurius 
smarkiai paleidžia, ligonis silps 
ta ir leipsta. Silpnesnieji neiš
tveria ir miršta. Ypatingai su
gedusios žuvies nuodai smar
kiai veikia ir žmogus vienos 
valandos bėgyje gali numirti-

Kaip gelbėti sugedusiu mais
tu apsinuodijusį?

1. Tuoj duoti gerti karštos 
druskos (epsom salt) skiedinio, 
kad vidurius kuogreičiausiai iš
valytų.

2. Su pamuilėmis išplauti li
gonio . grobus,

3. Po to duoti nuryti grūstos 
medžio anglies šaukštelį, arba 
dešimt medžio anglies (char- 
ębal) tablečių. Medžio anglis 
sumažina vidurių dieglius ir 
veikia kaip antiseptikas prieš 
mikrobus.

4. Ant pilvo uždėti guminį 
maišelį su šiltu vandeniu ar 
šiaip ką nors šilto pridėti prie 
vidurių, kas sumažina skau
džius spazmus.

5. Prie kojų pridėti karšto 
vandens bonką ar pašildytą 
plytą, ir ligonį laikyti šiltai.

Atšaldyti ligonį yra negerai.
Čia suminėti gelbėjimo būdai 

tai tik pirmajai pagalbai. Ne
delsiant reikia šaukti gydyto
ją. Po kiekvieno apsinuodijimo 
susidaro visokiausių pavojingų 
komplikacijų. Taigi yra didelė 
klaida manyti, kad viskas pra
eis ir viskas bus gerai. Kompli
kacijų padariniai gali būti labai 
liūdni.

Kas jau sykį buvo sugedusiu 
maistu apsinuodijęs ir tinkamai 
nesigydė, tai to viduriai visą 
gyvenimą bus pakrikę. Toks 
žmogus visą savo gyvenimą ne
sveikuos. Bloga gyventi su pa
krikusiais viduriais ir su men
ka sveikata! Taigi, kad ir ka
žin kaip neturtingas ir labai 
alkanas būtum, tai verčiau alkį 
pakentėk, verčiau duonos gaba
lėlį suvalgyk, bet saugokis — 
nevalgyk sugedusios mėsos. Ypa 
tingai saugokis valgyti sugedu
sią žuvį.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia B. Z. — Mano pečių 
ir kelių sąnariuose dažnai girdisi 
braškėjimas. Ką tai reiškia toks 
braškėjimas, ar jis yra pavo
jingas ir, ar galima tą braškė- 

* jimą pašalinti ?
Atsakymas B. Z. — Sąna- 

■ riuose girdimas braškėjimas ! 
reiškia, kad dėl tam tikrų prie-! 
žasčių kaulų kremzlėse atsiran
da rupumai ir pristinga glitu
mo, kitaip sakant “zoviesai rū- 
dyja”. Yra pavojus gauti skau
dų bursitą ar artritą. Reikia 
gydytis gydytojo priežiūroje, j 

I jei dar nepervėlu.
Klausia S. Z. — Maloniai;

! prašau paaiškinti kokiu būdu 
galima išgydyti odos ligą vadi- Į 

j narna Acne Rosacea ant veido.' 
Ligonis yra 60 metų amžiaus

Buv. prezidentas Harry Truman mini savo 78 m. gimtadienį šalia milžiniško 
gimtadienio torto Kansas City, Mo. (UPI)

ir serga nuo 2 metų. Kadangi | gonių didžiausias tos ligos kal- 
ligonis yra Lietuvoje ir gydy-, tininkas yra perdažnas vartoji
mas yra apsunkintas, todėl pra I mas vodkos. Reikia vengti al- 
šau per spaudą patarti, kokiu koholio, stiprios arbatos, uksu-
būdu galima jam padėti, bū
tent: kaip užsilaikyti, kokia

so, ir raugintų valgių- Reikia 
gerti daug vandens, valgyti leng

Geriausias būdas sunaudoti lai
ką yra kas rytas pusę valandos 
skirti šv. mišių klausymui.

Fr. Ozanam

M
Vai.

P, ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

9-4 ir 6-S. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 6Srd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5480 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą,

081 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 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 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

Rez. HE 6-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

į 6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
Medical Building). tel. LU 5-6446 i Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč 

Jei ne-,tad; tik 
3-0001. Į "

DR. VL. KAUPAS

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

= Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
£ $11.00 per year outside of Chicago and in Canada. 5
5 Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. 3
5 Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5
= • Redakcija straipsnius tai-
3 so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita- 
3 rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 3 
8:30 — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Rd.

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
lr šeš

Valandos pagal susitarimą 
atsiliepia. skambinti MT

Ofisas: 3118 West 63rd Street
'rei.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGASdietą pritaikyti ir kokių vaistų, vai virškinamus valgius ir boti, „ , , „ „ „, „ x _

Tuos paskutinius as tuoj per j kad Viduriai tinkamai tuštintų- • uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
BALFą pasiųsčiau. Į si. Specifinių vaistų tai “roži- 7 lkl 8:-----------------------------

Atsakymas S. Z. — Acne 
Rosacea tai chroniška nosies ir 
veido inflamacija, nuo ko no-

Įnei” ligai gydyti nėra, ir jokių 
tepalų, tinkamų raudonam vei
dui tepti, nėra. Vaistus reikia 
vartoti tik tokius, kokius gydy

sis labai parausta ir išpurpsta tojas prirašo: kartais reikia ar- 
ir veido oda patampa grublėta, šeniko, o kitiems tai gali pa- 
žalvariškai raudonos spalvos, kenkti; kartais reikia ferinių 
peršti ir dilgčioja. Priežastys: vaistų, o kitiems tai negerai, 
netikęs maistas, dispepsija, Tad tamsta nesiųsk jokių vais-
chroniškos vidurių ligos... ir dė tų tam ligoniui. Tiktai vande-

ū- vyniems iš dešimties tokių li- nelis ir ramunėlės nepakenks.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.

Dr. Balio paskaita

Gegužės 6 d. Lietuvių banko 
salėje Marylando universiteto

atkreipė į save daugelio žiūrovų 
dėmesį. Žiūrovams buvo išdalin
ta brošiūrėlių apie Lietuvą ir 
taipogi atsakyta į daugybę klau
simų Lietuvos problemomis. Pa
viljone gražiai dirbo ir veikė

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

■ „tu. leu uuu 6 h vai ■ ak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutari.) 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. IVAlbrook 5-3048

VIDAUS LIGOS
(Spec. plaučių lr Širdies)
756 VVest 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted)
i Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p. 
1 Trečiad. susitarus.

Visada atsilieps telefonas 427-0871.
Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

'rei.: REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

3925 IVest 594h Street 
Vai. Pirmad., antrad. ketvlrtad. h 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Seni ir nauji ligoninių seselių 
drabužiai rodomi tautinės ligoninių 
savaitės metu Fa.irview Park ligo
ninėj Clevelande, Seselė Gudaitis 
demonstruoja rūbus, kokie buvo 
1800 m., o sesuo Stuppnig —
dabartinius. (UPI)

profesorius dr. Jonas Balys skai Ka^s Kazlauskas, Regina Kaz- 
tė įdomią ir turiningą paskaitą ilauskienė’ Audronė Dragunevi- 
tema "Lietuvių dainos", gausiai, čiutė- Henrikas Savickas, A. Ya- 
ją pailiustruodamas vaizdžiais, ’ Ilu^aitis ir kt.

ofiso ir buto OLympic 2-4159

Or. p. kisielius
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1 - S vai. ir 6—8 ra.1. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

ii

Ofiso telef. LAfayette 3-S210, Jei 
ae« Lsiliepla, šaukite KEd-zie 3-12868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

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.

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

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

Valandos pagal susitarimą
tel. oflrto HE 4-5849, eez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVeBt 71 st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t’eč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. lkl 9 v

. „ šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
į juosteles įrašytais lietuviškų Toje pačioje mugėje, tautinių priima pagal susitarimą._____
dainų pavyzdžiais. Gaila tik, kad , vaigių skyriuje, irgi buvo lietu- j, BYLA * BYLAITIS 
tokios įdomios paskaitos susirin ' viškų valgių ir gėrimų paviljo-
ko paklausyti tik palyginamai nas, skoningai papuoštas Audro 1 
nedidelis klausytojų būrys. ' Rės Dragunevičiutės, kuriame j 

1 gausūs lankytojų būriai pirko, j 
Tautų mugė — 1 cik Fair valgė ir gyrė lietuviškus gami- 

Philadelphijoje įvyko Internatio nius- Skyriui sumaniai vadova- Tei. ofiso 247-1002 
nal Institute rengiama jau penk vo Irena Norkienė ir Sniegą 
toji Tautų mugė — Folk Fair, Jurskytė-Samble, talkininkauja 
kurioje dalyvavo apie 40 tauty- mos ^itų lietuvių ponių ir pane- 
bių su savo muzika, šokiais, tau Bendrai, nežiūrint įvairių 

sunkumų ruošiant ir pravedant 
šį pasirodymą, lietuviai šioje mu 
gėje paliko gerą įspūdį. St.

DR. IREKA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KUntKip IK VAIKU UGI! 

SPEClALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Hes. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlocb 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUEITA RIMA

todaile ir tautiniais valgiais ir 
gėrimais. Mugė įvyko didžiau
sioje Philadelphijos miesto salė
je, “Convention Hali" ir sutrau
kė virš 20,000 žiūrovų. Lietuvių 
paviljonas, už kurio meninį su
tvarkymą buvo
skulptorius Petras Vaškys ir ar
chitektas Jonas Stelmokas, su-

Nervų-smegenų chirurgija, ligos
2737 VVEST 71st STREET 

Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-8409

Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

Tel. ofiso PR 8-7773, res. PR. 6-4732

DR. A. MACIONAS
CHIRURGAS
2858 West 68rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. d. 
antrad. lr penktad. 5-8 v. v.

_____________ _ AKUŠERIJA ER MOTERŲ LTGOS

I 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Pirmoji moteris nominuo- IValandos Pa8al susitarimą. Jei ne- 

... i , . , '‘ _ atsiliepia. skambinti MI 8-0001.atsakingi — ta j prezidentus pirmą kartą J--------------------------------------------
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lt motery ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S ir 6—b vai. vak. 

šeštadieniais 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

AV buvo 1872 m. gegužės 10 d. j 
Tai Viktorija IVoodhull, laikraš 

silaukė teigiamo įvertinimo ir čio leidėja.

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

Current Dividend up to 4(4%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima nagai susitarimu

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

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

CHICAGO SAVINGS &
6245 South Westem Avenue.

LOAN ASSOCIATION
;o 36, Illinois GRovehill 6-7575

y/

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, DI 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE * 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
P. p., šešt. 18-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St 
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas —■ BIshop 7-2529

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

DR. j. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

i, Rhe___
Spine & Nerve, Ąilments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais S iki t 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858035 

Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIŠ
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINKS LIGOS 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpublic 7-2290

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

keičia stiklus lr rgmus 
1155 N. California Avė. YA 7-7381
Yal.: |« rvto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r, lkl 2 p. p, 

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

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

. chirurgija
Ofisai: 7958 8. Western Avė tel 
Glt 6-0091; 392 E. 159th St., Harve^ 
IH-, tel. EDison 3-4388:'*80 N Ml- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 617764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
akių ligos IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0149 So. Pulaskl Rd. Tel. LU 2-5775 
arba loo42 S. Cicero, Oak Forest, UI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Headaches, Arth ritis, flheumatism.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—s p. m. 
Trečiad. lr šeštad. pagal autartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlhrook 541099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lr 
6~?. vąL, vak- Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
,,J££2.TTOJAS IR - CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC

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 lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, k 
'Ren. išskyrus trečiad. ir ieštaū.

Telefonas — GRovehill 6-2829

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

LIGOS
■'aiandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
_______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VASKAS) ,
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm.
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-9159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRIIRGAS 

2420 VV. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 8 y. p.p., 6-7 ¥.▼.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Bent retkarčiais

PAŽVELKIME IR PRAEITIN
Senesnieji Chicagos lietuviai, 

perskaitę a. a. Marijonos Ja
nušauskienės mirties praneši
mą, paskelbtą praėjusios sa
vaitės pabaigoje, pagyveno pra 
eities atsiminimais. Velionės 
vardas buvo labai gerai žino
mas kiekvienam anų laikų lie
tuviui Chicagoje ir plačiose a- 
pylinkėse, nes ji buvo gražia
balsė dainininkė, solistė. Retas 
koncertas be jos apseidavo. 
Giedodavo bažnyčiose, dainuo
davo salėse. Kai dienraštis 
“Draugas5’ pradėjo rengti me
tinius koncertus, ji būdavo vie
na ryškiųjų jų programų da
lyvė. Su didele pagarba ją at
simename, nes ir mūsų dienraš 
čiui ir mūsų idėjinėms organi
zacijoms dainuodavo, neimda- 
ma už savo paslaugą nė vieno 
cento.

Velionės vyras Bonifacas Ja 
nušauskas, taip pat jau miręs, 
daug metų vargonininkavo šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje be 
veik nuo pat šios parapijos įsi
kūrimo. Tos parapijos choras 
buvo gausus nariais ir geras. 
Jos solistė buvo vargonininko 
žmona, kuri savo laiku priklau 
sė ir prie Birutės, Miko Pet
rausko įkurto ir vadovaujamo 
choro. Chorams statant ope
retes ir šiaip jau muzikinius 
kūrinius, ji dažnai dainuodavo 
ir vaidindavo svarbesnius vaid 
menis.

Susikūrus Šv. Marijos Gi
mimo lietuvių parapijai Mar
ųuette parke, B. Janušauskas 
buvo pakviestas tos parapijos 
vargonininku (1927 m.). Ten 
vargonininkavo iki persikeliant 
gyventi į Los Angeles, Cal. Jo 
vietą perėmė dabartinis var
gonininkas Antanas Giedraitis.

Bonifacas ir Marijona Janu
šauskai išaugino tris sūnus. Jųa ■••į - ••vyriausias-"žuvo traukinio ne- 
laimėje.

¥
Tais pačiais laikais, kaip ir 

Bonifacas ir Marijona Janu
šauskai, Chicagoj stipriai reiš
kėsi muzikos ir dainos mene 
Antanas ir Ona Pociai. Anta
nas daug mėtų vargonininkavo 
Visų Šventų parapijoj, Rose- 
lande, vėliau Aušros Vartų, o 
paskiausiai Šv. Jurgio par. Čia 
jis darbavosi iki pat savo mir
ties. Antanas Pocius buvo ir 
kompozitorius. Jis yra sukū
ręs visą. pilę populiarių cho
rams ir Solistams dainų. Taip 
pat ir giesmių. Jis sukūrė ir 
operetę “Pumpurėlis” (vai
kams). Yra vadovavęs ne tik 
parapijų, bet ir Birutės bei L. 
Vyčių chorams. Yra pastatęs 
scenoje muzikinių kūrinių — 
operečių. Jis diriguodavo jung
tiniams parapijų chorams, kai 
jie suruošdavo dainų šventes. 
Jo žnioria’ Ona Pocienė buvo 
aukšto lygio dainininkė, solis
tė; labai .dažnai puošusi lietu
vių parengimus, dainavusi dien 
raščio “Draugo” koncertuose. 
Savo laikų ji dainavo ir Lietu
vos operoje. Ji mirė 1928 m. 
Abu Pociai labai daug yra da
vę Chicagos lietuvių kultūri
niam gyvenimui. Pažymėtinas 
ir tas faktas, kad juodu buvo 
įsteigę Bėethoveno muzikos 
konservatoriją, kurioj mokėsi 
daug tų laikų lietuvių jauni
mo. Ši mokykla davė lietuvių 
parapijoms visą eilę vargoni
ninkų.

¥
Kas iš senesnių lietuvių nė

ra girdėjęs apie Kosto ir Leo
kadijos Sabonių muzikalę šei
mą. Kostas ilgametis vargoni
ninkas (Šv. Jurgio, Aušros Var 
tų, Dievo Apvaizdos, Visų Šven

tų parapijose), solistas daini
ninkas ir tai labai populiarus. 
Žmona žymi smuikininkė. Du 
sūnūs muzikai — vargoninin
kai, duktė Silvija pasižymėjusi 
pianistė, o šiuo metu ir Sabo
nių dukraitė — anūkė skina 
laurus, kaip pianistė. Šiuo me
tu, deja, Kostas nebėra dar
bingas. Jau daug metų kaip 
jis yra dalinai suparaližuotas. 
Žmona tebevargonininkauja 
Šv. Juozapo par., So. Chicago
je. Muzikali Sabonių šeima ne 
vieną kartą yra džiuginusi 
“Draugo” publiką metiniuose 
parengimuose. Retas kuris di
desnis koncertas be jų apseida
vo. Kostas anais laikais Chica
gos lietuvių gyvenime buvo be 
veik tuo, kuo šiuo metu yra 
sol. Al. Brazis.

¥
Taip pat neužmirštame Die

vo Apvaizdos par., Chicagoj, 
vargonininkavusio kompozito
riaus Aleksandro Aleksio, ku
ris čia labai stipriai reiškėsi 
kaip chorų dirigentas, Beetho- 
veno konservatorijos mokyto
jas, L. Vyčių choro organiza
torius ir dirigentas, taip pat 
jaunimo veikėjas, Šiuo metu 
besidarbuojąs Waterbury, Con.

Su pagarba tenka minėti ir 
kitus du muzikus, jau pensi
ninkus: ilgametį Šv. Kryžiaus 
par. vargonininką, gražiabalsį 
ir gabų chorvedį Vladą Dauk
šą ir daug metų vargonininka
vusį Šv. Antano parapijoj, Ci
cero, Adolfą Mondeiką. kuris 
pas’žymėjo nepaprastu uolumu 
savo pareigose, buvusį vargo
nininkų socialinio ir muzikinio 
gyvenimo bei veikimo cemen- 
tuotoją. Abu pensininkai dar 
ir dabar gyvai domisi lietuvių 
muzikiniais sąjūdžiais. Prie ve
teranų muzikų vargonininkų 
tenka priskaityti Justą Kudir
ką, Brighton parko liet. par. 
vargonininką, buvusį Lietuvos 
operos solistą; Nikodemą Ku
lį, Šv. Mykolo par. vargoninin
ką, buvusį “Muzikos Žinių” re
daktorių ir leidėją, ir Kostą 
Gaubį, dabartinį šv. Jurgio 
par. vargonininką. Taip pat ne 
užmirštai Chicagos kaimyni
nių parapijų — Waukegano ir 
Kenoshos liet. par. vargoninin
kai — Žilius ir Pranas Buja- 
nąuskas, buvęs Vargonininkų 
sąjungos, šiemet mininčios įsi
kūrimo auksinį jubiliejų, sek
retorius. Gana ryškų vaidme
nį yra vaidinęs mūsų muzikos 
gyvenime ir a. a. muz. Juozas 
Sauris.

Šiuos veteranus muzikus, 
vargonininkus ir dainininkus 
prisiminti davė progos anais 
laikais garsios mūsų daininin
kės Mafijos Janušauskienės 
mirtis, Vargonininkų sąjungos 
jubiliejiniai metai, šios sąjun
gos būsimas seimas (š. m. bir
želio 4 d.) ir Chicagos lietu
vių parapijų chorų “Mažoji dai 
nų šventė”, kuri bus birželio 
3 d., Marijos Aukštesnės mo
kyklos salėje.

Kalbant apie dainų šventes, 
tenka prisiminti bent dvi ryš
kesnės — 1933 m. Chicagos Pa 
saulinėj parodoj surengtoje Lie 
tuvių dienoje, kurioj dalyvavo 
virš 40,000 lietuvių ir tūkstan
tinės minios kitataučių, ir 1939 
m. New Yorko Pasaulinėj pa
rodoj Lietuvių dieną, kuri taip 
pat sutraukė gausias mūsų tau 
tieičių minias. Chicagos paro
dos Dainų šventėj dalyvavo ke
liolika šimtų dainininkų cho
ras, kuriam dirigavo komp. 
A. Pocius, New Yorko — 3,000 
dainininkų choras. Jam diriga
vo komp. Juozas Žilevičius.

LEMTINGAS PRALAIMĖJIMAS LAOSE
Noras Laosą padaryti neutraliu patarnavo komunistams

Kinai remia komunistus 
sukilėlius

Įtartina tyla Laose sutrukdy
ta. 1961 m. padarytos paliau
bos pažeistos. Tarptautinė prie
žiūros komisija neturėjo ir nū
nai neturi priemonių ne tik ka
ro veiksmus sutrukdyti, bet ir 
tinkamai įvykius sekti. Trijų 
pusbrolių — komunisto, kara
liškosios vyriausybės atstovo ir 
“neutraliojo” — derybos suda
ryti naują vyriausybę ir savisto 
vų Laosą baigėsi nesėkme. Wash 
ingtonas šiais metais pakartojo 
nelemtą klaidą, kuri išugdė ko
munistinę Kiniją.

Pathet Laos komunistai per 
nepilnus dvejus metus užėmė du 
trečdalius krašto. Washingtono 
nuolatinis spaudimas į Laoso 
vyriausybę vesti derybas su ko
munistais, sudaryti naują vy
riausybę įr š. m. vasario mėn. 
nutraukimas 3-4 mil. dol. mėne
sinės paramos pravėrė vartus 
komunistams. Gegužės mėn. pra 
džioje, pasinaudoję nūdiene po
litine maišatimi, komunistai smo 
gė karališkajam Laosui. Įsitvir
tinę Muong Singe ruože, jie ruo 
šėsi lemiamam smūgiui. Pathet 
Lao taikė į Nam Tha, svarbų 
tiekimo mazgą, kurį gynė 40, 
000 vyrų, t. y. daugiau pusės 
Laoso kariuomenės. Gegužės 4 
d. Nam Tha krito. Laosas su
laukė panašaus smūgio, kaip ir 
prancūzai, gindami Indokiniją, 
prarado Diem Bien Pu. JAV 
kariniai stebėtojai tvirtina, kad 
Nam Tha puolime pirmą kartą 
dalyvavo 200 kinų dalinys.

Washingtonas vengia savo 
klaidas pripažinti

JAV prezidentas spaudos at
stovams gegužės 9 d. pareiškė, 
kad amerikiečių įsikišimas La
ose būtų nelemtas. Jis, patekęs 
į prieštaravimų sukūrį, nurodo, 
kad Laosas yra patekęs į pavo
jų, tačiau neteikia vilčių išsiža
dėti klaidų, kurios Laosą nuve
dė į pražūtį. Buvęs prez. D. Ei- 
senlioweris gegužės 10 d. nuro
dė, kad J. F. Kennedy Laose 
pakartojo veiksmus Kiniją suko- 
munistinti. Nors Eisenhoweris 
paruošė kelią nūdienei JAV po
litikai, bet jo pastaba taikli.

JAV ėmė Laosą prievartauti 
ir su Pathet Lao komunistais 
tartis dėl “nešališkos” vyriausy
bės sudarymo. Pasitarimai pra-

i DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 15 d. S

Kodėl Sukamo dar nekariauja
GEDIMINAS GALVA Indonezijos diktatorius Su

kamo po Indijos invazijos į
sidėjo praėjusiais metais, bet jie Japoniją ir Filipinus, prašyda- Portugalijos kolonijas prabilo 
įšalo. Karališkoji vyriausybė ne- ma finansinės pagalbos. Iki šio iakaį karingai. Bet Sukamo 
sutarė dėl esminių ministerijų, meto nesulaukta net pažadų. Ir jar nepuoia n. Gvinėjos nors 
Pathet Lao reikalavo vidaus, šiose sąlygose Laoso ministeris olandai davė puikią progą ofi- 
krašto apsaugos ministerijų, pirmininkas Boun Oum ir gen. cialiam karo paskelbimui. Indo- 
nes, turėdami krašto policiją ir Phoumi Nosavan nenori JAV nezijos sostinėje vakariečiai iš- 
kariuomenę, jie greitai lemtų paklusti. Jie nusistatę kovoti, racj0 daugybę komentarų ko- 
krašte įvesti komunistinę sant- bet savo noru nepasiduoti ko- dėl karštakošis Sukamo nepa
varką. Reikia manyti, kad ir munistams.
Washingtonui yra žinomos ko
munistų užmačios. Tačiau JAV
politikos vairuotojai nelauktai 7O’GO° kariuomenė gerai paruoš 
atėjo komunistams į pagalbą. ta’ Jai talkininkauja meo gen- N 
Washinstonas prievartaudamas ties 11,000 vyrų, kovojančių kai g. . ,J %J°s gyven- 
T nan Praha ’ « Va nuošė prieš komunistus. Pathet °Jai nsra P°htiskai giminingi
Luan& Prabangos karališką vy- kariuomenė neturi Sukarno valdiniams,
riausybę su komunistais susitar Lao kariuomene neturi Pirmnii f. rn , , ,
ti nutraukė finansine parama bendros vadovybės. Kinija yra! P^moji priežastis yra ta, kad 
talkininkavimą atstatyt? 01tį i alkusi 40,000 karią Laoso pa
bet kuriuos santykius. Pasta-,iaivelią" iškelti “"oS 

“ LS0Se Mt -is"ZpSovS 3OS valdomoje teritorine.

i namo kovose. Jų aprūpinimas Antroji priežastis, kad Su- 
Ką Washingtonas laimi? Jis nėra pakankamas. Laos, sulau-! karno turi stiprią opoziciją

palaužia pasitikėjimą amerikie- kęs paramos, galėjo ilgesnį lai-. Pr*es savo diktatūrą, kurios pri- 
čiais tarp draugų, ugdo nusivy- k4 priešintis. JAV, numojusios bijodamas nukreipė savo tau- 
limą tarp bešališkai nusiteiku- ranka i Laos4> netrukus pajus tos demesį nuo vidaus sunku- 

. šių ir sutvirtina savo priešus. smūgį Vietname, kuriame ame-
Trumpai tarus, Washingtonas Skiečiai dalyvauja nepaskelbta- 
pasirinko piet. Azijoje prie- 1116 kare. Krašto apsaugos mi- 
štaravimų ir savižudybės politi- nisterio ir generalinio štabo vir. 
ką, kuri praveria duris Hošimi- šininko lankimasis Vietname, 
nui, Vietmino diktatoriui sukur- švelniausiai tarus, yra tik keis- 

' ti raudonosios Indokinijos im- tas reiškinys.

sinaudojo olandų užpuolimais
,'tebėtojų duomenimis Laoso *r nePaskelbė Olandijai karo 

dėl salos, kuri niekad Indonezi
jai nepriklausė ir jokiu atžvil-

mų į olandų valdžią Naujojoje 
Gvinėjoje. Tuo būdu Sukarno 
vėdina įtemptą atmosferą savo 
krašto viduje; juk karui ar ka
ro stoviui kilus, visada primirš- 
tami vidaus trūkumai.

peri ją.

Beviltiška Laoso padėtis

Luang Prabango Laose yra 
daug negerovių, bet Washingto-
nas anksčiau jomis nesirūpino.

Sukarno turi 350,000 nuola
tinės išlavintos kariuomenės. 
Jo laivynas turi du naikintojus 

MEDALIS JAV RAUDONOJO iir 2 povandeninius laivus, gau
btus iš Sovietų Sąjungos. Jo ka- 
i ro aviaciją sudaro 325—375 lėk
tuvai, kurių tarpe yra keli so- 

sprausminiai

KRYŽIAUS PREZIDENTUI

I Buvęs JAV Raudonojo Kry-~ ---- j'-'*-“ — —v. • 3 i a ly? n i vietinės kilmes .iiJiaudmuuai. 4 i • T ziaus prezidentas Alfred Gruen- ., , , . \Staigus nugaros atsukimas La- 1 . . “ , naikintuvai Mig tipo ir keli
.. , ,4. . , ter buvo Louisvilles, Ky. ka-i, , v. . .osui privertė krašto vyriausybę ’ ! bombonešiai Iliušino tipo, tai-

ieškoti išeities. Jos vyriausybe , gi olandams sumušti Sukamo
siekia sustiprinti savo saugumą. , ‘tv‘no as sPecia ’-u me a iu, u tuJi. pakankamai gįnkiuotų jė_ 

ris duodamas pasižymėjusiems gų, bet neturi pakankamai lai.
vų invazijai j Naująją Gvinėją. 
Laivų Indonezija turi nemaža,

Karui vesti reikalingos lėšos.
Vyriausybė kreipėsi į Vietna- asmenims labdaros air'teisingu 
mą, Siamą, Taivaną, Korėją, mo veikloje.

Praėjusį savaitgalį prez. Kennedy turėjo nemaža dirbo. Dešinėj jis matyti šeštadienį sakąs kalbą 
Mihvaukee, Wisc., demokratų pietuose, sekmadienį rytą jis jau buvo Wašhingtone, po to nuskrido j 
Middleburg, Virginia, kus jis susitiko prancūzų rašytoją Andre Malraux ir prancūzų ambasadorių 
Alphand. Prezidentas sako sveikinimo kalbą. Jo dešinėj yra žinomasis amerikietis lakūnas Lind- 
berg. (UPI)

bet visi jie reikalingi susisieki
mui tarp salų, nes juk Indone
zija yra archipelaginė daugybės 
salų salelių valstybė. Salų gy
ventojai susisiekia laivais, tad 

, mobilizuoti civilinį laivyną ka- 
1 ro reikalams reikštų nutraukti 
civilinį bei komercinį susisieki
mą salų tarpe. Sukarno karo 
minMeris1 gen. Abdal Haris 
Asuntion yra pasakęs, kad ka
rui dėl Naujosios Gvinėjos jis 
temobilizuotų pusę civilinio lai- 

i vyno ir tai tik trims mėnesiams.

Nors ir trims mėnesiams su- 
j trukdžius normalų žmonių ir 
i prekių judėjimą, Indonezijoje 
j kiltų įvairių prekių ir maisto 
trūkumas. Tai supranta Sukar
no ir neskuba rizikuoti neramu
mais savo imperijos viduje. Jei 
olandai nutartų priešintis, jie 

; Sukarno laimėjimą padarytų ir 
tolimą ir brangų. 'Olandams pa
dėtų Naujosios Gvinėjos kalnai, 
džunglės, pelkės ir siauri, de
santui nepatogūs pajūriai. To- 

! kia teritorija patogi ginti, bet 
labai nepatogi pulti.

Karo ministeris gen. Asun
tion bijo komunistų,, sukilimo 
kariaujančios armijos užnuga- 

l ryje. Asuntion yra kietas anti- 
komunistas ir jais nepasitiki, 
todėl jis priešingas vietinės mi
licijos formavimui, nes ji ga
linti atsidurti komunistų įtako
je, o komunistų partija Indone
zijoje yra didelė ir gerai orga- 

, nizuota. Svetimos valiutos trū- 
| kūmas privertė Sukarno išleisti 
' nepopuliarų potvarkį “susiverž- 
i ti diržus”. Po potvynių ėjo 
sausra, o tai sudarė rimtą ry
žių stoką. Ryžiai Indonezijoje 
sudaro pagrindinį maistą. Ry
žiai dėl to pabrango 6 kartus, 

palyginus su jų kaina 1960 me
tais; tatai verčia vyriausybę 
eikvoti turimą svetimą valiutą 
ryžiams pirkti užsienyje, valsty
bės tarnautojai gauna ryžiais 
savo algų dalį ir vis dėlto ran
da, kad jie negauna ryžių tiek, 
kiek gaudavo 1960 m. Jų mais
to dalis yra sumažinta. Taigi 
kai, karą pradedant, jau rei- 

i kia maistą racionuoti, tad 
^pergalės perspektyvos darosi 
tamsios, ir dėl to ĮSukarno pra
dėjo karą smarkiomis frazėmis, 
bet ne ginklais. J. Gobis

— Kraštutinis priešiškumas 
freligijai gali būti religijos troš
kimu. Nik Berdiajev

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

KUBOJE LABAI TRŪKSTA 
KUNIGŲ

Raudonųjų valdomoje Kubo
je iš buvusių 700 kunigų, dau
gumą jų ištrėmus, beliko 120. 
Kunigų trūkumas toks didelis, 
kad Vatikanas einantiems leido 
sekmadieniais atnašauti po ket
vertas šv. mišias, o šiokiadie
niais po trejas. Camaguey pro

vincijoje, kur yra apie milijo
nas gyventojų, tėra likę tik 3 
kunigai.

Kaip praneša pabėgėliai iš 
Kubos, dabar Castro vyriausy
bė ir valdininkai liovėsi viešai 

; kritikavę dvasiškiją, tačiau mo
kyklose vedamas priešreliginis 
auklėjimas ir sudarytos tokios 
sąlygos, kad tik nedaugelis vai
kų tegali lankytis į katekizmo 
pamokas.

— Tai atvežėte?
— Ką darysiu nevežęs? Ale nežinau, ar gerai 

darai. Tau lengva nebus, o mergiščiai pas mus nie
ko netrūksta. Pati matai, kad abu mylim. Daugiau, 
kaip kitas savą.

— Matau, dėde, matau. Bet supraskite, kad ma
no vaikas. Širdis nerami, kai prie savęs neturiu.

— Išaugtų pas mus, ūkis ne kam kitam liktų, 
jei būtų paklusni.

— Taigi, taigi, viską suprantu, dėde. Viską. Ale 
vaikas vaiku palieka. Stengsiuos, kiek valiosiu. Jeį 
prispirs bėda, kreipsiuos pas dėdę. Negi išvarysite?

— Ką čia dabar... Ar kada atstūmiau? Žinokis 
ir daryk, kaip tau matosi. — Bilius. nuvedė akimis 
už kampo baigiančią išnykti procesiją ir paklausė:

— Tai viskas jau baigta?
— Viskas, dėde, viskas. Net gimnazistų žiemai 

turiu.
Šituos atlaidus, po kurių ji liko pas motiną, 

anksčiau retai matomą, Julija atsimena iki smulk
menų. Net kregždžiukus, klykusius bokšto palangė
je. Kai dėdė Bilius su dėdiene išvažiavo namo, ji 
gerokai paverkė, paraudojo ir greitai užmigo savo 
naujuose namuose.

n. I, .| ■ :
Rudenį, kai ją motina nuvedė gimnazijon, Juli

ja pradėjo suprasti savo padėtį: ji nežinojo tėvo

vardo. Motina buvo neištekėjusi, ir ją augino dė
dė Bilius, norėjęs pasilaikyti visam amžiui kaip sa
vo dukterį, žadėjęs ūkį užrašyti. Bet mama nesuti
kusi, trokšdama jaunų dienų klaidą, savo kūdikį, iš
mokyti, kad bent tuo atsiteistų.

Motina mokėjo siūti. Be to, gavusi iš brolio da
lią, miestelyje pasistatydino namelį ir žiemą laiky
davo kelis gimnazijos mokinius, atvežtus iš apylin
kės kaimų. Julija mokėsi gerai, ir motinai moksla- 
pinigių rinkti nereikėjo. Niekados, niekados ji ne
užsiminė apie savo jaunystės laikotarpį. Tai buvo 
juoda nežinia, ir duktė nesistengė jos atidengti. Vai
ką tačiau, stebino kietas gyvenimas: iš namų kojos 
nekėlė, nebendravo su žmonėmis, išskyrus artimiau
sius kaimynus, kurie ją mėgo ir gerbė. Iš giminių Juli
ja tik dėdę Bilių žinojo. Dar jauna moteris, pakan
kamai graži ir vikri, motina galėjo nesunkiai ište
kėti. Bet visas jos dėmesys buvo sukoncentruotas 
dukteryje, žodžiu ir elgesiu ji vaikui pabrėždavo 
du dalykus: su žmonėmis būk maloni, tačiau ir ne
paprastai atsargi. Kai pasitaikydavo proga, motina 
kalbėdavo:

— Nepaniekink nė vieno, nieko neteisk, nes ne
žinai, kas žmogaus viduje yra. Ir biedno nesilenk. 
Jei Dievas kam turto nedavė, jį pamylėjo.. Nesikelk 
puikybėn, nesinešk aukštai dėl savo mokslų. Kitas 
be gimnazijos yra mokytas.

Kai duktė paaugo ir ėmė bręsti, retą dieną jai 
neprimindavo:

— Vaikeli mano, laikykis atokiai nuo vyrų. Ne
prasidėk ir saugokis, kad ant kokio negero nepatai
kytum. Užminsi ant karštos geležies, visą amžių 

; skaudės.
Julijai rengiantis tekėti ūž Tomo, ji sakė:
— Kiek numanau, gauni gerą žmogų. Mylėk jį 

ir būk gera. Visą amžių meldžiaus, Panelei Šven
čiausiai aukojaus, kad tu nepasimestum. Mano mal
dų išklausė. Dabar pati žiūrėkis. Nelįsk jam be rei
kalo į akis, gerbk, tai ir tave gerbs.

Neskaitant pamokymų, ji niekados nesikišo į 
smulkmenas. Neklausinėjo, kur Julija eina, neka- 
mantinėjo, namo sugrįžus. Mergaitė augo, stebėda
ma žmones ir motiną, neužmiršdama jos įspėjimų.

12.

Ėjo metai po metų, žiema po žiemos. Kai vasarą 
ūkininkų vaikai iš gimnazijos iškrikdavo, jos abi 
likdavo savo namelyje, prisispaudusiam prie lent- 
piūvės, pačiame miestelio pakrašty. Mama Juliją 
sodindavosi prie šono ir spausdavo adatą į rankas:

— Pažink darbininko dalią, kad matytum, kaip 
duona vargdieniui ateina. Ką mokėsi, ant pečių ne
reikės nešioti. Iš kitos pusės, niekas nežino, kas lau
kia. Gal kada ir siuvimo prisireiks. i:

Julija siūdavo, virdavo pietus, plušdavo apie 
namus. Tik vakare įsmeigdavo akis nusileidusios 
saulės žaron, mąstydavo ir klausydavosi, kas yra 
už tolimo akiračio, jaunatvišku ilgesiu pakildavo 
ir nuskrisdavo į nepažįstamus tolius, kad įspėtų, kad 
bent kiek įžvelgtų, kas slypi už nepermatomos atei
ties marškos. Pagaliau gimnazijos lapas užsivertė. 
Julija dar vieną vasarą prasiuvo su mama, o rude-1 
niop išvažiavo Mokytojų Seminarijon. Liekna ir tiesi, i 
su nedideliu lagaminėliu, ji pasuko už lentpiūvės 
link geležinkelio stoties ir dingo. Motina stovėjo tarp
dury nejudėdama. Iš akių biro ašaros ir krito ant 
medinio slenksčio. Iš tos pusės, kur pranyko duktė, 
rodosi, atžygiavo jos jaunų metų dienos, išsirikiavu
sios viena po kitos, čia kaip saulėleidžio dangus, čia 
vėl juodos, anglies stulpais pavirtusios, ir tyliai ty
liai, neliesdamos grindinio, nužingsniavo gatve pro 
jos akis, nepasisukdamos ir nepasižiūrėdamos į tarp
dury ašarojančią moterį, kuri kažkada jomis gyve
no. O paskui šitą procesiją važiavo pilnai pakrautas 
vežimas, trankėsi akmenimis ir pasukęs sustojo prie 
namelio. Tai pirmas gimnazistas žiemai atvyko.

(Bus daugiau)
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Praktiško pareigingumo pavyzdys

Agr. Kazimierui Jėčiui prisiminti 

ALF. INDREIKA

Prieš keturis mėnesius iške
liavo iš gyvųjų tarpo agr. Ka
zimieras Jėčius (Jacevičius), 
dar nespėjęs nueiti užsimotojo 
gyvenimo kelio. Jo gyvenimo 
misija liko neišbaigta, nes te
bebuvo kupinas naujų idėjų, 
kūrybingas ir visų savo nuveik
tųjų darbų nesurašė į knygų 
puslapius. Jo rašiniai žemės 
ūkio, kooperatiškais bei visuo
meninio pobūdžio klausimais li
ko išmėtyti atskiruose straips
niuose. Tatai tęsti paliko gy
viesiems, kuriems jo nueitojo 
kelio vaizdas atsiminimų nuo
trupose tebėra gyvas ir tebe
šviečia.

Agr. K. Jėčiaus įnašas į ko
operatinio ūkio, o ypač į pie
no ūkio šakos rutuliojimąsi ne
priklausomos Lietuvos laiku 
yra didžiai svarus ir reikšmin
gas. Bet apie tai plačiau para
šys ir pateiks statistinių duo
menų kiti.

K. Jėčius — tipingas šiaurės 
rytų Lietuvos aukštaitis. Pir
mąją jaunystę augo ir brendo 
idiliškoj Jasiuliškių kaimo ap
linkoj (Vabalninko vaisė., Bir
žų apskr.). Pažymėtina, toji š. 
r. Lietuvos kertė davė Lietu
vai apsčiai žymių kultūrininkų. 
Jo kaimynystėj kilęs ir rašyto
jas dramaturgas Balys Sruoga, 
jo viso gyvenimo draugas dr. 
Kazys Sruoga, didysis valstybi
ninkas Ernestas Galvanauskas, 
žurn. Gediminas Galva. O taip

Jėčius

privataus gyvenimo, dideliuose 
ir mažuose dalykuose vedamoji 
mintis — sąžiningumas, parei
gingumas, tolerancija, punktua
lumas.

Liet. Agronomų Sąjunga Chi
cagoje š. m. gegužės 12 d. 7 
v. v- Don Varno poste turėjo 
savo narių su svečiais metinį 
susirinkimą. Sis susirinkimas, 
nuo s-gos įsikūrimo jau vienud- 
liktas, visai netikėtai tapo ne
paprastu, kad pirmą kartą per 
dešimt su puse metų buvo pa
sigesta žmogaus, kuris buvo la
biausiai įaugęs ir suaugęs su 
s-ga.

Būdinga, kad K. Jėčiaus pa
reigingumas neišseko iki pas
kutiniojo išsikvėpimo. Paskuti
nieji jo valios žodžiai — prisi
minti ne tik religine, bet ir že
miškąja prasme, tik didžiąją 
nuoskaudą labiau įprasmina. 
Kai Lietuvos kūnas ir dvasia 
azijatinio drakono tebedrasko- 

,mas ir tebeniekinamas, tai tuo 
mūsų rezistencija tik skatina
ma. Kudirkiškai tariant, aud
ros išverstąjį stulpą pakeičia 
naujos, jaunos jėgos kultūrinei 
kovai tęsti ir Lietuvos ūkinin
ką iš moderniosios kolektyvi
nės baudžiavos varžtų išva- 

I duoti.

FINANSAI, VERSLAI 

PREKYBA, PRAMONĖ,

ANTANAS RAGAUSKAS

Mūsų periodinė spauda, ypač nam susipratusiam lietuviui tu-
dienraščiai, savo skiltyse turi 
įsivedę įvairių specialių skyrių, 
k. a. sveikatos, sporto, sociali
nio draudimo, kai kurių organi
zacijų ir Lt., bet atrodo, kad 
jų tarpe trūksta vieno, manyti- 
na, gana svarbaus dalyko, tai 
prekybos., pramonės, finansų bei 
įvairių verslų sky riaus, kur bū
tų galima aptarti, apsvarstyti, 
išdiskutuoti mūsų ekonominį gy 
venimą liečiančius klausimus, 
kaip prekyba, pramonė, finan
sai ir kiti biznieriški reikalai.

Gerai žinoma, kad ekonomi
nis faktorius gyvenime yra vie
nas svarbiausių pagrindų kul
tūrinio tautos gyvenimo klestė
jime. Aukšta civilizacija bei kul 
tūra egzistuoja ekonomiškai tur 
tingose tautose. Mums reikia 
stengtis, kad mūsų išleidžiamie
ji pinigai kiek galima daugiau 
pasiliktų mūsų pačių tarpe ir, 
kad tuo pačiu mūsų vartotojai 
būtų patenkinti. Taigi kiekvie-

Būdinga, net spėjo pats pir
masis parašyti straipsnį apie 
prof. dr. J. Krikščiūno koope
ratinę veiklą, skirtą jo mono
grafijai, kurią redaguoja Juo
zas Audėnas. Tuo tarpu kai ku
rie kiti monografijai medžiagą lyje) balandžio 13-14 d. d. 
dar ir šiuo metu teberuošia. 'kusiame pasitarime ideologinio 

darbo klausimais, įvairius užda- 
Fraktiškumas ivinius išryškino Lietuvos kom.

! partijos ck sekr. A. Barkauskas.
K. Jėčiaus praktiškumas rė- Sekdamas Maskvos partinį suva- 

mėsi sveika ūkiška nuovoka vi- | žiavimą, Barkauskas pabrėžė, kad 
siekiant sukurti materialinę-tech
ninę komunizmo bazę (tai pagrin-

NUSISKUNDŽIA LIETUVIAIS 
“NACIONALISTAIS” UŽSIENYJE

Lietuvoje, Kauno sporto salėje Inistų partijos sekretorius turėjo
, (*r didžiulės Lenino galvos šešė- įgailiai nurodyti kad tos praeitieskit! monografijai medžiagą lvie) bajandžio 13_14 d. d. ivv- dar iSHkn ;----

sų reikalų sprendimuose. Jo
pat žymieji poetai — Kazys vaizduotė nelėkė į nepasiekia- dįnįs partijos uždavinys...), turįs 
Binkis Bernardas Brazdžionis mus žvaigždynus, bet daugiau būti atliekamas didelis ideologinis 
ir daug kitų iškilių žmonių. | buvo atsirėmus, anot Tumo

Žemės ūkio mokslus baigęs 
Dotnuvoje, pradėjo dirbti ko
operatinėje dinvoj. Nuo 1930

I darbas

jvy- i "atgyvenos dar išliko atskirų žmo
nių sąmonėje”. Dar bloga ir tai, 
kad tos “atgyvenos” paveikian
čios ideologiškai nepastovius as
menis ir kai kurie žmonės, girdi, 
nekritiškai žiūri į “buržuazinį gy
venimo būdą”. Kuo gi pasireiškia 
nekritiškumas? Ogi susiviliojama 
“ultramodernia muzika, tapyba, 
šokiais, dainomis”.

metų buvo Ukmergės apskr. že
mės ūkio kooperatyvų instruk
torius. Vėliau rajoho ir Ukmer
gės apskr. agronomas. Ilgą lai
ką (1930—40) Pienocentro v- 
bos vicepirm. ir vėliau direkto
rius.

Šiose eilutėse trumpai tepa- 
ryškiname K. Jėčių, kaip žmo
gų, dar taip gyvą neišblėstan
čiuose vaizduose ir pokalbiuo
se. Jo asmenybėje, tarytum 
spalvų spektre, ryškiausiai at
sispindi šie būdingesnieji būdo 
ir veiklos bruožai: pareigingu
mas ir praktiškumas.

Pareigingumas

Pareigingumas reiškėsi vis
pusiškai: šeimoj, tautos tarny
boj, visuomeninėj veikloj ir 
kiekvienam užsimotam darbe.

Šeimoje — pavyzdingas tė
vas. Palyginti anksti netekęs 
žmonos (41-sius metus eidama 
Prancūzijoj mirusi), išugdė 
vaikus, įdiegdamas jiems pat
riotiškumo jausmus ir savaran
kiškumo pradus. Visa gražiai 
išauklėta trijulė — dukrelės Ri
ta Dūdienė su Dalia Banevičie
ne ir sūnus architektas Kęstu
tis sukūrė lietuviškas šeimas 
ir augina anūkus.

Lietuvių Agronomų S-goj — 
vienas uoliausiųjų jos narių ir 
kūrėjų. Per S-gos dešimt gy
vavimo metų kasmet buvo ren
kamas valdybon. Dažniau ėjo 
v-bos sekretoriaus, iždin. ir vie
nerius metus pirmininko parei
gas. Neapleido nei vieno susi
rinkimo, nei vieno posėdžio, nei 
vienos išvykos, nei vieno bet ko
kio svarbesnio pasitarimo. K. 
Jėčius visada ir visur pirmasis, 
visada pareigingas ir punktua
lus. Nebuvo nė vieno svarbes
nio klausimo, kuriuo K. J. ne
būtų pareiškęs, dažniausiai nu
sveriančios savo nuomonės. O 
ypač buvo meisteris iš paines
nių, akligatvėn patekusių rei
kalų išeiti.

bei panaudojamos visos 
,, v. -v. 1 priemonės. Čia pat Barkauskas
SXnta°’žem? pripažino. ** r?* kauniškiame pasitarime
įsrausiotą žemę. ai. .. propagandos darbas tad ir iškeltag ir kitas faktJį_

Nemėgo abstrakčių teorijų, propagandos darbuotojai” .tun Įkai pabrgft Barkaugkaa katalikų 
Jo taiklus sprendimai neiškryp- besioginj. poveik, ūkiniams , baž čia dar }

i> gyventojų. .. O Ritoj Lie
tuvos gyventojų grupėms įtaką 
turinčios ir pravoslavų, sentikių

Tikroji kaltė — komunistų

davo iš laiko, vietos sąlygų bei 
žmonių pažangumo rėmų. K.

! Jėčiui auksinis gyvenimo medis 
— Lietuvos kūrimas ant koope
ratinių pagrindų.

Lietuvos ūkio sąlygoms ko
operatinę sistemą laikė idealu 
arba, kaip kooperaciojs idealis
tai ją apibūdina, tuo ugniaku
ru, prie kurio visi vienodai ga
li šildytis. Jautriai reagavo į 
kooperatinės idėjos žalojimą, 
jos panaudojimą egoistiniams 
tikslams. Didžiai smerkė visais 
atvejais ir bet kur pasireiškusį 
individualų ar grupinį savanau
diškumą.

Praktinėj veikloj ūkinio bei

kas, dar daug esama trūkumų.

retų rūpėti, kad lietuvių ranko
se esanti prekyba, pramonė, fi
nansai ir įvairūs verslai tarptų, 
klestėtų. Juo daugiau turėsime 
pasiturinčių žmonių, gerai sto
vinčių biznierių, juo daugiau bus 
naudos mūsų kultūros, šalpos 
ir kitokiems mūsų viešiesiems 
reikalams. Mūsų literatūra, dai
lė, teatras, kultūrinės, šalpos ir 
kt. organizacijos daugiau su
silauks mecenatų, rėmėjų. Tad 
reikia, kad būtų sklandus san
tykiai tarp lietuviško biznio ir 
lietuviškos klijentūros, kad vie
ni kitais daugiau pasitikėtų ir 
pasiteisintų šūkis “Savi pas sa
vuosius”.

Tiems klausimams svarstyti, 
diskutuoti, informacijas teikti 
ir t.t. ir reikalingas toks spe
cialistų pasisakymas. Čia galė
tų būti nušviečiami ir santykiai 
tarp mūsų prekybininkų ir jų 
klijentų, o taip pat ir tarp pa
čių biznierių, žodžiu, tai turė
tų būti mūsų komercinio gyve
nimo veidrodis, informatorius. 
Tais klausimais turėtų pasisaky
ti mūsų finansininkai ir biznie
riai. Ekonominiai reikalai turė
tų rasti vietos ir spaudos skil
tyse, nors ir neperiodiškai.

i-------------------------------------------- I

Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja knyga j 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose: ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga apima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar- į 
šiųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai i 
istorinės tikrovės, psichologinės i 
įtampos ir skaidraus pasiekto Į 
džiaugsmo knyga. Knygos auto

Miško eksportas Vytauto 
laikais

Vytauto laikų dokumentai ro 
do, kad jau XV amž. Lietuvos Į 
miško medžiaga būdavo gabe
nama į Dancigą. Žymiausią vie
tą užėmė pusiau apdirbti ąžuo
liniai rąstai. Tai buvo brangina 
ma užsieniuose medžiaga, ir dėl l 
to buvo iškirsti visi ąžuolynai, 
ypač kai imta tokia medžiaga 
naudoti laivų statybai.

Miškų gaisrai Lietuvoje

1919 — 1939 m. laikotarpiu 
Lietuvoje yra buvę 2,186 miš
kų gaisrai, ir dėl jų išdegė 16,- 
955 ha miško.

1940 m. buvo kilę 273 miškų 
gaisrai, ir išdegė 2,338 ha miš
ko.

Karo pradžioje 1941 m. miš
kų gaisrai išnaikino 8,323 ha 
miško ir tuo būdu padarė apie 
8 mil. litų nuostolių.

KATALIKAI INDIJOJE

Per paskutinius 40 metų In
dijos katalikų skaičius paaugo 
200 procentų: iš 2 milijonų iki 
6 mil. Dabar Indijoje yra 15 
vietinių katalikų vyskupų, 1,800 

S klierikų didžiosiose seminarijo
se, 1,000 besilavinančių novicia
tuose ir scholastikatuose, Indi
joje yra 19,000 seselių vienuolių, 
iš kurių 16,000 yra indės.

V is vilioja Vakarai į bažnyčios, {Vairios religinės sek-
Šalia ūkio, Barkauskas palietė !tos ’r bendruomenės. Taigi, dabar 

ir daugiau komunistams opių ! komunistai skatinami “parodyti” 
klausimų. Jis skatino skiepyti 'tikrąjį dvasiški jos veidą. Ateisti- .
“tarybinį patriotizmą”, o čia daugiu Propagandoje kviečiama da--nūs Juozas Prunskis kalbėdamas 
reiškiančios turistinės kelionės po . platesni inteUgentijos ; faktas ir vaizdais, lyg ekrane
“broliška* resnublikas” Tun tar- sluogsniai, bet ir čia pasireiškią duoda intriguojančią besiblaskan- PU po LTet^turizmui, nusiskum trūk^i, pvz.. per maža" toje ate" i ir ieškančių sielų Penimų 
dė Barkauskas, ligšiol buvę skirta istlneje kampanijoje dalyvauja gy- PVn«- kainuoja $“'00' Gau"

dytojai, agronomai, inžinieriai, narna DRAUGE 
Barkauskas dar reiškė susirūpini
mą, kad bažnyčia ypač didelį dė
mesį skirianti jaunimui, vaikams.

per maža dėmęsio
Skleiskime internacionalines idė

jas — sušuko Barkauskas — nes 
tik tuo keliu esanti galima kova 
su... “buržuazinio nacionalizmo” 
recidyvais. Taigi, tie recidyvai, pa
sirodo, neteikia ramybės nei Snieč
kui, nei jo galimam įpėdiniui — 
Barkauskui. Dabar šis pastarasis 
nusiskundė, kad tie nenaudėliai 
“nacionalistai” ir toliau šmeižią 
santvarką, “tautų draugystę”. Esą,

— Linksmumas yra dorybių 
motina. — J. W. Goetho

Nauja maldaknyge 
mokyklą 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

VVSTVV1V nuotraukos ir 
11JKŠTOS RFŠIKS FOTOGRAFIJOS 
MPSV SI’FCIALYBC.

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

( Incorporated)
EDVARDAS (LIS.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
320S»/ž VVest »5th Street 

"Jhicago 42, Illinois
Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

VALYMAS
KILIMAI, APMESTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

kooperatinio įsisąmoninimo pras tie pabėgėliai mėgina ir įrodinėti, 
me K. J. iškyla šalia didžiųjų i kad jie kovoję prieš okupantus, 
T. , • v,,., I tačiau, pastebėjo Barkauskas, esąLietuvos ūkio sulų. I negalima nuplauti kraujo nuo “jų

Apskritai, K. J. tautos tar- nusikalstamų rankų...” Dabar, 
. kai bolševikinė santvarka 

nyfcos, visuomenines veiklos, vojc apje 20 metų,
Lietu-
komu-

Jei blogi pabėgėliai, jei pripa
žįstama, kad praeities atgyvenos 

I vis dar gyvos žmonių sąmonėje,
: tai komunistai susirūpinę ir kitais 
; tų “atgyvenų” reiškiniais, kaip 
veltėdystė, girtavimas ir ypač 
“privačiasavininkiškos tendenci
jos”. Tai esančios pačios pavojin
giausios “atgyvenos”. Kaip gi ne
smerkti tokių nenaudėlių, kurie 
rūpinasi turtu, kurie siekia pasi
pelnyti, spekuliuoti, grobstyti val
stybinį turtą?! Čia, žinoma, kal
tos tik atgyvenos, ir, aišku, nė 
kiek neužsimenama, kad visų reiš
kinių, tų blogybių pats didysis 
skatintojas — tai dabartinis Lie
tuvos režimas. (E).

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

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.

nuo 9 iki 8 
9 iki 6 
9 iki 1

Vienoj farmoj Jacksonville, Fla., višta padėjo šešių uncijų kiaušinį. Žurna
listai teigia, kad Sov. Sąjungoj ši višta arba jos lesintoja gautų Lenino medalį.

(UPI)

— Maironio poezija yra ma
no tėvynės siela, jis atvaiz
das, panašiai kaip Goetės po
ezija yra vokiečių tautos sielos’ 
atvaizdas. —Dr. K. Cirtautas
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Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500 
‘ illlllllllllllllllllllllliiiliilllllllllllllllllilili

AND LOAN ASSOCIATION 
SIfSO South Halsted Street * Chieago 3 * CLiffside Jį-OIOI^ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

f^~ ' ' .... =;
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIO PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 62 H S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South VVestern Avė. krautuvė

...................-...............

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500



LIETUVIAI - CALIFORNIJOJE
Kultūros klubo susirinkimas
šeštadienį, gegužės 19 d. 7 v. 

vak. Lietuvių namų salėje (4415 
Santa Monica Blvd.) įvyks įdo
mus Kultūros klubo susirinki
mas.

Susirinkimas savo dėmesį pa
skirs gyviausiai mūsų išeivijos

A. Žilevičiūtė Los Angeles Kul
tūros klube deklamuos K. Bradū- 
no eilėraščius.

gyvenime temai: Mūsų spauda 
— jos pliusai ir minusai. Tai 
temai gvildenti sutiko dalyvauti 
svarstymo (panel) grupėje ži
nomi visuomenės veikėjai bei 
spaudos žmonės Alena Devenie- 
nė, Ignas Medžiukas, dr. Sta
sys Žymantas ir Leonardas Va
liukas. Svarstymą moderuos Jur 
gis Gliaudą.

Tarp numatomų spaudos pro
blemų yra įvairūs požiūriai į 
spaudos informacinę, auklėja
mąją, kultūrinės misijos ir kt. 
problemas. Tie klausimai, svars 
tymo grupės nagrinėjami, be abe 
jo, praturtins ir kiekvieno pa
žiūras į mūsų spaudos tikslus 
bei pajėgumą tenkinti lietuvių 
kolonijos reikalus. Ta proga su 
sirinkime bus ir įdomi mūsų pe 
riodinės spaudos paroda.

Jau anksčiau Kultūros klu
bas kreipėsi į plačiąją lietuvių 
visuomenę, . kviesdamas pasisa
kyti tomis temomis. Laiškų ne
mažai gauta, kas rodo, kad šis 
Kultūros klubo susirinkimas y-

ra sekamas visos mūsų plačio
sios kolonijos ir, kad jam teikia 
ma didelės svarbos.

Susirinkimo meno daly ga
bioji Dramos sambūrio dalyvė j 
Alicija Žilevičiūtė pasirodys su 

! poeto K. Bradūno poezija. Tai 
bus “Susipažinimas su poetu 
Bradūnu”. Kartu tai bus pra
džia sumanymo pristatyti klubo 
dalyviams iškiliuosius mūsų žo
džio meistrus.

Klubo mecenatas V. Prižgin- 
tas paaukojo 4 knygas, kurios 
teks burtų keliu laimingiesiems. 
Viso to atrakcija aišku bus dai
lininko Juozo Bagdono paveiks 
las. Susirinkimo laimingasis da
lyvis turės progos papuošti sa
vo butą vienu iš įdomesnių to 
dailininko paveikslų, kuris buvo, 
išstatytas dailininko neseniai bu 
vusioje parodoje, kurią organi
zavo “Lietuvių Dienų” žurnalas. 
Kultūros klubas nupirko tą pa
veikslą specialiai šiam klubo su
sirinkimui. Susirinkimas bus 
baigtas klubo tradicine jaukia 
kavute. Susirinkimui numato
mas laikas nuo 7 vai. iki 9 vak 
vakare. K. Klubas

Gegužės 6 d. Los Angeles lietu
viams J. Puodžiūnas, baleto pro- I 
fesionalas, davė puikų baleto šo
kių vakarą, kurio programą išpil
dė visa eile šio .meno profesionalų 
ir mokinių. Nuotraukoje: baletinį 
valsą šoka N. Kedys ir D. Vębe- i 
liūnaitė. (L. Kančausko nuotr.)

Mūsų kolonijose
Davenport, Iowa

Stipri audra
Iowa valstybėje, Scott apskr., 

gegužės 7 d., naktį iš pirmadie
nio į antradienį, nusiaubė aud
ra, sugriovus kai kurių ūkinin
kų pastatus ir daug kitų nuosto 
lių pridariusi.

Vakare iškilo didžiulis debe
sis su žaibais ir perkūnija, o lie
tui pilant tarytum iš statinės 
susidarė įspūdis, kad žemė su 
dangumi maišosi. Pagaliau ir 
elektros jėga tapo nutraukta.

Po poros valandų žaibam ir! 
perkūnijai aprimus, kilo nepap- j 
rasto greičio vėjas, kuris dras- j 
kė ir griovė pastatus, rovė me-, 
džius iš šaknų ir išmetė ant kai 
kurių pravažiuojančių sunkve
žimių.

Tą sūkurį pergyvenau pas sa
vo dukrą ir žentą šlakius, Da
venport miesto pašonėje, aukš
tame kalne apaugusiam įvairios 
rūšies medžiais ir nerimauda
mas laukiau, kada su visu gy
venamu namu į pakalnę nudar- 
dėsim.

Laimė, kad pastatai nei me
džiai nenukentėjo ir mes išli
kome gyvi. Tiktai kai rytmetį 
sode paukštelių lizdai, kai ku
rie jau su kiaušinėliais, gulėjo 
ant žemės išblokšti iš medžių. 
Liūdna darėsi pagalvojus, kad 
vakar taip smagiai čiulbėjo krau 
darni savo būsiančiai šeimai liz
delius, o šiandien jau nebesigir
dėti tų gražių melodijų.

J. Tarulis

Hartford, Conn. 
“Mokyklos draugai” 

Gegužės 5 d. Het. klubo salė
je įvyko Fuldos komedijos “Mo- j 
kyklos draugai” pastatymas. Re i

žisavo Vitalis Žukauskas. Ko
medija visiems labai patiko ir 
vaidintojai palydėti gausiais ap
lodismentais. Žiūrovų buvo virš 
300.

Komedijoj 4 veiksmų vaizduo 
jami 4 senberniai, pasižadėję ne 
vesti, o visgi, ligi komedija bai
giama vaidinti, visi senberniai 
apsiveda.

Vaidino J. Raškys, E. Šlioge
rienė, Vyt. Zdanys, Izabelė Si- 
manauskienė, V. Trečiokas, Jad 
vyga Navasaitienė, Petras Si- 
manauskas, Regina Stirbytė, Ma 
tas Palubinskas. Vaidyba labai 
pavykusi, garbė vaidintojams ir 
režisoriui V. Žukauskui.

Jei atsirastų kituose miestuo
se lietuvių norinčių pamatyti šią 
komediją, aktoriai galėtų paro
dyti.

LB apygardos suvažiavimas

LB suvažiavimas įvyko Hart
forde, liet. klubo salėje, gegužės 
6 d. Buvo gausus ir sėkmingas. 
Išklausyti pranešimai iš LB apy
linkių veiklos, taip pat girdėjo
me įspūdingą paskaitą tema: 
Liet. Bendruomenė ir Lietuvos 
laisvinimas, kurią skaitė Algi
mantas Dragunevičius, lietuviš
kųjų radijo programų vedėjas. 
Savo paskaitoje jis vaizdžiai ir 
realiai apibūdino Lietuvos va
davimo tikslus ir būdus bei są
lygas, primindamas veiklos kei
timo metodų reikalus. Taip pat 
antru prelegentu buvo dr. A. 
Šerkšnas, kuris pavaizdavo Lie
tuvos vadavimo veiksnių dar
bus ir nurodė trūkumus ir ne
taktus. Abi paskaitos buvo įdo
mios, prelegentai sutikti gau
siais plojimais. — M. C.

PABALTIJO MENO ISTORIJA 

AKLOMIS OKUPANTŲ AKIMIS

Sovietai teigia, kad Pabaltijo kultūra klesti tik 
prisijungus prie Rusijos

Sovietiniam žurnalui “Iskust- 
vo” (1961 m. 12 nr.) susirūpi
nus tariamai Vakaruose vykdo
mu “sovietinio Pabaltijo” dai
lės istorijos falsifikavimu, da
bar ir Vilniuje leidžiama “Per
galė” (4 n-ry) savo skaitytojus 
supažindino su pagrindinėmis 
sovietinio žurnalo mintimis. So
vietams pikta, kad vakarų 
mokslininkai Pabaltijo meną 
sieja su Vakarais, su jų povei
kiu ir drauge, jie, girdi, paskel
bia antisovietines mintis. Sa
vo straipsnyje apie tariamą Pa
baltijo meno falsifikavimą be 
estų, latvių mokslininkų darbų, 
kritikuojamos prof. V. Jungfe- 
rio mintys, be to, falsifikavimas 
prikištas ir Lietuvių Enciklo
pedijai.

“Iskustvo” žurnale apie Pa- 
baltijos dailės istorijos falsifi
kavimą straipsnį parašęs S. Čer- 
vona, tiesa, pripažino, kad esa
ma ir rimtų Pabaltijo meno is
torijos klausimų mokslinių ty
rinėjimų (prof. S. Karling ir ki
ti švedų dailės istorikai). Ta
čiau pagrindinis sovietų meno 
istorikų (žinoma, ir pačios kom. 
partijos — E.) priekaištas yra 
tas, kad tie Vakaruose gyveną 
meno istorikai siekia Pabaltijo 
meną “atplėšti nuo kitų T. Są
jungos respublikų kultūrų”, 
kad jie siekią įrodyti vakarie
tišką Pabaltijo meno charakte
rį, jo skirtingumą nuo rusų kul
tūros, pagaliau, kad jie nori tą 
meną įjungti į dabartinio kul
tūrinio laisvųjų Vakarų (šie žo
džiai paskelbti svetimženkliuo- 
se...j poveikio orbitą.

. Pasak S. Červonos, švedų, es
tų mokslininkai, kaip S. Kar
ling, A. Tulse ar P. Aruma (jo 
redaguota estų meno istorijos 
apybraiža L. Enciklopedijoje) 
esą falsifikatoriai, nes... jie pa
skelbę, kad Pabaltijo menas iš
augo kontakto su Vak. Europos 
dėka. Tas pats prikišta ir prof. 
V. Jungferiui. Dar pikčiau at
siliepta apie vokiečių mokslinin

kus (G. Wagner) ar V. Vokie- 
J tijos periodinius leidinius (“Ost- 
baltische Monatshefte”) — jie 
agresyviu būdu skelbią Mažąją 

i Lietuvą, Klaipėdos kraštą esant 
i nuo amžių vokiškais.

Veidu į Vakarus — šitas tai 
. šūkis nepaprastai erzina sovie- 
I tus ir jie, siekdami pateisinti 
savo argumentus, nuslysta ligi 
veidmainiško ir drauge sovie
tams iš viso nepriimtino teigi
nio, kad Pabaltijo menas — tai 
jo nacionalinių kultūrų dalis. 
Jie, štai, dabar gudriai šaukia 

, — Pabaltijis tai juk lietuvių,
, latvių ir estų liaudies tėvynė ir 
čia esanti išpuoselėta savita kul
tūra. Tad — šalin tą meno eks
portą iš Vak. Europos į Pabal
tijo kraštus!

Dar keliolika eilučių ir sovie
tinis autorius Červona savo tei
ginius apverčia ir štai bema
tant iškyla viso komunistinio 
įniršimo priežastis — taigi, ar 
beverta kalbėti apie tautines 
kultūras, nacionalinį meną Pa
baltijy, kai... anot “Iskustvo” 
(ar “Pergalės”) Pabaltijo me
nas “tūkstančiais gijų visais 
savo vystymosi laikotarpiais bu
vo susaistytas su Rusijos kul- 
tūra...” Esą, rusų ir Pabaltijo 

I tautų kultūriniai ryšiai ypatin
gai suklestėję 18 amž., Pabalti

jui “prisijungus prie Rusijos”. 
Tad, matome; sovietiniai auto
riai, tariami meno istorijos žino
vai, panaudojo ginklą — bume
rangą — pasipiktinę tariamu 
Pabaltijo meno istorijos falsi
fikavimu, jie, pasirodo, patys,

I ir pačiu grubiausiu būdu — fal- 
. sifikūoja

bus. Tačiau kas gi pasirodė? 
Sovietiniai autoriai Maskvoje 
kalba tik apie 11 LE tomų 
(jau pasirodė 25) ir daugiau, 
matyt, dar nėra matę. Jei jie 
būtų atsivertę LE 18 tomą, tai, 
pvz., apie skulpt. J. Mikėną, jo 
darbus (ir po 1944 m.) būtų 
suradę 'pakankamai tikslių ži
nių. Pvz., paminėtas ir Kara
liaučiuje Mikėno grupinis pa
minklas (1946 m.) ar ir 1954 
m. sukurtas A. Venclovos bius
tas. Išsamiai, objektyviai įver
tinta ir skulptorių Jachimavi- 
čiaus, Pundziaus ir Rimšos kū
ryba. Galutinoje išvadoje — so
vietų dėmesys lietuvių meno, 
jo istorijos ryšiams su Vakarų 
pasauliu turėjo visai kitą tiks
lą ir būdinga tik tai, kad sovie
tiniai teiginiai apie Pabaltijį, jo 
kultūrą skelbiami... tarpininkau
jant Maskvai. (E.)

3 ULE

Lietuvių Enciklopedija — jau
seniai krislas akyse Lietuvos 
ir Maskvos komunistams ir šį 
kartą jie jai (dalinai ir dail. 
V. Vizgirdai) vėl prikišo... fal
sifikavimą, dabar Lietuvoje dir
bančių skulptorių kūrybos nu
tylėjimą. Esą, dėmesys telkia
mas tik į vad. emigrantų dar-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 15 d.

mušti beisbolą, paimti marmo- 
ro kamuolėlius net ir skambin
ti pianinu. Dr. Freeman taip 
jau yra prigydęs šešis kojos 
pirštus prie rankų. Operacija 
būna labai sunki, daroma po 
mikroskopu, kadangi tenka su
siūti net ir nervus, kurie yra 
plonesni už dantims krapštyti 

i šakaliuką.

PADĖKA
Pamažėl teatsiga.udamas iš pa

vojingos ligos, dėkoju mano gel
bėtojams dr. V. Grasskai, dr. Al. 
Hagentornui, kun. klebonui J. Ku- 
čingiui, kun. L. Jankui, o taip pat 
V. Kazlauskui, K. Liaudanskiui, 
prof. St. Dirmantui, prof. P. Jo
nikui ir kitiems mano tautiečiams 
losangeliečiams ir nelosangelie- 
čiams, kurie suorganizavo man 
pagalbą, savo ar jų organizacijų 
aukomis, lankymu manęs ligoninė
je ir grįžus iš ligoninės arba užuo
jautos laiškeliais padėjo man ligą 
įveikti. Kai kam griežtai neleidus 
man padėkoje jų įvardinti, o man 

i čia jau dėl to ir susipainiojus, esu 
l priverstas nuo įvardijimo susilai- 
jkyti ir pasitenkinti bendru padė
kojimu. — Mykolas Biržiška.

1962 .m. gegužes mėn.
Los Angeles, Calif.

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 

; teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos —- daugiausia, iš 

i lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
I tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
j trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu, 

i Šiame leidiny yra 13 novelių, pa- 
■ rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas.
Gaunama “DRAUGE”.

» ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦>♦>♦♦»»»
M O V I N G

R, ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol«. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pl. WA 5-8063

SAis tusi’OKiav cf m

/ MJHUAHlft DE-1U8E 1922
' sf fst 63ir« nsus a; nutsici

OVA J’HJPAl’NTA ,'jį 
IŠTART? J« P*- ./ O” i

Į Lietuviai filatelistai išleido vo
kus paminėti sukakčiai, kaip buvo 

i Lietuva J. A. Valstybių pripažin- 
I ta De Jure 1922 m.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W 63rd Street 

Chicago 29, III.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiii
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TELEVIZIJAS

paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje J3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-10(53

iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllin

liiDOinn ELECTR0HIC5
TV-RADI3AI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S.Halsted St.-CLiffside4-5665

KOJOS PIRŠTĄ PRIGYDE 
PRIE RANKOS

Dr. Bromley Freeman, Bay- 
lor universiteto Houstone pro
fesorius berniukui, kuriam šuo 
nukando nykštį, nuėmė dešinės 
kojos antrą pirštuką ir prigy- 
dė vieton nykščio. Vaikas gali

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

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

Trečiadieniais nedirbama.

STANDARD 
FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOČIATION 
4792 Archer Avenue / Chicago <32, Illinois 

Vlrainia 7-1141

Mutual Ąed&ud Savings
and Jdoan ^J^ssociahon

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

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

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dau Kuraitis • Liet. Prekyba _
MILDA BUICK; INC.

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

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOČIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Akinnc. PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.VMLHnUUda ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

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



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 15 d.

HMŠils
Amerikos metų motina išrinkta astronauto Glenn motina (deši
nėj). Jai įteikia Amerikos Moterų komiteto pirmininkė Poling 
adresą, Waldorf-Astoria viešbutyje New Yorke. (UPI)

KANADOS ŽINIOS

B

Toronto, Ont.

Didelio darbo — gražūs vaisiai
Gegužės 6 d., sekmadienį, 5 

vai. p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje — dangaus ir žemės mo
tinų garbei — buvo pastatyta 
pirmoji vaikų operetė Toronte 
“Prie koplytėlės”, žodžiai ir mu
zikinis pritaikymas kun. Br. 
Jurkšo. Išpildymas — Prisikė
limo parapijos vaikų choro, ku
riame dalyvavo apie 100 jaunų 
artistų.

Ši operetė tai labai didelis ir 
kruopštus darbas choro vadovo 
kun. Br. Jurkšo ir jo daugelio 
talkininkų, kurie įdėjo daug lai
ko, pastangų, o taip pat ir kū
rybinės dvasios.

Visą veikalą režisavo K. Kak
nevičius, prie pianino buvo — 
pianistė muz. Danutė Rautinšie- 
nė, kuri ne tik šiuo, bet ir dau
geliu atvejų daug padeda Pri
sikėlimo parapijos lietuviškojo 
jaunimo muzikiniam auklėjimui.

Operetei dekoracijas puikias 
ir tinkamas pastatymui paruošė 
S. Ramanauskas, apšvietimą 
tvarkė J. Žadavičius, grimui, 
kaip visuomet, taip ir šiuo kar
tu, lengvai prisiprašytas J. Ja- 
gėla, uniformų meisterė — G. 
Dubininkienė.

Operetės pagrindinių vaidin
tojų sąstate buvo Dėdė Anakle- 
tas — K. Kaknevičius, Mykoliu 
kas, jo sūnus — A. Kuolas, Sau
lutė, našlaitė — J. Tumosaitė, 
Petriukas — K. Dilkus, Anta
nukas — A. Bušinskas, Vincu
kas — A. Kryžanauskas ir My- 
kyklos vaikai — bendrai ber
niukai ir mergaitės.

Išvardintini ir muzikiniai nu
meriai. Pirmiausia — malda. Tai 
ataidintis iš tolumos vaikų cho
ras. Toliau — nuotaikingai sau 
atžygiuoja lietuviukų batalio
nas, atseit, tikra karių grupė — 
su savo specialiai pasipuošusiu, 
ordinais dekoruotu, vadu, muzi
kos instrumentais, reikiama ko 
manda ir t.t.

Toliau — ir vaizdas, ir mu
zikinis pritaikymas — Palan
gos jūreivių. Jų ir uniformos — 
jūreiviškos ir pats dainos išpil
dymas, su jos efektais, taip pat 
jūreiviškas. Ir dar toliau — dė
dės Anakleto valsas (pačiam 
“dėdei” šokant, o chorui — de- 
riningai daina pritariant).

Pagaliau, labai graži, subtili 
ir už širdies griebianti “Našlai
tėlės daina”, kurią tikrai vyku
siai ir meniškai išpildė našlaitė
lė Saulutė — J. Tumosaitė. Ga
liausiai — atsiskleidžia gyvasis 
paveikslas, su Dievo Motina Ma 
rija ir angelais, pavadintas: “O, 
Marija, Tau garbė”. Tai — to- 
rontiečių Nek. Prasidėjimo se
selių kruopštaus darbo vaisius.

Visų operetės veikėjų įsijauti
mas į savo vaidmenis buvo pa

žymėtinai gražus ir darnus. Taip 
i pat ir bendro choro išpildyti da- 
j lykai — pasigėrėtini. Publika 
nepaliaujamai plojo, jaunos mer
gaitės gėles įteikinėjo kun. Br 
Jurkšui, pianistei D. Rautinšie- 
nei, režisoriui K. Kaknevičiui ir 
vienai iš ryškiausių vaidintojų
— J. Tumosaitei.

Ir ką daugiau tektų pridurti? 
Nebent pakartoti vieną kitą fra 
zę iš Prisikėlimo parapijos kle
bono tėvo Placido, OFM, užbai
giamojo žodžio. Esą, pranciško
nų vadovaujama Prisikėlimo pa 

j rapija, įsisteigusi lygiai prieš 
1 devynetą metų, nusistatė kiek 
galima daugiau dėmesio kreipti 
į lietuviškąjį jaunimą, kuris yra 
mūsų ateitis. Nutarta steigti ir 
jaunųjų chorą. Manyta sau: 
kaip jis dainuos ir kaip giedos
— ne tiek svarbu. Tegul tik bū 
na lietuviškoj bendrumoj, tegul 
lietuviškai gieda ir dainuoja. Ir, 
štai, gero vadovo kun. Br. Jurk-

i šo rankose — kas iš jo pasidarė. 
Tikras meninis vienetas. Prisi
kėlimo parapijos jaunimo (vai
kų) choras — tikrai imponuo
jantis ir savo sąstatu, ir paruo
šimu. Pr. Alš.

MŪS KOLONIJOSE 

Brockton, Mass

Seselių rėmėjų seimas 
Gegužės 6 d. Brocktono Jė

zaus Nukryžiuotojo seselių vie
nuolyno įvyko seimelis dėl nau
jos koplyčios statybos. Mišias 
atlaikė kun. Kontautas, o kun. 
A. Baltrušiūnas pasakė gražų 
pamokslą. Jis yra Cambridge 
lietuvių parapijos klebonas. Po 
pietų buvo seimo posėdis. Meni
nę programą išpildė mokyklų 
mokiniai. Savo žodyje motina 
Cecilija, Jėzaus Nukryžiuotojo 
seselių vyresnioji padėkojo vi
siems, kurie pradėjo šį nelengvą 
darbą ir sudėjo pirmąsias au- 

! kas. Po to kalbėjo kun. J. švagž 
dys, jau atšventęs 80 metų, ir 
savo žodyje kvietė vieningai 
dirbti. Pabaigoj kalbėjo pirm. 
kun. Kontautas, pranešdamas 
kiek surinkta aukų. P. P.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 

garantuot^ automobilį? Duodame 6-ių mėn. 

garantiją.

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

Katalikų savaitraštis apie 

Lietuvą

The New World gegužės 11 
d. numery, pirmame puslapy iš 
spausdintas gana ilgas straips- 

j nis “Catacomb Era near in Li- 
i thuania”. Įdomu tai, kad šis 
laikraštis, kuris yra plačiai ži
nomas Chicagos katalikiškųjų 
mokyklų jaunimo tarpe, rem
damasi Elta Press žiniomis, su
pažindina jaunąją kartą su vis 
didėjančiu katalikybės persekio 

i jimu Lietuvoje: bažnyčių užda- 
Į rymu Kaune, ir Vilniuje, naujai 
Klaipėdoj pastatytos bažnyčios 
konfiskavimu, Panevėžio vys
kupijos administratoriaus prel. 
Povilo Šidlausko areštavimu ir 
deportavimu bei Kauno semina
rijos rektoriaus privertimu at
sistatyti neva sveikatos sume
timais, jį pakeičiant nauju, val
džios paskirtu pareigūnu.

Kauno seminarija esanti vie
nintelė Lietuvoje ir tos pačios 
narių skaičius apribotas iki 40.

Plačiau aprašoma Klaipėdos 
naujosios bažnyčios statyba, 
kuri buvo pravesta tikinčiųjų 
aukomis ir su valdžios leidi
mais ir vėliau jau užbaigtos 
bažnyčios konfiskavimas.

Toliau minimos minios mal
dininkų, kurių Kauno bažnyčios 
šventomis dienomis nepajėgia 
sutalpinti. Didįjį šeštadienį 10,- 
000 žmonių minia užplūdo Kau
no gatves nepajėgdama tilpti 
į katedrą.

Ta pati spūstis vyko ir kito
se Kauno priemiesčio bažnyčio
se. Visoje Lietuvoje prieš Ve
lykas buvo tiek daug norinčių 
eiti išpažinties, kad reikėjo 
laukti ištisas valandas savo ei
lės.

Malonu, kad tai, kas mums 
jau ir taip žinoma, telpa ame
rikoniškoj spaudoj, ypač skiria 
moj jaunimui, nuo kurio politi
nio auklėjimo ir nusiteikimo pa 
reina ne tik mūsų krašto, bet 
ir Amerikos ateitis.

CHICAGOJE
KITO VARDU ŠAUKĖ 

TELEFONU
Franklin Fitzpatrick, gyve

nąs Wrightwood av., pasiskun
dė policijai, kad kas nors jo 
vardu daro telefonų šaukimus 
į Rusiją, Prancūziją ir Havajų 
salas. Jis buvo pametęs kredito 
kortelę, kuria naudodamasis ne 
žinomas asmuo jo sąskaiton 
šaukdavo. Šiomis dienomis tele
fonų kompanija ir Chicagos po
licija sučiupo Patrick Town- 
son, kuris bandė šaukti į Cape- 
town, Pietų Afrikoje.

GALI PIRKTI BAČKĄ 
ALAUS

Paskutiniu laiku išleistas įs
tatymas, kuriuo draudžiama 
moterims, neturinčioms 21 me
tų, pirkti svaiginančių gėrimų 
tavernoje. Prokuroras Wm. 
Clark nurodo, kad įstatymas 
per įstatimdavių neapdairumą 
leidžia moterims pirkti bačką 
ar visą dėžę alaus iš bravoro, 
jei tik jos pajėgia tai pakelti 
ar nusinešti. Bus dėta pastan
gų įstatymą išlyginti.

MARQUETTE PARKO CENTRE

Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 
mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Kaktas pas mus į 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.

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

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų lr sau 6 kamb. 
butas. $1 7,200.

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

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

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ŠIOS SAVAITES BARGENAI
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, 
labai graži vieta. $22,500. moderni vonia, kabinetine virtuve, 3

- i .. t. . blokai nuo bažnyčios ir mokyklos.Mūrinis 5 kamb., naujas sild., sau- skubiai už $19,500. 
sas rūsys, visi baldai; TV. radio, Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
šaldytuvas, plyta ir kit., tuojau ga- 1 • • • • - •
Įima užimti, įmokėti tik $3,000,
$16,500.

Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir- 
mas aukštas modernizuotas. 30 p.
lotas, arti krautuvių ir susisiekimo, mas. $19,000 arba rimtas pasiūly- 
$28,700. mas.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69fh ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 8-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren

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

$1,500.
Gausite 13% Investavę J pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investment Co.

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

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

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

A. Norkus Real Estate i ŠIMAITIS
2405 W. 51st St. WA 5-5030 REALTY — INSURANCE
NEPAPRASTAI GERAS PIRKI

NYS. $12,500. Mūr. “Bay front”, 
2-jų butų mūras. 5 kamb. ir 4 
kamb. Gazu apšild. % bloko nuo 
26th ir S. Drake Avė. Partneriai 
išsiskiria, paskubėkite! $2,000 įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom, 6 kamb. apšildomas bu
tas didelei šeimai (gali būti ir ma
žas vaikas. Tel. VIrginia 7-1947

DĖMESIO!

i, ŠIMAITIS REAL ESTATE
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 is ko
mentarai, muzika, dainos ir hlag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Skelbkitės “Drauge”.

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metu 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $2S,500.

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

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

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

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

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

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

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

Modernus (i kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
Įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

naują 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 krautuvės ir susisieki-

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

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

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

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

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

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

ŠIMKUS
REAb ESTATE, NOTAKY PUBLIC
4259 So, Mapiew90d Avė,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalotv, 6 kamb. Arti 
mokyklos. Švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 a.r 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette- Pk.

(Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko-. 
ias, notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

6. Du po 4 kainb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs 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. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

4936 VVest 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589 

D e”^1TTTo !

O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111,---------- --

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. PM 
TeL HEmlock 4-2413 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

VRIF MAROIJETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesiniu pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 men. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

MAKQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalotv, su 

4 mieg., 10 metu senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksit© nedaug įmokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28,500.

Prie California ir (55-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpūhlie 7-9515 arba RE 7-468P 
iiminmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitinitiiiifiii  
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 Wesf 69th Street
Tel. PRospect 8-S792 

iiiiiinniiiiiiuiiiiiii'iiiiiiiiitiiiiinniiiĮH
(> kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

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

A. KATILIUS R. E.

2456 W. 691h St, RE 7-8399

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STA N K U S 
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 VVEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

/visus skardos darbus.

7304 So. Rockwe|l Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Ave„ 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-8447

| LAPKUS BUILDERS, INC,
y Statome įvairius pastatus. Dar- H 
: bas atliekamas labai sąžiningai, § 
j, , vartojant geriausias medžiagas. S 
ĄTurime dar keletą sklypų Chicagoj. žjK

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

f
S

Remkit dien. “Drauge”

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

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

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge- 

I 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 
$686 mėn. pajamų ir savininkui
dar 5 kamb. butas su taverna.
$65,000.

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

Maria High School. Gažo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PAJAJMŲ
6x4 kamb. mur. Šildymas gazo 

krosnimis. $.28,000.
GERAS PIRKINYS

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

0 KAMB. MCR. BUNGALOVV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

Su baru ir restoranu Beverly Sho- 
res, Ind. (Sandūnuose). $12,0.00 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

R LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7ist Street
Tel. WAlbrook 5-8015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$3(i,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar,—-$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis pasirime. geri} Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8884

Remkit dien. “Drauge”

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

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5581
SS

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; • niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šlldimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ,,ty
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas :

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

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 CL 7-2094 Chicago, RI.

Apsimoka skelbtte “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

TRŪKSTA MOKYTOJŲ

Lietuviško entuziazmo netrūksta mokytojams ir moki
niams. Ar JAV ir kitur atsiras norinčių padirbėti su daug 
žadančiu jaunimu? Trys, išdirbę 10 metų... Spinduliai 

skverbiasi pro langus ir šviesios mintys*
V. Ai-SEIK A, Vokietija

Kai BALFas sustabdo gery
bių siuntimą Europon, kai bū
relių veikla gyva, nors atsiran
da ir aptingusių, tai Vasario 16 
Gimnazija jau rimtai šaukiasi 
pagalbos. Tos gimnazijos ūkio 
vedėjo J. Stankaičio žiniomis, 
būreliai surenka ir prisiunčia 
ligi 1,750 dol., gi reikalinga a- 
pie 6,000 dol. mėn., kitaip ta
riant, trūksta 4,500 dol. Kaip 
tuos trūkumus pašalinti, jau 
bus tų pačių būrelių, paskirų 
patriotų ir iš viso lietuviško 
entuziazmo reikalas, šių eilučių 
autorius, apie dvi dienas pra-

mergaičių bendrabučio vedėja). 
Ne lituanistinius dalykus dėsto: 
Saliamonas Antanaitis (mate
matiką vyr. klasėse, fiziką), 
kun. J. Dėdinas (matematiką 
vid. klasėse, visuomenės moks
lą, gamtą žem. klasėse), Fr. 
Skėrys (aritmetiką žem. klasė
se, vokiečių k. žem. kl. ir tikybą 

'evangelikams), T. Gailius — kū 
no kultūrą, jis ir berniukų ben
drabučio vedėjas, skautų vado-1 
vas. Iš keturių nelietuvių vienas ! 
dėsto vokiečių k., kiti visuotiną 

' istoriją, chemiją, biologiją, lo
tynų k. (vyr. kl.).

Mokyt. A. Antanaitis, Vasario 
16 gimnazijoje mokytojaująs jau 

! dešimt metų.

šokiai) yra žavėję vokiečių vi
suomenę, susilaukę ir gražaus 
atgarsio vokiečių spaudoje. 
Meldžiasi mažoje bažnytėlėje 
Buvo sekmadienis ir netolimo 

je bažnytėlėje 10 vai. suplaukė 
moksleiviai, mokytojai. Kun. J. 
Dėdinas, šiuo metu einąs ir ka
peliono pareigas, dar globojąs 
ir ateitininkų kuopą (vis dar 
Heidelberge sunkiai tebesergant 
kun. Navickui), savo pamoksle 
primena gimnazijos globėjus, 
kviečia už juos pasimelsti. Prie 
vargonų K. Motgabis vadovau
ja moksleivių bažnytiniam cho
rui. Pro bažnytėlės langus skver 
biasi saulės spinduliai — lygiai 
toks pat vaizdas, kaip ir čia pir
mą kartą atsilankius. Galvoji, 
— kaip gera, kad toji šimtinė 
lietuviško, gražaus, patriotiško 
jaunimo gali šviestis lietuviško
je vid. mokykloje, gali pasijus
ti globojama, mylima ne tik 
vadovybės, mokytojų, bet ir lie
tuvių visame pasauly.

— Amerikoje 1919 m. gegu
žės 3 d. buvo pradėta pirmasis 
keleivių susisiekimas lėktu
vais. Tą dieną du keleiviai bu
vo nuskraidinti iš New Yorko į 
Atlantic City.

J. G. TELEVISION CO.

GKADINSKAS
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

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

K R IS T AUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE 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- 

I nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 
! yra išversta į 23 kalbas.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 15 d. 7

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

ir kitų papuošimų 
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Dail. Ą. Krivickas, Vasario 16 gimnazijos inspektorius, su dviem 
mokinėm.

sus daugiau tikrus ar tik įsivaiz 
duojamus trūkumus.

Trys veteranai gimnazijoje

I

leidęs gimnazijoje kalbėjosi su 
jos vadovybe, mokytojais, pas
kirais moksleiviais, priėjo iš
vados — to lietuviško darbo | 
entuziazmo, lietuviškumo ugdy- j 
mo, pasiryžimo nugalėti įvairias 
kliūtis čia tikrai netrūksta. Ar 
visa tai neišblės kitoje pusėje?

Buvęs mokinys — dabar 
mokytojas

Būdingas ir malonus reiški
nys — po Velykų matematiką 
ir fiziką vyr. klasėse dėstys, 
Vasario 16 gimnaziją baigęs, Vi 
liūs Lcnertas — jis neseniai Hei 
delberge baigė chemiją.

Dauguma šiuo metu mokyto
jaujančių Vasario 16 gimnazijo
je palyginti, ne taip seniai čia 
įsikūrę — prieš pora metų, ar 
prieš 3 - 5 metus. Tačiau rasi
me ir tris “veteranus”, išdirbu
sius gimnazijoj jau beveik 10 
metų, tai — abu Motgabiai ir 
matematikos, fizikos dėstytojas 
Sal. Antanaitis. Jų trijų nuopel
nai labai dideli ir kada nors, 
kalbant ar rašant gimnazijos 
istoriją, Motgabių ir Antanai
čio vardai bus minimi su dideliu 
dėkingumu bei pagarba. S. An- 
tanaiais labai daug nusipelnęs, 
kruopščiai įrengęs fizikos kabi
netą, populiarus matematikos ir 
fizikos mokytojas. Jo dėka gim 
nazijojc atsirado ir vienas kitas 
pasižymėjęs matematikas, vie
nas net bandąs jėgas išradimų 
srity.

Kazio Motgabio sritis — mu- 
i zika, Hertos Motgabienės — 
rankdarbiai, juostos, jos nepap 
rastai daug darbo įdėta, pasiu
vus tautinius rūbus tautinių šo
kių grupės keliolikai merginų. 
Tie tautiniai rūbai (žinoma, ir

AREŠTAS UŽ FEJERVER
KUS

Policija areštavo du Taft 
aukšt. mokyklos studentus už 
pardavinėjimą jaunąmečiam fe
jerverkų. Jie buvo užmokėję 
$100 urmo kaina už 3,000 fejer 
verkų ir jau buvo pardavę dalį 
jų už $500. Policija atėmė li
kusius du trečdalius, kurių dar 
nespėjo parduoti. Fejerker1-" 
pardavimas yra įstatymu drau

Knygoš kaina $7.00
į Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

' “DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiihiiiiitmimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii

A. A. 

Petronėlė Pilitauskas
Ona Paplauskas

(PAGAL TĖVUS JORDAN)

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.k F. FFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

** TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
_ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Mokytojų vis trūksta

Inspektorius dail. Krivickas 
savo kambary svečiui parodo 
ant sienos įvairiomis spalvomis 
nubrėžtą pamokų lentelę — kiek 
vienas dėstomas dalykas, mo
kytojas turi kitokią spalvą, ir 
viską matai kaip ant delno... O 
kięk tų mokytojų, ką jie dėsto ?

— Taigi, jų šiuo metu, gim
nazijai baigus mokslo metus iri 
pradėjus naujuosius, iš viso tu
rime 15, jų tarpe keturi ne lie
tuviai. Atkreipkime dėmesį į jų 
pavardes, nes juk tie mokytojai 
neša didelę atsakomybę, į juos 
ir jų auklėtinius žvelgia viso 
pasaulio lietuviai, pagaliau, jie 
laikytini ir idealistais, o kai ku
rie jų tas pareigas eina net ir 
dešimtmetį.

Pagal dail. Krivicko duome
nis, štai tas sąrašas. Vadovy
bėje stebime direkt. kun. dr. 
L. Gronį — jis dar dėsto ir lo
tynų k. 3 ir 4 klasėse, ir ins
pektorių A. Krivicką, kuris vi
sose klasėse dėsto dailę, be to, 
ir šiaip rūpinasi dekoravimo rei
kalais kai kurių minėjimų at
veju ir pan. Lituanistinėje sri
tyje reiškiasi: Stp. Vykintas- 
Povilavičius (lietuvių k. 3-9 
kl., jis ir literatūros būrelio glo 
bėjas, minėjimų talkininkas), 
dr. G. Valančius (Lietuvos isto
rija, vis. istorija beveik visose 
kl.), Kaz. Motgabis (geografija, 
muzika, -jis ir choro vedėjas), 
Herta Motgabienė (rankdarbiai 
mergaitėms, ji ir skaučių vado
vė) , Eliza Gedikaitė-Tamošai- 
tienė (tautinių šokių grupės ir

Iš kitos pusės, nėra malonus 
reiškinys, kad mokytojų gimna
zijai trūksta, ipvz. pageidauja-! 
mi dėstytojai anglų, vokiečių, 1 
lotynų kalboms, matematikai ir 
fizikai. Kyla klausimas — ko
dėl nesysigundo padirbėti Va
sario 16 gimnazijoje mūsų pe
dagogai, kad ir JAV gyvenan- i 
tieji? Tiesa, mokami atlyginimai 
nėra aukšti (cenzuoti mokyto
jai gauna 450 DM, arba apie j 
112 dol. mėn.), tačiau atšimin-j 
tina, kad dar duodamas ir val
gis keturis kartus per dieną, 
be to, tik pusvalandžio nuoto
lyje esant didesniems miestams 
(Mannheim, Heidelberg), atsi
rastų galimybių pasidomėti ir 
kultūrinėmis pramogomis, bib
liotekomis, iš viso, aukšto lygio 
intelektualiniu gyvenimu. Vis 
dėlto pirmoje eilėje linkėtina, 
kad atsirastų žmonių, kurie pa
siryžtų darbui su jaunimu, ku
ris taip visiems mums brangus 
ir iš kurio tiek daug laukiama. 
Jau tas darbas su tuo atžalynu 
turėtų atsverti tuos materiali
nius “sunkumus” ir išlyginti vi-

JULSA FULTZ
(MARTIKONYTE)

Gyveno 3417 So. Union Avė.

Mirė geg. 13 d., 1962, 10:22 
v. r., sulaukus 42 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III
Pasiliko didetliame nuliūdime 

vyras Luther, sūnus Ernest 
Fink, motina Julia Varpot, pa
tėvis I’ranciškus, 2 broliai: Pet
ras Martinkonis, brolienė He
len, ir Juozapas Martinkonis 
su šeima, sesuo Ona Suda, švo- 
gcris Theodore ir šeima, dėdė 
Justinas Strauka, pusseserės, 
pusbroliai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M, 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 
17 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, moti
na, broliai, sesuo ir kiti gimi
nės.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tol. YArds 7-3401.

Mitus Chicagos Savings and Loan ben
droves prezidentui

A. A. JOHN PAKEL, Jr., 
jo šeima ir tėvus, mūsų mokyklos rėmėjus, 
nuoširdžiai užjaučia

Chicagos Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla

(Mergautines pavarde 
Parakau skaitė)

Gyveno 3324 .S. Halsted St.

Mirė gogužės 12 dieną 2:15 
valandą ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Nemakščių para
pijos, Lygiu kainjp.

Amerikoje išgyveno 51 me
tus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Julius ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Seserų Rėmėjų Draugijos 
II-jo skyriaus ir prie šv. Onos 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad.. gegužės 16 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldi! bus nulydėta } šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus ir drau
gai bei pažįstami.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Tel. YArds 7-113 S.

Gyv. 3217 So. Lituanica Ave
nue, Tel. FRontier 6-3S72.

Mirė 1962 m. gegužės 13 d., 
3-čią valandą ryto.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskr., židikių parapijos, 
L'žpclties kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Liudvikas, duktė Bernice 
Savage, žentas Adam, sūnus 
Adam, .marti Violet, 5 anūkai: 
Sylvia Rauk, Dolores ir Ldward 
Savage, Violet ir AdamJr., Pa
plauskas,. ir kiti giminos, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir Šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li
tuanica Avenue.

Trečiad., gegužes 1G d. 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Paplauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiose laidotvėse i suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
sūnus, žentas, marti, anūkai ir 
kiti gimines.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Tel. YArds 7-3401.

• A. -f- A.
BARBORA NARBUTIENĖ

Gyveno Monce, Illinois. Anksčiau gyveno Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 12 dieną 1962 metais, 10:15 valandą vakaro, su

laukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Plungių apskričio, Kulių parapijos, 

Mažeikiu kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdimo vyras Pranciškus; 2 dukterys. 

Barbara W.eseley ir Martha Shimkus, žentas Matt; sūnus Jo
scph Barnett, marti Verida; ‘7 anūkai: Antoinette Perry, Matthew 
Shimkus, Geraidino Bragg, Robert, Margaret, Barbara Ann, ir 
Jo-Ellen Barnett: taipgi 4 proanukai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 16 dieną. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, Telefonas VIr
ginia 7-6672.

If TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME h..

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-0 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

! 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 llh SI., PR 9-1355 ir 9-1356

A. + A.
FRANK MILKINTAS

Gyveno Twin Lakęs, JVisconsin
Mirė geg. 13 d., 1962. Gimė Lietuvoje; kilo iš Viduklės 

parap., Maldėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Velionies žmona buvo a. a. Josephine Milkintas, kuri mirė 

prieš 2 mėnesius.
Pasiliko dideliame nuliūdime posūnis Joseph Aušra, marti 

Cecilia, 4 podukros:1 Sophie Van Durem, E’stelle Marvan, žen
tas Rudolph, Harriet Conrad ir Bernice Fredrickson ir jų šei
mos, sesuo Antanina Abelis, seserų vaikai, pusbrolis Mykolas 
Saulis, kiti giminės ir draugai.

Priklausė Lithuanian Unity Club.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 

Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks treč., geg. 16 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos baž
nyčią, 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.

Nulūdę: Posūnis, podukros, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

8307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222$

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AYE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gegužės mėn. 15 d.

KĄ DARYTI SU POLICININ
KU

Šiais metais policininkai su- 
stabdys apie 500,000 automo
bilių vairuotojų Chicagoje už 
prasižengimą trafiko taisyk
lėms. Kilo klausimas: “Ką vai- : # 
ruotojas turi daryti? Jei polici- 
ninkas neišlipa iš savo maši
nos, ar sulaikytasis išlipa iš sa
vo ir eina prie policijos maši
nos?” Trafiko policijos galva 
Terence Doherty paaiškino, 
kad sulaikytasis nelipa, iš savo 
mašinos, bet ten laukia, kol po
licininkas prie jo prieitų.

SPALVOTA TELEVIZIJA
Chicagos televizijos progra

mų pranešėjas (TV Ticker) 
praneša, kad žmonės jau yra 
įgiję 970,000 spalvotų TV apa
ratų. Pernai jų buvo išpirkta 
iki 400,000. Šį rudenį CBS ir 
ABC televizijos tinklai pradės 
didėti spalvotų televizijų pro
gramų transliacijų skaičių.

SURADO VYKO KELNES
Fannie Smith iššoko iš taksi 

prie savo darbovietės ir tuojau 
pašaukė policiją. Ji pastebėjo, 
kad taksi vairuotojas dėvėjo 
jos vyro kelnes, kurios prieš ke 
lėtą savaičių buvo pavogtos iš 
jų namų, 1411 S. Tripp. Taksi 
vairuotojas paaiškino policijai, 
kad jis nežinomam pardavėjui
užmokėjo $3 už tas kelnes. Jam ko. Į daktaro Kosto Jurgė- 
nusimovus kelnes,. rastas jose los, “Amerikos Balso” Lietu- 
įsiūtos jos vyro Joseph vardas, viškos tarnybos direktoriaus,

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje šiandien va
kare (7:30 vai.) bus iškilmingi 
mišparai, baigiant 40 valandų 
atlaidus. Pamokslą pasakys 
kun. A. Zakarauskas, seserų ka 
zimieriečių kapelionas. Giedos 
parapijos ir “Dainavos” chorai. 
Baigus iškilmes, choristai bus 
pavaišinti.

X Dr. Kazys Bobelis išvyko 
j Philadelphia, Pa., dalyvauti 
Amerikos Daktarų Urologų dr- 
jos suvažiavime, kuris prasidė
jo gegužės 14 d. ir baigsis ge
gužės 21 d.

X Putnamo Nekalto Pasidė- 
dėjimo seserų vienuolyno sode 
ruošiamasi statyti Kryžiaus sto 
tys. Smulkesnių žinių besido
mintieji tuo reikalu galės gauti 
Putnamo seselių seimo metu.

X Jonas Pabedinskas, buvęs 
Chicagos sendraugių ateitinin
kų pirmininkas, išrinktas pirmi 
ninku R. Kat. Federacijos Chi
cagos apskričiui.

X Lietuvos Vyčių sendraugių 
susirinkimas įvyks gegužės 15 
d., 8 v. v. Vyčių salėj. Visi na
riai kviečiami susirinkti, nes 
yra daug svarbių darbų pradė
tų, kurie turi būti baigti. Taip 
pat pavasaris atneša ir naujų 
uždavinių. Kviečiame atsivesti 
ir naujų narių.

X Kultūros fondo vadovybė 
rūpestingai planuoja savo toli-1 
mesnę veiklą. Suradus patai- j 
pas Pasaulio Lietuvių archy
vui, svarstomi leidinių ir kul- j 
tūrinių pašalpų reikalai. Be ki
tų dalykų, Kultūros fondas lei
džia ir bendrinės kalbos žurna
lą “Gimtąją Kalbą”. Fondo pir 
mininkas kun. -St. Šantaras 
džiaugiasi augančiu visuome
nės susidomėjimu šiuo žurna
lu. Pvz. šiomis dienomis čika- 
giškis P. Milleris žurnalą užsi- 
prenumeruadamas dar ir paau
kojo jam $10.

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicagos apskrities susirin
kimas įvyks trečiadienį, gegu
žės 16 d., 7:30 v. v. t. marijo
nų vienuolyno- patalpose prie 
Draugo. Po susirinkimo arbatė
lė, kurią paruoš Brighton Par
ko skyrius.

I š

J. A. VALSTYBĖSE i namus Bethesda, Md., iš New 
! Yorko buvo atvykę Aldona A- 

Elenos jurgelaitės lo-t° Lyerkaitė, Vita Gerdvilaitė, Da- 
gimtadienio šventėje Washing-' nUĮg Milukaitė, Laimutė Min- 
tone dalyvavo, tarp kitų jos ^ūnaitė, Elvira Ragašinskaitė,
draugių, Peggy Rusk, valsty
bės sekretoriuas duktė, ir gra
ži grupė jaunimo iš Nevv Yor-

Chicagoj ir apylinkėse

Visvaldas Gerdvilis, ir Vytas 
Radzivanas.

Dalyvavo ir krikšto tėvai — 
Juozas B. Laučka ir Jadvyga 
Averkienė; taipgi Petras Min- 
kūnas.

Iš Washingtono lietuvių jau
nimo dalyvavo: Laima Saldu- 
kaitė, Jūratė Mažeikaitė, Asta 
Michelevičiūtė, Gintaras Damb-

Dr. Zenonas Ivinskis su savo motina

X Kun. A. Sabaliauskas, mi- 
sijonierius salezietis, gegužės 
14 d. išvyko į Hartford, Conn., 
vesti misijų liet. parapijoj. Iš 
ten į tuo tarpu savo gyvenamą
ją vietovę prie Cedar Lake,
Ind., sugrįš gegužės' pabaigoje, nas sūnus yra Amerikoj ir pre

kiauja automobiliais. Duktė

GARBINGA LIETUVE 
MOTINA

yra Morta čepulytė Kučinskie- 
nė. Ji sakosi ir jau buvo skelb
ta spaudoj, kad turi 107 metus 
amžiaus. Gal kiek ir maželi-au, 
bet visi apskaičiavimai veda, 
kad ji tikra šimtametė. Dabar 
ji gyvena 841 W. 33 St., Chi-

Motinos dienos proga, tenka 
atžymėti, kad Aurelija Ivins
kienė yra gausios šeimos moti- 

ina, kuri išaugino 6 vaikus: 4 
sūnus ir dukteris, iš kurių 2
baigė aukštuosius mokslus; Ze-1
nonas Ivinskis profesoriauja 
Italijoje; Vladas Ivinskis med. 
dr. Naujojoj Gvinėjoj. Paulius 
yra likęs Lietuvoj, Kaune. Vie-

X šv. Jurgio parapijos kar
navalas prasideda gegužės 30 
d. ir baigias birželio 10 d.

X Kotryna Matkevičienė, Town 
of Lake Moterų sąjungos 21 
kp. ir Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų I sk. amžina narė, serga 
jau ilgas laikas. Dabar randa
si Bei Air Nursing Home, 9307 
S. Cravvford Avė., Evergreen 
Park, III. Galima ją ten ap
lankyti.

X Elena šūkis, 7123 S. Maple
vvood, ir jos brolis Juozas-Her- i duoną uždirbti, 
man su žmona išskrido į platų
jį pasaulį. Aplankys San Fran
cisco, Havajų salas, iš ten 
skris į Tokio, Hong Kongą ir 
Manilą, Filipinuos. Grįš per 
Portlandą, Ore., kur pakeliui 
sustos apžiūrėti Tarptautinės 
parodos Seattle mieste. Kelio
nės bilietais ir dokumentais pa
sirūpino VI. Rask-Rasčiauskas,
Wide World Travel kelionių 
agentūros prezidentas.

Bronė ištekėjusi už Bradausko 1 
gyvena Lietuvoje, o Janina yra i 
mirusi čia Amerikoj 1952 m. 
Ivinskienė buvo Lietuvoj tur
tinga, jos vyras Ivinskis turėjo 
didelį ūkį, malūną ir lentpiūvę 
prie Plungės miestelio, Žemai
tijoje.

Aurelija Ivinskienė nuo 1950 i 
m. gyvena Chicagoj ir verčiasi 
bizniu, turi mažą restoraną, 
1715 W. 46 St. Jaučiasi laimin-

Morta Ručinskienė

cago 8, Ilk, Šv. Jurgio parapi
joje. Gimusi Latvelių kaime,

ga, kad gali savistoviai sau j Papilės parap., Šiaulių apskr.
i Rašto ją dar mažą išmokė Pa- 

Nepaisant, kad jau turi dau- ! pilės klebonas kun. J. Ambra-
giau 70 metų, pilna energijos 
ir gero ūpo moteris. Džiaugia
si, kad visi vaikai gerai išmok
slinti ir gražiai gyvena. Nuola
tos skaito Draugą ir domisi die 
nos reikalais. J. B.

ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ.

zevičius, kuris susišaukdavo vai 
kus ant šventoriaus ir moky
davo lietuviškai.

Jauna, 17 m. amžiaus, mer
gaitė ji buvo sunkiai sužeista 
rankomis sukamos kuliamos 
mašinos. Koja buvo taip suža
lota, kad ilgai neužgydant net

eagoje, o gal ir iš viso JAV-se, j bai vėlyvos. Ištekėjo 1902 me-į lis Albinas Matas.

Cicero moksleivių ateitininkų jaunučių būrelio mergaitės, susirinkime pagerbusios savo motinas 
gegužės 12 d.: R. Alšauskaitė, A. Arštikytė, L. Bernardzik, N. Bernardzik, D. Chainaitė, K. Gri
niūtė, D. Hochnel, L. Janiūnaitė, J. Kisieliūtė, R. Latožaitė, D. Laurušonytė, V. Naujalytė, L. Radvi
laitė, J. Sakalauskaitė, L. Stakytė, V. Stakytė, D. Stončiūtė, L. Stončiūtė, D. šabrinskaitė, V. 
Štuopytė.

ARTI IR TOLI
' tuvoje gegužės 1-ji buvo pa
naudota kolchozininkus, dar
bininkus raginti dar labiau pa
sitempti, išpildyti visus planus. 
Visi laikraščiai pranešė, kad 
tos šventės proga darbo žmo
nės paruošė “darbo dovanas" 
ir... tai atlikę su dideliu pakili
mu. “Mes šloviname gegužį”— 
taip pavadinti straipsniai spau
doje, o tai reiškė, kad gyvento
jai buvo varomi skubiau pildy
ti planus, plėsti vad. socialis
tinį lenktyniavimą, didinti že
mės ūkio produktų gamybą,

rava, Almis Vitėnas, ir Eimu- gU pavėlavusia, uždels-
tis Radžius; dalyvavo taip pat pavasarjo sėja... Ta proga 
visa eilė mokyklos draugių ir

j draugų.

ITALIJOJE
i — Saleziecftį gimnazijai 
metų. 1952 m. gegužės 8

daug įmonių paskelbė apie ba
landžio mėn. įvykdytus planus, 
jų viršijimus.

19 • Vilnius, kiti miestai gegužės 
d- 1 d. buvo daugiau pasipuošę

.Castelnuovo Don Bosco mieste- kaip paprastai, o darbininkai, 
{ly buvo atidaryta lietuviška s'a jaunimas paraginti (įsakyti — 
leziečių įstaiga, kurioj įsikūrė ę ) dalyvauti eisenose, “šlo- 
lietuviška mokykla — gimna- vįntj’> Leniną ir kelius į nepa- 
zija su amatų skyriumi spau- prastą ateitį (po 20 m...) ro- 
stuve. Taigi gegužės 8 d. suėjo dantį Chruščiovą, Šiaip visur 
10 metų nuo šio lietuvybės ži- Vyr^vo Lenino bareljefai, 
dinio Italijoje įsikūrimo.

— Lietuvos Aukšč. teismas 
i Vilniuje nuteisė visą eilę vad. 
grobstytojų ir kyšininkų — jų 
tarpe buvo tiekimo darbuotojai, 
kolchozų pirmininkai įr kt. Jie 
1959 — 1960 m. grobstę staty

— Balės Vaivorytės apysaka 
iš Lietuvos kaimo mokyklinio 
gyvenimo Nardžio pulkas jau 
spausdinama saleziečių spaustu 
vėj, Castelnuovo Don Bosco, 
Italijoj. Knyga turi 160 psl.,
išpuošta V. Aleksandravičiaus, j bines medžiagas, trąšas bei ki- 
SDB, dviejų spalvų iliustraci- tas vertybes. Vienas, nubaustų

jų, F. Sokolskis buvo statybos 
kolchozuose valdybos viršinin
ku. Jo bendrai buvę kiti stam
būs pareigūnai. Sokolskio ir kt. 
paslaugomis naudojosi buvęs Jo 
niškio raj. komiteto pirm. P. 

iVariąkojis (savo metu Lietuvos

jom. Veikalas įeina į Jaunimo 
Bibliotekos rinkinio skyrių “Ir 
eisim Lietuvos keliu", kur tal
pinami lietuvių klasikai ir da
bartiniai mūsų rašytojai jauni
mui.

OKUP. LIETUVOJE
— Šlovino gegužį, spartino 

darbą. Kaip jau įprasta, ir Lie

tais už Pranciškaus Matus. Vy
ras, bėgdamas nuo mobilizaci-

spaudoje nekartą keltas už į- 
vairius nuopelnus), be to kelių 
kolchozų pirmininkai ir kt. Pa
gal “Tiesą” (96 nr.) sukčiai 
grobstytojai buvo įsitaisę Pa- 

v venčių cukraus fabrike. Visus 
jos japonų taro metu, išvyko nubaudus bausmemis ligi 10 
l Ameriką ir ją 1905 m. parsi
traukė. Pagyvenusi Bostone 3 
metus, vėl buvo grįžusi į Lie
tuvą, bet 1912 m. antru kartu j 
atvažiavo į JAV. Apie 35 me-; 
tus išgyveno Auroroj. Jos vyrą 
užmušė geležinkelio nelaimėje.

Antru kartu ištekėjo už Vin
cento Klovos, kuris mirė su
sirgęs. Ištekėjusi trečiu kartu 
už Jono Kučinsko, ir tą vyrą 
palaidojo. Gyvenime matė daug 
vargo, nes teko tarnauti jau 
nuo 6 m. amžiaus. Kiek paau
gusi ūky turėjo ir arti, ir akė
ti. Dabar dar gali viską valgy
ti, su akiniais dar paskaito. 
Normaliai miega, o dienos lai
ką praleidžia bekalbėdama ro
žančių, kurių net du stambiu 
turi pasidėjusi ant stalo. Gyve
na gaudama senatvės pensijos 
66 dol. mėnesiui. Giminių nę-

m., teismas dar priėmė atskirą 
nutartį, kurioje nurodyti stam
būs trūkumai “Lietkoopsąjun
gos", Vyriausiosios tiekimo ir 
realizavimo valdybos, Paven- 
čio cukraus fabriko darbe.

SUNKIOJO SVORIO RUNGTY
NĖS

Spėjama, kad sunkiojo svo
rio boksininkų meistras Floyd 
Paterson gins savo titulą rūgs. 
17 ar 18 d. Chicagos Soldier’s 
Fielde. Rungtynėse dalyvaus 
Sonny Liston.

PRITRŪKO KAM NORS 
BATŲ

Prie Florsheim Shoe kompa
nijos (1011 S. Clinton) sandė
lio buvo pavogtas sunkvežimis

buvo nugabenta į Karaliaučių.' turi, tik Marąuette Parke gy- su 1,300 porų vyriškų batų. 
Viena seniausių lietuvių Chi- Dėl to ir jos vedybos buvo la-. vena jos pirmojo vyro pusbro- Batai įkainuojami $30,000 ver-

tės.

LIETUVIŠKOS SPAUSTUVĖS 

DEŠIMTMETIS
1

Vydūno šaipos fondo sveikini
mų kortelės.

Prieš porą metų įtaisė spal
votą spausdinimo būdą ir, pa
naudodamas tris spalvas, išlei
do vadovėlį “Lietuvos laukai”. 
Trijų spalvų iliustracijos pa
naudotos ir spausdinant VI. Vi--

Dail. Vlado Vijeikio spaustu
vė ViVi Printing, 4346 S. Wes- 
tern, Chicago 9, III., šį mėnesį 
švenčia 10 metų sukaktį. Čia 
drauge yra ir “Tėviškėlės” lei
dykla, davusi keliasdešimt lei
dinių. Spaustuvės savininkas V.
Vijeikis, būdamas dailininkas,
aukštai išvystė leidinių iliustra- I jeikio paruoštą albumą “Lietu- 
cinę pusę. Čia buvo išleista B. va, mano tėvų žemė”. Pati spau 
Babicko "Picturesąue Lithua- stuvė padaro ir spalvotam spau 
nia”, "Dramblio kojos”, ir ”Gin sdinimui plokšteles. Šitokia,
taro krantas”, B. Augino "Pa
parčio vėduoklė”, dr. J. Pruns
kio "Motina”, vaikams iliustruo

visą spalvoto spausdinimo pro
cesą nuo pradžios iki galo at
liekantį, ViVi spaustuvė yra

ti leidiniai: Vytės Nemunėlio 1 pirmoji ir vienintelė lietuvių of- 
“Lietuvai, tėvynei”, VI. Vijeikio sėtinė spaustuvė Chicagoje. 
“Broliukas ir sesutė”, Pr. Ims- Į šiemet įsigijo naują vokiškos 
rio “Gimtaisiais takeliais” ir gamybos ofseto spausdinimo

mašiną ir dabar ViVi spaustu
vė atlieka ,visokiausius darbus.

Šalia savo darbo spaustuvė
je, dail. VI. Vijeikis yra ir darb 
štus lietuvių organizacijose: 
yra Skautų sąjungos vidurio

daug kitų. Keletą metų leido 
vaikams laikraštį “Tėviškėlę”.

Dail. VI. Vijeikis vienas pir
mųjų Chicagoje pradėjo lietu
viškus leidinius spausdinti nau
ju būdu — ofsetu, duodančiu rajOno vadas, skautų Brolijos 
galimybę panaudoti daug ilius- {vilkiukų skyriaus vedėjas. Taip 
tracijų. j gį yra Amerikos Lietuvių Dai

lininkų s-gos narys, Jisai pri
klauso profesiniam amerikiečių 
spaustuvininkų Ben. Franklin 
klubui.

Dabar ViVi spaustuvė spaus-

VI. Vijeikis, 1952 m. perėmęs 
mažą, spaustuvę 63 gatvėje, ją i 
išplėtė, pastatė specialius na
mus ir įtaisė visas naujas ma
šinas. Darbams padidėjus, tu
rėjo pritraukti dar keturis tai-1 periodinius leidinius: Mar 
kininkus ir dabar gali atlikti Suti”> vyčių žurnalą Vytį , 
spausdinimą stambių dalykų, “Gimtąją Kalbą , ateitininkų 
kaip neseniai su Br. Kvikliu iš-, Sūkurį”.
leistas pilnas Lietuvos topogra- Šiomis dienomis išleidžia ant
rinis žemėlapis. Kasmet čia rą laidą albumo “Lietuva, ma- 
spausdinamos spalvingos dr. no tėvų žemė”. J. P.
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Štili
Dail. VI. Vijeikis, savo Vi Vi spaustuvėje, išpuoštoje Kauno vaizdu.
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CH ICAGOS ŽINIOS
NELEIDŽ5A SKAMBINTI 

VARPAIS
Policijos galva O. Wilsou pri 

minė policininkams, kad ledų 
(ice-cream) pardavėjams skam 
binti varpeliais ar kitais būdais 
ieškoti pirkėjų yra nusikalti
mas trafiko įstatymams. Nuo 
pirmadienio pardavėjai už triu 
kšmo kėlimą bus areštuojami. 
Jiems gresia piniginė bausmė 
nuo $5 iki $200.

SKRAJOJANTI MOKYKLA
Vienas ypatingu būdu įreng

tas lėktuvas—“skrajojanti mo
kykla” aplankė Midway aero
dromą. Du lėktuvai skrisdami 
ratais virš Monpelier, Ind., kas 
dien 5% vai. transliuoja per 
TV mokslo pamokas, kuriomis 
naudojasi milijonas 'studentų 
6-iose valstybėse.

DEGĖ BAŽNYČIA
Gaisras padarė $150,000 nuo 

stolių. Ištiko Nekaltų Bernelių 
bažnyčią, 743 Armour st. Buvo 
sunaikintas didysis altorius, 
vargonai ir kiti įrengimai. Pa
rapijos kunigai spėjo laiku iš

nešti Švč. Sakramentą. Ugnia
gesiai pradės tirti, ar gaisras 
kilo iš padegimo ar atsitikti
nai.
PAVOGĖ 200 CHEVROLETŲ

Chicagos policija apklausinė- 
ja penkis vyrus, kurių trys 
prisipažino pavogę 200 automo
bilių per paskutinius 15 mėne
sių. Vagystės įvyko vakarinėje 
miesto dalyje. Manoma, kad 

i vagys priklauso prie vogtų au
tomobilių gaujų tinklo, kuris 
daro milijoninį biznį.

GAL SKAUDĖJO GALVĄ?
Charles Koziel, 2019 W. 22 

pi., buvęs kalinys, buvo polici
jos sulaikytas, kai jo nusamdy
tame sunkvežimyje rado 520 
dėžių aspirino. Nuo galvos skau 
dėjimo vaistai įkainuojami 
$25,000. Jei jam anksčiau ne
skaudėjo galvos, tai dabar tik
rai skaudės.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
rai, brangenybės, etc.
8237 W. G3rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4G00
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




