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Satelitai tebėra Maskvos 
įrankiais 

Klaidingos Vakarų nuomones apie tariamas laisves ap
raiškas satelitinių valstybių tarpe 

Kai kurių Vakarų politikų bei 
laikraštininkų nuomone 1963 
metais rytų ir vidurio Europo
je vykę pasikeitimai, kurie ta 
riamai atsiliepę ir į sovietinio 
monolito tvirtumą. Buvo nuo
monių, kad kai kurių valstybių 
negalima vadinti ir " -satelitais". 
Vakaruose buvo įspūdžio, kad 
net Kremliaus vadai siekią jų 
"satelitų" tarpe skatinti nacio
nalistines, labiau nepriklauso
mas tendencijas. 

Pagal PET surinktas žinias 
fplg. "ACEN NEWS" š. m. nr. 
nr. 105-107) toje Europos da
lyje buvę reiškiniai dar neliu
dija, kad kraštai siektų nepri
klausomos politikos, gi visi žy
giai greičiau vykdomi su Mask
vos žinia. 

Su Maskvos žinia 

Rumunija buvo kraš tas , ku
ris, sakoma, sėkmingai prieši-

šunys, sudraskomi darbininkų 
rūbai, jie sukaustomi retežiais. 

Gyvenimo lygis satelituose 
smunka — tai kitas sovietinio 
šeimininkavimo pavyzdys. Bul
garijoje buvo pri trūkę mėsos 
ir daržovių. Kainų pakilimai 
Lenkijoje ypatingai skaudžiai 
atsiliepė žemesnių atlyginimų 
gyventojams. Dar ir šiandien 
tuose satelitiniuose kraštuose 
didžioji uždarbio dalis skiriama 
maistui. Pvz. Lenkijoje viduti
nė šeima maistui išleidžia 50% 
pajamų (Polityka, 1963 m. spa
lio 26. Varšuvos radijas, 1963 
m. geg. m.) . Bulgarijos mašinų 
darbininkas, turįs šeimą, kas 
savaitę uždirba apie 17 dol. ir 
tris ketvirtadalius atlyginimo 
turi išleisti maistui. Tiek pat 
uždirbąs Rumunijos darbinin
kas maistui skiria 64% uždar
bio. 

Tad kiek lieka kitoms reik-
? nęsis to kraš to ūkiniam įjungi-i mėms. pramonės gaminiams 

mui į COMECON (komunisti- j Pvz. vidutinis Lietuvos gyvento 
tinių kraštų savitarpio ūkio pa- j jas — darbininkas ir bulgarų 
ramos org-ja) rėmus. Vakaruo-1 mašinų darbininkas turėjo pas-
se klystama teigiant, kad tik kirti 90 darbo valandų batams 
pastaruoju metu pradėta siekti i įsigyti. 
vad. ūkinės nepriklausomybės. Satelitų vergiškumas Mask-
Tokie skirtingumai dėl vad. "so
cialistinio darbo pasidalinimo" 
žinomi j au nuo anksčiau. Ati
t inkamus reikalavimus jau ne 
kartą yra kėlę labiau pramoni-
niai-safcelitų grupės kraštai , kaip 
čekai, lenkai a r rytų vokiečiai. 
Kai 1963 m. rumunai išgarsino 
jų tariamus nesutarimus su CO 
MECON, tai greičiausiai vyko 
su Maskvos žinia, o tikslas bu
vęs sudaryti iliuziją, esą Ru
munija norinti būti nepriklau
soma ir... dėl to galėtų tikėtis 
daugiau Vakarų teikiamų kre
ditų. 

Visur sovietų kariuomene 

Užsienio politikos srityje sa
telitiniai kraštai visu 100 r,r vyk 
do Maskvos nubrėžtą politinę 
liniją. Lenkijos partinis vado
vas Gomulka laikomas vienu 
uoliausių maskvinės politikos ša 

vai ryškiai stebėtas kultūros 
baruose — po atoslūgio, kai ku
rių laisvės apraiškų, po 1963 
m. kovo 8 d. Chruščiovo kalbos 
pradėtos kultūrinio pobūdžio re 
presijos. Menininkai .rašytojai 
vėl sukaustomi ir tai atliekama 
griežtai sekant Maskvos prakti
ką bei reikalavimus. 

Nusivylę Vakarais 

Jaunimo tarpe jaučiamas nu
sivylimas, nepasitenkinimas esa 
ma padėtimi, viltys bei žvilgs
niai Vakarų kryptimi. Pasak 
bulgarų pirmąjį sekr. Živkovą 
"mūsų jaunimui gyvenimas at
rodo nuobodus, visa kas ateina 
iš Vakarų jam atrodo gera, tei
giama..." Lietuvos jaunimas kri
t ikuotas, nes j is "beždžioniškai 
sekąs Vakarų madas, papročius, 
poelgius" f 'Tar . Mokytojas", 
1963 m. geg. 21) . Jaunimas nu-

Senatorius Keating apie pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimą 

Senatorius tiki, kad Lietuva vieną dieną tikrai įsijungs į laisvų tautų tarpą 

Prez. Johnson žiūri j įvairius vyriausybes raštus, galvodamas kaip 
reikia sumažinti dar vieną mil. dol. valdžios išlaidų metams. 

Riaušes Bulgarijos sostinėje 
Tikintieji gina savo teises 

BELGRADAS. — Iš Jugos-1 pradėjo rinktis į pamaldas jie 
Iavijos sostinės pranešama, kad. susidūrė su ginkluoto komjau-
keletas šimtų bulgarų tikinčių-j nimo gaujom, kuris žmonių ne-
jų susimušė su policija, kai gin \ leido į bažnyčią. Iš to ir kilo 
kluoti policininkai sulaikė žmc-; muštynės. Kaip žinoma, pana-
nes nuo ortodoksų Velykų pa- i šios demonstracijos buvo ir 
maldų Sofijos katedroj. Susirė- Maskvoj, kur sukurstyti gink-
mimas įvyko prie Aleksandro j luoti komjaunuoliai bandė išar-
Nevskio bažnyčios š is senasi dyti pamaldas. Gegužės 1 d. 
granito ir baltų akmenų pasta-, Čekoslovakijoj taip pat buvo 
tas yra ortodoksų bažnyčios ka į demonstracijų prieš komunistus, 
tedra. Gražiam Sofijos skvere 
stovinti bažnyčia buvo pastaty
ta praėjusio šimtmečio gale. 
kaip atsidėkojimo už išsilaisvi
nimą iš Rusijos simbolis. Vi
dunakčio mišias turėjęs laikyti 
patriarchas Cyril. bet jam su-

NEW YORKAS. — Prez. A. 
Smetonos suruoštame minėjime 
gegužės 3 d. Statler Hilton vieš 
būtyje sen. Kenneth B. Keating 
pasakė kalbą, kurioje pasmerkė 
sovietų kolonializmą Lietuvoje. 
Senatorius pastebėjo, kad be
veik t rys milijonai pavergtų lie
tuvių už geležinės uždangos yra 
svarbus reikalas. 

Laisvė yra universali 

Amerikos gyventojai turi pro
testuoti ir svarbu palaikyti vil
tį, žvelgiant į laisvojo pasaulio 
ateitį. Senatorius pastebėjo, kad 
mitai yra mitai, faktai yra fak
tai ir realizmas yra realizmas 
ir esą mes turime sutikti su tuo 
kas yra pasaulyje įvykę, kad 
galėtume apsaugoti savo lais-

Lenkija bus išlaisvinta 
CHICAGA. — Vakar Chica-

gos lenkų šventėje kalbėjo paš
to viršininkas John Gronouski, 
savo žody paminėdamas, kad 
Lenkija bus vėl laisva, nes lais
vė yra ateities banga. Jo kal
bos klausė 115,000 lenkų, susi
rinkę į Humboldt parką. 

ouolimai Vietname pnes amen-
sirgus pamaldas turėjo atnašau k j e č i u s k a r i u s j r c j v i l i u s g a l i . 

Padidins armiją Vietname 
VVASHINGTONAS. — Nuolat Į dinta skylė kariniame laive, ku-

augą komunistinių banditų u i - j ris būsiąs galima pataisyti. 
Atvyko naikintojas 

vę. Tačiau, kaip sen. Keating rutulyje žmonių, bet tu r ime pa-
pastebėjo, tie žmonės nesupran
ta, kad laisvė yra universali, 
nesvarbu kurioj pasaulio daly 
laisvė pažeidžiama, yra pralai
mėjimas tiem, kurie tos laisvės 
geidžia arba nori ją išlaikyti. 

Skelbti sukrečiančius okupacijos 
taktus 

Tie, kurie kalba apie realiz
mą, sunkiai nusikalsta prieš 
tuos, kurie kenčia tą "realizmą". 
Laisva tauta negali sau leisti 
sudaryti įspūdžio, jog ji linksta 
į tą pusę, kur j ė į a yra teisė. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
negali priimti tokio nusistaty
mo. Mes pripažįstame Lietuvos 
gyventojų teises į laisvę, mes 
tikime, kad vieną dieną Lietuva 
vėl įsijungs į laisvų tautų šei
mą. Mes amerikiečiai ir milijo
nas lietuvių kilmės žmonių tu
rime matyti sukrečiančius Sovie 
tų Sąjungos kolonializmo fak
tus ir stengtis, kad tie faktai 
būtų skelbiami kiekviena proga. 

tvir t int i mūsų susinsimą su jų 
likimu, kadangi jų likimas yra 
mūsų likimas. Jeigu kur nors 
pažeidžiama laisvė, ta i j i pa
žeidžiama ir čia. 

Bendras likimas 

Nepripažinti Lietuvos okupa
cijos dar neužtenka, tai tėra 
tik pasyvi politika. Mes turime 
pasmerkti Lietuvos gyventojų 
teisių j laisvę pažeidimą viešai 
kur tik galima. Mes negalime 
atsipalaiduoti nuo kitų žemės 

lininkų. Jei Vengrijos Kadaras s į v y l ę s laisvojo pasaulio laiky 
dėjo ir deda pastangas palaiky- j s e n a p a V crg tų jų atžvilgiu. 
ti ryšius su JAV-mis, jei Čeko
slovakijoje ir Vengrijoje įvesti 
kai kurie palengvinimai tur is
tams, tai visa tai įvyksta ne be 
Kremliaus sutikimo bei prita
rimo. 

Kai kurie vakariečiai y ra skel 
bę keistas mintis, jog Vengri
jos tauta Kadaro režimo metu 
pasiekusi 1956 m. siektų tikslų. 
nes esą dabar turima daugiau 

Jei kai kurie vakariečiai nu
kalba apie "besikeičiančius vė
j u s " rytų Europoje, jiems ten
ka priminti paaštrėjusią kovą 
su bažnyčia, dvasininkų perse
kiojimus, bažnyčių ir vienuoly
nų uždarymą. Jokių vėjų nepas
tebėsi Pabaltijo kraštuose, ku
riuose vyksta paaštrėjusi gyven 
tojų rusinimo politika ir pas
tangos tris kraš tus įliedinti į so 

Darbininkai pas Šv. 
Tėvą 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI specialioje audienci-

todama. gali įžiebti pasaulinį I j 0 j e p r į į m d a m a s trisdešimts 
karą. Kuboje manoma yra apie j tūkstančių Italijos darbininkų. 
SW raketų. Intelligence tarny- Į tėviškai atkreipė jų dėmesį į 

maisto ir mažiau įvairių suvar- j vietinį organizmą ir visiškai lik į bos vyrai tačiau pareiškė, kad ; klaidingas ideologijas, kurios su 
" " ' " " ' 'nematyti ženklų, jog raketos iš d a r o pavojų darbininkų laisvei 

ti teologijos akademijos rekto
rius prel. Nikolai. Kada žmonės 

Gandai del raketų 
Kuboj 

mas daiktas privers Ameriką 
nugabenti į Vietnamą daugiau 
karinių dalinių. William Bundy. 
asistentas Tolimųjų Rytų rei
kalams, skelbia, kad galimas 
daiktas, jog du kariniai viene
tai, praėjusių metų gruodžio mė 
nesį at i traukti iš Vietnamo, vėl 
bus į ten pas: isti. Tai būtina 
amerikiečių apsaugai. Saigone 
gi sustiprinamas saugumas, kad 

VVASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga skelbia, kad ji savo 
geriausius priešraketinius gink
lus SA-2 Kuboje atitraukia ir I ga;ėtų sumažinti vis didėjančius 
pakeičia kitom, mažiau efektin- j teroristinius veiksmus. Kariniai 
gom raketom. Kaip tos kitos Į šaltiniai skelbia, kad visur hna-
veiks prieš JAV žvalgybiniusj m a s į fcgefc galima daugiau ap-
lėktuvus U-2 neaišku, tačiau ma ; saugos priemonių. Kaip žinoma, 
noma. kad jie bus mažiau reikš-. p r a ė jus į savaitgalį buvo sužeis-
mingi už išgabenamus. Žinios ' tj 8 amerikiečiai kai buvo nu-
dar nepatikrintos, bet Washing- Į m e s t a granata, prieš tai išsprog 
tone manoma, kad Sovietai ati- į _ _ _ ^ _ — 
trauksią dalį savo karių iš Ku
bos. Kodėl taip būtų padaryta 
neaišku, bet vienas Afrikos dip
lomatas teigia, kad Chruščiovas 
nenorįs patikėti Kubai ginklų, 
kuri juos neatsakingai pavar-

žymų. Čia pamirštama, kad ven 
grai buvo griebęsi ginklo ir bu
vo pasiryžę žūti. reikalaudami 
laisvų rinkimų ir visų žmogaus 
teisių įgyvendinimo. Tai nėra į-
vykdyta ir. kaip spėjama. 80.000 
sovietinių karių Vengrijoje rei
kalui esant pažabos bet kokius 
"liberalizacijos" siekimus. 

Sunkios darbo sąlygos 

Satelitų kraštuose toliau vei
kia teroro sistema ir priverčia
mojo darbo sąlygos. Pvz. PET 
duomenimis Rumunijoje, kuri 
tariamai norinti atsipalaiduoti 
nuo Maskvos, siaučia ypatingai 
sunkios priverčiamojo darbo są 
lygos. Gautomis žiniomis. Du
nojaus žiotyse dirbą rumunai 
gauna visai menką maisto da
vinį, o jei kurią dieną neišpil
do normų, tai kitą dieną jiems 
sumažinamas maisto davinys ir 
jie mušami, o jei jie ir toliau 

viduoti bet kuriuos nacionali
nius skirtingumus, f E. S Kubos būtų išgabenamos. ir gerovei. Pirmoj eilėj Šv. Tė 

Amerikos laivas naikintojas 
Lyman K. Swenson vakar at
vyko į Saigoną, pademonstruoti 
JAV karo jėgų, sugadinus ka
rinį laivą Card. Laivyno ofi
cialūs žmonės skelbia, kad 
tai paprasta laivo kelionė, ta
čiau laive buvo ir kapt. Harti-
gan. 7-tos naikintojų eskadros 
vadas. 

• Venecueloj penkiolika ko
munistinių banditų užpuolė kai
mą EI Real. Vienas policininkas 
žuvo. 

• Chicagos miesto men.s R i - ' l 
chard Daley Berlvne apžiūrėjęs 
Gėdos sieną išvyko į Vieną. I P a u l i n ę parodą Xew Yorke ap-

, , , 7̂  . • lanke Jacouehne Kenncdv su OOk-
StocKholme buvo sustojęs pen- r e l e J ą l y d ė j o varodos~ komiteto 

pirm. Thomas Deegan. 

Chruščiovas apie 
imperialistus Kipre 

MASKVA. — Sovietinės impe 
rijos d ik ta tor ius Chruščiovas 
kviečia baigti svetimųjų kišimą
si Kipro saloj ir leisti žmonėms 
ramiai gyvent i laisvoj Kipro res 
publikoj. E s ą Sovietai y r a labai 
nus is ta tę pr ieš svetimųjų pas
t angas išspręst i Kipro vidaus 
problemas. Pagal Chruščiovą 
ten imperial is tai ir reakcionie
riai nor i tu rė t i bazę, esą N a t o 
sąjungininkai nori salą pavers
ti g inkluota stovykla. 

Sen. Fuibright misija 
Europoj 

VVASHINGTONAS. — Prez. 
Johnson siunčia sen. William 
Fuibright , užsienių reikalams 
komiteto pirmininką, į Turki
ją i r Graikiją, kad ten paban
dytų sutaikint i abi t au tas , tu
rinčias interesų Kipro saloje. 
Fuibr ight išskrenda į Europą 
šiandien. Senator ius Atėnuose 
ir Ankaro je bandys įtikinti:, kad 
kaip nor s reikia išspręsti Kipro 

**«*§! salos reikalus, nes tai sudaro 
p į | j pavojų ta ikai . Fuibr ight skei-

* ! ' biama ne tur į s jokio konkretaus 
plano, kaip tuos reikalus išspręs 
ti. kadang i norima, kad tokį 
sprendimą suras tų patys kraš 
tai, nes iš anks to paruoš tas pla 
nas ga l į s sudary t i ul t imatumo 
įspūdį. 

Korn. Kinija mokės 
Maskvai skolas 

LONDONAS. Komunistinė 

kiom valandom. 

Priespauda Lietuvoje 
Italijos rašytoja Zarri apie persekiojimus Lietuvoje 
ROMA. — Įtakingas Italijos 

Moterų centro (CIF) dvisavai
tinis laikraštis "Cronache" pas
kelbė ilgą straipsnį apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje. Straipsnį 

lestinga šalna. Parodydami so
lidarumą Lietuvos katalikams, 
mes galime padėti ištirpti tiems 
ledams ir pagreitinti tikros re
liginės laisvės pavasarį." 

parašė žymi italų rašytoja ir 
taTlMMM marksiz-1 f i l o s o f ė - v i s o s e i l ė s r o m a m 4 DG1 Egiptas turįs atominiu ] m a s k a i P sausoje žemėje 
nas" pabrėžė Jo šventenvbė. i teologinių - filosofinių veikalų » r " i ginti daržoves . Žinovų nu< 
•vra 'klaidinga ideologija, k u r i j autorė Adriana Zarri. g m k l Ų 

Į—a—l Iškeldama visiems žinomus 
faktus. — kaip bažnyčių užda
rinėjimas, kliudymas atlikti re-

ūkinės pažangos, asmenines 
vės ir socialinės bei tarptauti
nės taikos siekiančią darbinin
ku klasę veda į pražūtį. Norė
dami patys tuo įsitikinti, atver
kite akis ir įsižiūrėkite į pas
kutinių dienų įvykius." 

Indija bijo Kinijos 
NEW DELHI. — Indijos fi

nansų ministras Krishnamacha-
r i pareiškė, kad labai galimas 

LONDONAS. — Skelbiama, 
kad dvylikos vokiečių specialis
tų padedamas Egiptas pasidarė 

hgines pareigas, kunigų semi- atominių ginklų. Britanijos už-
narijos laipsniškas likvidavimas 
— straipsnio autorė įrodo, kad 
sovietų pavergtoje Lietuvoje 
viešpatauja ne komunistų iš
garsintoji "religijos laisvė", o 
tikras moralinis teroras ir daž
nais atvejais visai atviras Baž
nyčios persekiojimas. Zarri į-
spėja tuos. kurie, pirmajai kreg 

atsilieka, užsiundomi policiniai Į iumbia, S.C. 

James F. Byrnes. buvęs valstybes sekretorius su žmona sekmadienį 
atšventė 85 ^mfariienį ir 58 m. vedybų sukaktį savo namuose. Co-

iaiktas, jog iš komunistinės Ki-; ždei pasirodžius, pradeda džiaug 
nijos pavojus padidės 1966 m. I tis pavasariu ir straipsnį bai-
Kinai tada būsią stipresni, ta- gia šiais žodžiais: "Ant Baltijos 
čiau ir Indija būsianti labiau krantų, deja. dar tebeviešpatau-
pasiruošusi. 1962 m. karas In- ja žiema. Jei pro ledus ir pasi-
dijai ekonomiškai buvo nemažas rodo gležni žolės stiebeliai, tai 

juos vėl greitai nukanda negai-

sienių reikalų sekret. Butler 
Vv'ashingtone praėjusią savaitę 
pastebėjo, kad Nasseris turįs 
nedidelių atominių ginklų. 

Kalendorius 

Gegužės 5 d.: šv. Pijus V, 
Traidenis. 

Gegužės 6 d.: šv. Lucijus. 
Saulė teka: 5:41 v., leidžiasi 

7:52 v. 

Kinija paskelbė, kad sekančiais 
metais ji atmokėsianti visas 
skolas Sovietų >ąju"?ai. Chen 
Yi. užsienių reikalų minis t ras . 
' = : pa s k i be Britanijos kores-
pondentams. Taip pat paskelbė. 
kad ligi 1967 m. vyriausybė iš
mokėsianti visas skolas. Be to 
pažymėjo, kad jie nepasivysią 
atominių k r a š tų gal net per 10 
ar 30 metų, tačiau jie neišsiža
da to siekti . 

Trumpai iš visur 
• Alžiri jos prezidentui Ben 

Bellai Chruščiovas pasiūiė pa
galbą žemės ūkyje, pamokyda-

šau-
Zinovų nuomone 

be agi taci jos jokios pagalbos 
iš sovietų negalima laukti, ypač 
žemės ūkio s r i ty . 

• Amer ikos krepšininkai So
vietų Sąjungoje iš 7 susitikimų 
laimėjo tik du. Praėjusi sek
madienį jie nugalėjo Kazachs
tano krepšininkus 93 - 59. 

• Kipro saloje sužeisti du bri 
tai. Jungt inių Tautų armijos 
kariai. 

— Vakarti Vokietijon i.i R. 
Vokietijos a tbėgo t rys po 20 
metų jaunuoliai . 

Indijos premjeras Nehra 
vakar pįrmą kar tą nuo susirgi
mo sausio 7 d. išvyko iš N n w 

I Delhi į Bhaisalotan. kur buvo Oras 
Chicagoje ir apylinkėse šia n-j kertinio akmens padėjimo iškil-

dien galimas lietus. Tempera-j mėse. s t a t a n t drėkinimo siste-
tūra virš 70 i. į mą. 
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SVEIKATA BRANGUS TIRTAS 
14307 So Kedzie Ave.. Chicago 32 

MOTOR N E U R O Z Ė 

Tur būt esate girdėję apie Į nuo f luoriduoto vandens vyrai 
tokius asmenis, kurie skundžia- j greičiau praplinka? 
si, kad •"širdis nieko nepriima: Atsakymas D. K. — 1) Neži-
ką tik užvalgo, tai tuojau išve-• nia. Apie tai visuomenė tikrą 
m:a." j tiesą sužinos po 50 metų. šiuo 
Tokie ligoniai yra klasifikuoja- i tarpu dentistai turi pakanka-
mi kaip turj '"Motor neurozę." mai darbo lopyti ir lupti žmo-

"Motor neurozė" tikrenybėje i nėms dantis. 2) Apie vyrų per- > 
n e n nei širdies, nei skilvio Ii- j ankstyvą praplikimą nuo fluori-
ga, o tiktai galvosenos betvar- i duoto vandens vartojimo tikrų 
kė, arba kitais žodžiais tariant įrodymų neturima. 
yra tik nervų liga. Tai dažniau- Į f ^ į , , m p ., E e a n t ib io t i -
sia pasitaiko pas jautr ias neu- i n i ų v a i s t ų t u b e rkulozei gydyti, 
rotiškas moteris, bet retkarčiais j a r y r a k o k i ų n o r s k i t o k i ų g e r ų 
:r vyrų tarpe atsiranda tokių j v a i s t ų t a i ] i g a i n u g a l ė t i ? 
neurotikų, kurie valgius išve-1 - ; . „ ¥ „ . 

. ~ , . . . . . Atsakymas P. i. — Taio, vra 
rr.:a. arba atraugia ir įsspiauna. < .. , 

° , „ , 7 7 i — ta i tvras oras. t inkamas po-
Nemanykite, kad "Motor neu -, . £. 
. . , , , . , . , . ilsis ir geras maistas, fepecifi-

roz:r.: skilvio sunegalavimą . , . . . . . . . . 
., ... . ° ..* nių vaistų nuo džiovos iki šiol 

gauna UK išlepusios a r "ponis- i , . . . ,«. 
r . dar nėra išrasta, bet yra vikių, 

kad neužilgo bus išrasti. Ame-
, , _ . „ i rikoje džiovininkų vra mažai. 

mr;.-:?s gai aazmau ta -įca gau- .. . " ... 
o t fet . , i nes cia visi gerai maitinasi, 

na. Reikia žinoti, kad ne tiek „ , . . ,T . . .. . , _ . , . Į Klausia A. V. — Televizijoje sknvvs valao sralva. kiek galva , , . . . . . . . . . . 
fo , * & labai garsina kazkoKi kosmetini 

kilvi. Malonioje nuotai- • . , » ,. 
J preparatą, kuris neva pasalina 

Liet. Bendr. Los Angeles Apyl inkės Naujoji Valdyba . Sėdi iš k. j d.: 
A. Balsienė. J. č inga — pirmininkas. O. Razutiene. S tov i iš k. j d.: 
B. Graužinis. K. Prišrrantas, S. K u n g y s ir J. Andrius . 

Nuotr . L .Kančausko 

kos" moterys. Visiškai ne. 
Daug rūpesčių turinčios darbi-

Lietuviai Californijoj 
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIE 2 dol. ir Emilija Sliakienė auko-
RO PARAPIJOS LIETUVIŲ ŽI jo ne vieną dolerį, bet penkis 

valde skilvį. Malonioje nuotai 
koje skilvys veikia geriau ir 
maistas virškinasi tinkamiau, o 
kai mintys yra sutaršytos ir ne
malonios, tai ir skilvys susitar
šo ir tuomet maistas norma
liai nesivirškina. 

veide atsiradusias raukšles. Ar 
tas raukšlių naikintojas nėra 
kenksmingas? 

Atsakymas A. V. — Visokie 
raukšlių "naikintojai'' dažniau
sia pakenkia akims ir sveikatai. 

Didelę klaidą daro tie. kurie Jau kai sykį raukšlės atsiranda, 
laike užkandžio prie stalo pliauš tai jų jokie kosmetikai negali 
kia šlykščias kalbas arba pasą- pašalinti, o skelbimai apie "ga-
koja apie nemalonius dalykus, rantuotus stebuklingus" tepa-
Tai yra nemandagu ir sveikatai Jus, tai tik apgaulė. Vartojant 
žalinga. Pas aukštesnės kultu- tuos tepalus, ilgainiui raukšlės 
ros žmon'es yra vengiama kai- pasidarys dar blogesnės, 
bėti ar elgtis taip, kas sugadin- Į Klausia J. L. — Kas yra ar 

Skautu tėvų balius, buvęs ba
landžio 18 d. ukrainiečių salėje, 
praėjo sėkmingai. Baliaus ka
raliene išrinkta daug skautų vei 
klai nusipelniusi Ina Stadelnin-
kaitė. Programą davė vyrų ok-

Labai ačių ir tegul Dievas jums 
visiems atlygina. 

Lietuviai, parapi ja yra" visų 
inūsų reikalas. Jei į parapijos 
reikalus mes žiūrime, kaip | 
kažkieno, o ne savo reikalą, mes 
.abai klystame. Todėl, jei pa 

stebėtis, jei kultūringi žmonės dimas. ar peržemas. 
nekviečia netašytų storžievių į j Atsakymas J. L. — Peraukš-
savo vaišes arba jei į geresnius ' tas kraujo spaudimas yra pa-
restoranus neįleidžia individo su j vojingesnis žmogui negu perže-
sušvinkusiais drabužiais. Cia nė ; mas : bet ir peržemas kraujo 
ra jokia "poniška diskriminaci- spaudimas yra negerai. 
j a " ar koks tai "snobizmas", o i 
t iktai kultūringu svečių sveika
tos apsaugojimo klausimas. 

Jei nutukusi moteris maistą 

tetas. Padėkos adresai" iteikti | rapija ką nors daro a r planuoja, 
V. Radvenienei, G. Radveniui, | v i s i prisidėkite, kaip parapija 
R. Dabšiui ir V. Pažiūrai. I Pasideda prie jūsų veiklos, vi-

I sada at idarydama savo salės ir 
I^Ž-S., Los Angeles skyrius . klemQ d u r i s > d a ž n a i n e t p a d ė . 

gegužės 9 d., L.B. salėje ruošia i k o s nesulaukdama. Dabar mes 
susirinkimą, kurio metu rašy- p r a š o m e jūsų: 1. Atneškite pa-
tojas J. Gliaudą skaitys paskai-1 racijai bent po dvi Blue Chip 
tą: "Spauda lietuvių kultūros . s t a m p knygučių ir 2. Platinkite 
tarnyboj." Inž. B. Budginas kai laimėjimų bilietėlius, kuriuos pa-
bės tema: "Majų senosios kul-j siusime sekantį kartą. Iš anks-
tūros liekanos" ir savo kalbą į0 visiem ačiū. 
pailiustruos spalvotais paveiks- Į Vaidinimą Kyla vė t ra ūkano-
lais. Pradžia 7 vai. v. Visi ma-1 s e v ė I galėsite pamatyt i Los 

Pradžia 12 vai. p: p. Eus lietu
viški pietūs, gėrimai ir įvaire
nybės. Kviečiama lietuvių visuo 
menė atvykti į gegužinę. 

Prie gegužinės rengimo ak-
• ingai prisideda solistė Florence 
Kordai ir ten gyvenanti K. Af-
• _:k:enė. 

Šiems metams lietuvių demo
kratų pirmininku yra inž. J. 
Kiškis. Y. 

IRENOS DAPKIENĖS 
NETEKUS 

Californiečiai gerai pažino ne 
paprastai mielo ir švelnaus bū
do buvusią clevelandietę Ireną 
Dapkienę - Dabulevieiūte, kuri 
mirė neišlaikiusi operacijos 196-1 
m. balandžio 29 d. Los Angeles 
ligoninėj. 

J Irena nepriklausomoj Lietu
voj baigė "Saulės" gimnaziją 
Kaune ir studijavo V. D. uni
versitete, priklausydama Filiae 
Samogitiae korporacijai. 

Ne vien jos artimieji giminės 
ir bičiuliai, bet ir plačioji Los 
Angeles visuomenė nuoširdžiai 
gailisi per anksti užgesusios dar 
jaunos moters gyvybės ir už
jaučia liūdinčius — jos mamy-

į n e Lrr>tuA»UkAN W O « I _ D - W I D E . D A J L V 

> 4545 WEST K»rd ?T, CHIOAGC, ILL. SM1S. Tel LUdJosr 8-H9M „ i . i 
S Second Ciass Fostage paid at Chicago, Illmois Published daiiy, a 
S except Smdayg, dsys after Christmas ar,d Easter, by the Lithuaman s 
S Catnouc Press Society S 

Subscriptioo rates: S 14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$12 00 pez year outaide of C ncago and in Cacada 

P r e n u m e r a t a : Metms y% metų 3 mėn. 1 mėn. 
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00 $7.50 $ 4 2 4 $1.75 

Į JAV ir Kanadoj $12.00 $6.50 $3.75 $1.50 

S • Redakcija straipsnius ta.: 
S so savo nuožiūra. Nesunau-
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita-
S rus. Redakcija už skelbimu. 
S turinį neatsako. Skelbunų 

kainos prisiunčiamci gavus 

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

1 prašymus. 
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9 Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — S;3G — 12:00. 

Ofiso I T F 4.141d, R<~. R E 7asai | Tel KE 7-SSI 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų lî <>8 
2454 We*t 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Į e i t 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. A. GARUNAS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

VTDAUS IR VAIKC- LIGOS 
- Į 2737 Weet 71st Street 

tę, vyrą, seseris su šeimomis irjvAL,: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
kitus gimines. Tebūnie jai l e n g - \ * t M

r ^ a s £ J k i J £ t r £ , a * A o * 
va ilsėtis palmių pavėsy, Kai-1 T '—'""" ""' 
varijos kapinėse, kur ji buvo 
palaidota gegužės 2 d., tarp ki
tų lietuvių išeivių. A. Norimas 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA m CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p-p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta 

Ligoniu* priima pagal susitarimą 
WA 5-20n. 

— •'• ~- — ^ » via ar- i ia is . r raaz ia i vai. v. visi ma-; s e vėi galėsite pamatyt i Los 
tų apetitą prie stalo. I r nereikia šiau, a r peraukštas kraujo spau loniai kviečiami dalyvauti. j Angeles Šv. Kazimiero salėje ge 
stebėtis, jei kultūringi žmonės dimas, ar peržemas. Mntinna tMSĖA CoUmoriioi-,; o-̂  :. ._ --

POPIEŽIUS ŠVELNTAI 
ATSISAKfi 

isvemia, tai nelabai pa- Popiežius Paulius VI labai 
kenks; tikrenybėje nuo to ji š v e i n į a į atsisakė sutuokti Olan-
tirri progos suliesėti, kas dėl jos ; d i j o s p r . i n c e s ę i r e n a su Ispani 
gali būti naudinga. Bet jei su
nykusi — liesa moterėlė daž
nai dėl menkiausio niekniekio 
išvemia valgius, tai j au nege
rai. Ir jei ilgai tokia padėtis 

jos pretendentu i sostą princu 
Carlos Bourbon-Parma. 

tęsis, tai net gali būti jos svei
katai pavojinga. Nors retai, bet 
visgi kartais pasitaiko, kad nuo 
tokios "Motor neurozės" suny
kus moteris visiškai nusilpsta 
ir miršta. 

"Motor neurozinis'' skilvio su 
krikimas prasideda ir Įsigali 
maždaug šitaip: kada moteriš
kė yra smarkiai susijaudinusi. 
ar liūdnų minčių išvarginta, ka
da jos nervai yra įtempti ir jaut 
rūs, tai, ilugirdusi ar pamačiusi 
ką nors šlykštaus, ji neištveria 
ir bevalgant, susivemia. Paskui 
užuodusi nemalonų kvapą, taip 
gi susivemia. Ir kai atsitinka 
taip dažnai, tai vėliau toji neu-
rotiška moteris prie menkiau
sios provokacijos, net ir ką nors 
pamačiusi tuojau vemia. Žodžiu. 
jinai gauna įproti, kada reikia 
ir kada nereikia vemti. Net ir 
muse ją vemdina. 

Ką tokiom neurotikėm reikia 
dary t i 0 Geriausia tokioms ne
sėsti prie stalo su kitais šeimos 
nariais, jei kuris iš jų supykina 
širdį. Tokiai geriausia valgyti 
vienai. Dažnai pavyksta nugalė
ti tą vėmimo arba atrajojimo 
įprotį, jei burbtelėjus neišspjau- j 
na iš burnos tą atrajotą maistą, 
bet prisivertus nuryja atgal. Jei 
tokia priemonė negelbėtų, tai 
neapsimoka ilsiau delsti. Tuo
met bus geriausia, jei nueis pas 
daktarą. 

DAKTARO ATSAKYMAI 

I KLATSTMI S 

Klausia D. K. — 1) A t tiesa, 
kad fluoriduotas vanduo apsau
goja vaikų bei suaugusių dantis 
nuo gedimo?' 2) Ar tiesa, kad, 

Motinos diena. Sekmadienį, ge Iggįįi 37 dieną, tuoj po pamal-
gužės 10 dieną, Los Angeles lie-, dų^ 2 vai. p.p. Tad nepraleiski-
tuviai iškilmingai pagerbs di- j t e p r 0 g O S . P e l n a s e i s lietuvių 
džiausią žmonijos geradarę — gimnazijai Vokietijoje paremti. 
Motiną. Ta proga 10:30 vai. iš- K u a Antanas Bučmys, dabar 
kilmingos šv. mišios už motinas | t ė v a s Kornelijus, pranciškonas, 
ir pritaikintas pamokslas Šv. j b u v ę g mūsų piitamj6s vikaras, 
Kazimiero bažnyčioje. Po pamal [ v i s ų m y I i m a s ir gerbiamas ku-
dų parapijos salėje Motinos die- n i g a S i š i o m i s ( ^ 0 ^ 3 išleido 
nos minėjimas, kurį rengia Ii-; knygelę, skirtą gegužės mėne-
tuanistinių klasių mokiniai, va- į s i o pamaldoms, pavadintą Ge-
dovaujami savo mokytojų. Visa g ^ g m ė n u o . J ą gal ima j g i g y . 
lietuviškoji visuomenė kviečia- t i p a s p P r i ž g i n t ą f prie s a l ė s 
ma dalyvauti ir pagerbti savo | k i o s k e K a i n a 150 dol B š i o g 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų 

A. VILIMAS 
3415 S. Litoanica Am. 
TeL FBontier 6-1882 

f P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, ProtezHta* 

JLparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba Kojom* 

(Are i Supporta) ir t. t. 
DBTHOPEDUOg TEHCNIROt* IAB. 

V a i »-4 tr 6-8. SeMad. (-1. 
W 5 0 W. 6Srd S t , CUcago 39, OI. 

TeL PRospect 8-5064 

Ofiso teL PR 8-2320 
Namu — re*. PRospect S-t081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JORŠA 

GYDYTOJA m CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2658 We*-t 6Srd Street 
Plnaad., antrad., ketvirt. ir p e n k t 

oao 11 lkl 1 v. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai. 

rei. ottact PO 7-SOOO, re*. GA 1-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 We«t 6Srd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Tročiad. Ir Se*t. uždaryta. 

TeL Ofiso PR 6-7800: Namq 925-76*7 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9PEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenoe 

Valandos: 1-9 p. p.. 
Išskyrus trečiadieni. 

Šeštadieniais 10-5 v. p. p. 

lelefonas: GRovehlU 6-1505 

DR. ALDONA JUŠKA 
A K I Ų LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO A K I N I U S 
2422 West Marąuette Boad 

Valandos: 8—12 Ir 7—9 v. v. pagral 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

mirusias ir gyvas mamytes. 
Vestuvės. Balandžio 4 dieną 

mūsų bažnyčioje buvo dvejos 
vestuvės: Stanislovo Baraus
ko su Elke Svežas Lynn ir A-
polinaro Sajaus su Vida O. Sta
šaityte. Barauskų moterystę pa 
laimino kun. kleb. J. A. Kučin
gis, dalyvaujant gausiam bū
riui žmonių. Jų tarpe be jauno
sios tėvelių, vestuvėse dalyvavo 
ir jaunojo tėveliai Mykolas ir 
Magdalena Barauskai ir jo se-

knygelės y ra skai toma ir mūsų 
bažnyčioje gegužinių pamaldų 
metu. Būtų gera, kad ši graži 
knyga būtų kiekvieno losangelie 
čio lietuvio namuose ir skaitoma 
Marijos garbei sk i r to mėnesio 
metu. 
* Naują LA Federacijos val
dyba. Balandžio 12 dieną para
pijos patalpose įvyko Los An
geles katalikų organizacijų at
stovų susirinkimas ,kuriame bu 
vo aptar ta ateities veikla ir iš 

DR. ALMA BALIUKAS 
AJ83Ų, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKISTU8 

2858 Weet 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 •. 
eak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uldaryt*. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076 

suo Rima, is R J. Vestuvių vai- r i n k t a n a u j a L o g A n I e s K a . 

Lucy Baines Johnson, jauniausia 
prezidento duktė, ir metinė Obuo
lių žiedų karalienė, piauna didžiu
lį obuolių kepini. 

M O V I N G 
i . NAUJOKAITIS 

Ugą metų patyrimas 
tr apdraustas perfcraastymAe 

WA 5-9309 CWca«ro. HL 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
L E O N A S FRANCKUS. Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tnne-ap* ir Motorę Remontas 

5759 So. Wesfem Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

šės vyko Tautinių namų salėje 
Vaišėse dalyvavo apie pora šim 
tų svečių, jų tarpe ir prel. L. 
Tulaba iš Italijos. Buvo pasa
kyta daug gražių kalbų. Abu 
jaunavedžiai yra mūsų para
pijos choro nariai. 

Sajaus ir Stašaitytės mote
rystę palaimino kun. A. Vaikiš
ka. Skaitlingų svečių tarpe da
lyvavo ir Vidos tėvelis Vincas 
Stašaitis iš Chicagos. 111. Vai
šės vyko Santa Monica, Calif., 
kur prieš tai Sajus gyveno. Jo 
vestuvių reikalais daug geros 
širdies parodė p. Bronė Star-
kienė, pas kurią Sajus nuo pat 
savo atvykimo i Los Angeles 
gyveno. 

Velykę aukos. Dar mus pa
siekė Velykų rinkliavai skirtos 
aukos iš šių asmenų: Petras 
Barkauskas 10 dol.. Antanas 
Yanchauskis o dol.. E Wagner 

4 5 
enrrent dlvklend on Jnvestment bonn* 

414% DTVinKVDi; MOKAM PAGAL VTSAS TArpVMO SĄSKAITAS. 
Vi 1 m*tų investavimo bomis moli Ame 4V6% dividendo kas pusm*t| ir 

dar išmokame po %% ož kiekvienos metus. 4 metams praejns. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHKR AVENUF, CHICAGO S2, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Pcnktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:S0 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

talikų Federacijos valdyba, ku 
rią sudaro: Ignas Medžiukas — 
pirmininkas, V. Kazlauskas ir 
J. Jodelė — vicepirm., Ri ta Bu-
reikienė — sekretorė ir Adelė 
Jodelieniė, katalizių rrioterų pir
mininke, buvo iš r inkta iždinin
ke. 

Vincas Kazlauskas, išbuvęs 
pirmininku 11 metu, prašė būti 
atleidžiamas j "pensiją", pasi
imdamas tik vicepirmininko pa
reigas. Ignas Medžiukas, nau
jas pirmininkas, y ra garbus ko
lonijos žmogus, ilgametis Šešta
dieninės mokyklos vedėjas ir 
mokytojas. Naujai valdybai lin
kime našaus darbo. 

Miltonas S tarkus informuoja, 
kad visi "Freeways" statybos 
darbai yra ne miesto, bet Ca-
lifornijos valstijos i r federali
nės valdžios žinioje. 

Gegužės mėnuo y r a skirtas 
Marijos garbei. Nėra lietuvio, 
kuris nemintų pasakiškas gegu
žines pamaldas Lietuvoj. O kaip 
čia, Amerikoj? Mūsų bažnyčio
je gegužines pamaldos esti kas 
vakaras 7:30 vai., o sekmadie
niais — tuoj po Sumos. 

Res. HE 8-1670 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGLVfi CHIRURGIJA 
8449 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Medical BoHding) TeL L U 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI S-OOOl 

Ofteas S148 West 83rd Street 
t eL; PRospect 8-1717 

Betdd.: S241 West 86th Plaei 
TeL: REpnMic 7-7868 

DR, S, BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl I; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. rakarala 
nuo 7 Iki 3. 

Oftoo P R «-17»5. Rez. TR S-0281 

DR, ALG. KAVALIŪNAS 
V I D A U S BE KRAUJO LIGOS 

2800 West o l s t Street 
Oafeley Medical Arts 

Pirm., antr, ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1407 So . 49th Conrt, Cicero 
Kasdien 3 0-12 ir 4-7. Treč. ir Sež-
tad tik susitarus. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER i. KfRSTUK 
(laettnrts gydytojas) 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
S925 West 59th Street 

Val.: Pirmas., aDtrad., ketvirtad ir 
penkt. nuo 1—4 p. p„ 6-30-8:30 
vai. vak. Seštad. 1-4 val., trečiad. 
uždaryta. 

Oftoo telefoną* — CX 4-2421 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4807 So. Kedzie Avenoe 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
8PEC. ORTHOPET>I>'ĖS LIGOS 

2745 VVest 69 th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo » lkl 11 v. ryte Ir nuo 6-8 v. r. 
Sedtad. nuo 2-4. Trečiadieniai* tr 
kitu laiku susitarua telefonu. 

Telef. REpablic 7-2290. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko Alr<n<n», 

keičia stiklus ir remtu 
4455 S. Califoraia A v e ^ YA7-7881 
1 val. p. p. iKl 8 v. v. kasdien; treč. uždara; SeSt nuo 10 v. r.iki 1 popiet. 

Re*. teL P R »-«7$0 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstą, paties ir šlapumo tako 

chirurgija 
Ofteas: Naujas adresas: 2454 We*< 
71st St. (71-os ir CampbeU Avenoe 
kampas), tel. 77B-28SO: 30 JT. Michi-
gan ave. Saite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą 

DDR. V L BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Streeet 
.Kampa* SS-Čio* Ir CaUfornla 

Val. kasdien nuo 6—8 val. vak. 
Beit 2—« val 

rrecTad. Ir kltn laiko pagal tatart] 
Oftao telef. 476-4042 

Re*. WAJbrook 5-8048 

TeL ofiso ir buto OLrmpic 2-415» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—S val. tr 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5 - 4 * 0 
Rez. teL GRovehlU 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1-3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 
Offiso teief. CUffside 4-28M 
RezkL telef. WAlbrook 5-809t . 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenoe 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 Ir 
6—8 vm.1. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą iegtadienias nuo t 
v. iki 5 v. v. 

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

TteL 095-0538 EIgfe 
425 Ne. Iiberty Street, 

Roote 28, Bagta, Iflinoic 
Valandos pagal sositarinią 

! « . oftao H E 4-584t, re*. HE 4-2324 

J R . PETER T. BRAZIS 
OT1TYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Val.: pirm., ketv. 1-4, vakar T-t 
infr penkt. 1-5, treč. ir tęst «k 
»usitarus. ^ ^ D * 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURG* 
KfDIKIT; IR VATKC LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western AT-enoe 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
ouo 11 val. iki 1 val. p. p. ir nuo 
6 v, — 8 vaL vakare. Trečiad. nuo 
11 val. ryto. — 1 v. p. p., seštad. 11 
val. ryto Iki % val. p. p. 

Ofiso teL RE 7-1168. 
Re*, tel. 289-221*. 

reL ofiso H E 4-5758: Res. HI 5-8225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI JR CHIRURGAI 

2751 Wsst 51st Street 
Bendra praktika ir Alergija) 

falandoe: pirm., antr.. ketvirt !-» 
fal., ponkt 10 v. r. iki 9 v. r., 
feštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą 

LIETI VIŲ DEMOKRATŲ 
IŠVYKA f YUCAflPA 

Gegužės 17 d. lietuvių demo
kratai vyksta j Yucaipą, kur 
įvyks Yucaip^s parke gegužinė. 

reL oftao 7S5-4477; Rez. PR 8-6260 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGe 
SPECIALYBe — XERVŲ IB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDO. 

644* So. Pnlaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. MARIJA LINAS 
/LKUSERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st S tree t 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) * 
Valandos pasai susitarimą 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 We*rt SSrd S treet 
Tel — PRospect 8-7773 

Val.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENT>RA PRAKTIKA fa- MOTERTJ 

LIGOS 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th S t 

TeL PRospect 8-1223 ar P R 6-5577 
Ofiso val.: Pirm., antr., tre'č. tr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki t 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą. 

Re*. GI S-087S 

DR. W. M. EISIR-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 

81S2 So, Ksdzfe Ave, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. J«l n«-
itsfllsvta rtambrsti t n t-SSSI 

Ofiso HE 4-1818, Res. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rs*c*alvW — VMIM» Ilgos 
2454 West 71 st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Val.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
SeStad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiad ieniais uždaryta. 

Of. teL HE 4-212S. >amq GI 8-6198 

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susttaroa. 

Val. 2—4 p. p. Ir c—8 p. p. 
Trec\ ir Sešt. uždaryta 

Telefonas — GRovehiU 6-282S 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2524 West S9tb Street 
Specialybe: AKrSERMĄ tr MOTERV 

UGOS 
VALANDOS: 1 lkl 4 Ir « Iki 8 v. f. 

Šeštadlenias 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6-S40O 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA IR C H I R U R G e 
6248 Sootb Kedzie A v e n o e 
Ofiso val. kasdien: 2-4: 6-«. 

SeStad. nuo 2 Iki *v Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarua To}, ofiso PR 6-6446. m. HE 4-3156 

DR. F. C. WIRSKUNAS 
GYDYTOJAS TR C H I R U R G A S 

2420 West Marąnet te Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ir 8 v. *. 

Treč. ir SeStad. pasral sutartį 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1821 Sonth Hals ted Street 
Tel. ofiso C.\ 6-02S7. r»>v.. PR 6-665S 

.^. .-o » *., IMK. : R*»z. ««00 So. Athiand Avenue 
'-4 v p ». trsčladfs*! — nedaryta. Val. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 v. T. 

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan. Chfcago 28, HL 

Telef. ofiso: Pnlln.uj ft-6766 
\ » m o : Beverly S-S946 

PrUm. val.: kasdien 8-8 v v.. Ie*t. 



Brazilija valo savo kiemą, 

TVARKOSI IR PLANUOJA 
Praėjusį penktadienį atspau

sdinome Brazilijos lietuvių pra 
šymą padėti jiems atstatyti 
nepriklausomos Lietuvos pa
siuntinybės ir konsulato teises. 
Tos teisės, kaip gerai atsime
name, prieš porą metų buvo 
to krašto vyriausybės pažeis
tos. Tokia Brazilijos vyriau
sybės elgsena sukėlė lietuviuo
se pasipiktinimą, protestus. Bu 
vo prašoma ir reikalaujama, 
kad paliktų pasiuntinybę tei-
C o t o i T j n i l / i o v iA i r t — __? 
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darymu būtų pakenkta kovai 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atsteigimo. At
rodo, kad nūn yra gera proga 
panaudoti atitinkamas priemo
nes, kad paveiktų naująjį Bra
zilijos prezidentą grąžinti Lie
tuvos pasiuntinybei visas tei
ses. 

Turint galvoje, kad prie pre
zidento Goulart jau buvo be-
susidarąs Brazilijai komuniz
mo pavojus, iššaukęs kariuome 
nės viršūnes suorganizuoti per 
versmą ir vietoje prokomunis
tinės vyriausybės kraštui duo
ti antikomunistinį režimą, nau 
jasis prezidentas generolas 
Humberto Castelio Branco ir 
j c vyriausyb-s kabinetas turė
tų būti simpatingi komunistų 
pavergtai Lietuvai ir padėti 
mūsų tautai atkovoti jai laisvę 
ir nepriklausomybę. 

Kalbant apie Braziliją ir jos 
politinę buitį, tenka pasakyti, 
kad šiuo metu ten eina persi
tvarkymas sparčiais žingsniais. 
Ji yra viena iš amerikinių val

stybių, kuri vis tik laikydavos 
demokratinės santvarkos dės
nių. Jos piliečiai naudojosi as
meninėmis ir civilinėmis lais
vėmis. Krašte buvo pilniausia 
spaudos laisvė. Kas ką norėjo, 
tą galėjo spaudoje nevaržomai 
rašyti . Taip pat ir susirinkimų 
ir kalbų juose valdžia nevar
žė. Taip buvo, nepaisant fak

to, kad politinis piliečių nusis
ta tymas įvairavo nuo kraštu
tinių kairiųjų iki kraštutinių 
dešiniųjų. Visiška tolerancija 
buvo politinio gyvenimo dali
mi. Ten buvo ir rasinė ir socia
linė tolerancija. 

Tokia buvo Brazilija praei
ty. Ar ji tokia pasiliks po įvy
kusio perversmo, po to, kai ka
riuomenės viršūnės paėmė val
džios kontrolę, sustiprino ir su 
griežtino administraciją, kuri 
išvarė iš krašto parlamento 
visą eilę parlamentarų, sus^-n 
davo teises visai eilei valsty
binių pareigūnų, daugumoje 
kairiųjų, komunistų a r komu
nistuojančių. 

9 
Geram Brazilijos vardui la

bai pakenktų, jei įvykęs per
versmas reikštų demokratinės 
santvarkos palaidojimą, jei 
krašto intelektualai, spauda ne 
tektų laisvės, jei politinė de
mokratija būtų pasmaugta. 
Bet, kaip jau labai gerai yra 
įrodyta, kito kelio nebūta. Prie 
prezidento Goularto komuniz
mo pavojai tiek buvo dideli. 

kad toliau delsti perversmo ne 
buvo galima. Komunis tams pa 
ėmus krašto kontrolę, brazi-
liečiai laisvės ir viso kito bū
tų netekę. Jie būtų patekę, 
kaip ir Kuba, į Maskvos kont
rolę bei vergiją. 

Prezidentas Goulart vedė 
kraštą tiesiog į neįtikėtiną e-
konominę ir administracinę kri 
zę, jį kreipė į kaire ir į poli
tinį bei socialinį chaosą. Jis 
buvo pašalintas, tiesa, ne kon
stitucijos keliu. Krašto sau
gumo ir laisvės reikalai tai iš
šaukė. Bet pasitikima, kad 
naujasis režimas nebus anti
demokratiškas, kad jis, apva
lęs kraštą nuo komunistų ir 
kitų pavojingų gaivalų, įs tatys 
Brazilijos politinį gyvenimą į 
teisėtas, demokrat ines ir t ra
dicines vėžes. 

Reikia pasakyt i , kad šiuo 
metu Brazilijos gyvenimas vir
te verda. Jis tva rkomas kietos 
rankos. Tuo ta rpu jos vyriau
sybės kabinetas veikia lyg bū
tų karinė organizacija. Yra nu
s ta tyta ryški linija, kas ką tu
ri veikti. Jauč iamas valdžios 
autoritetas. Jaučiamas ir val
džios pareigūnų atsakomingu-
mas ne tik tiesioginei savo 
vadovybei, bet ir visam kraš
tui. Buvusiojo prezidento Gou
lart darbų metodų nei ženklo 
jau nebeliko. Naujasis prezi
dentas Castelo Blanco pats 
daug. sunkiai ir labai preciziš
kai dirba ir savo darbštumu 
bei uolumu ir kitus skat ina 
dirbti. Dirbti daug ir gerai . Jis 
jau pajėgė žymiai sumažinti 
valdžios išlaidas. Senasis pre
zidentas valdžios pareigūnams 
buvo pakėlęs algas, prez. Blan
co tuos pakėlimus per pusę nu 
kirto. Be to. naujasis režimas 
nežada žmonėms keptų karve
lių. Didieji pramonininkai i r 
prekybininkai buvo įspėti, kad 
ir jie turės keisti savo opera-
vimo metodus. Visiems krašto 
žmonėms yra pasakyta , kad 
jie turės sunkiai dirbti ir pa
siaukoti. Yra įspėjami ir po
litikai. Politikavimui dabar e-
sąs ne laikas. Jie prašomi ko
operuoti su naujuoju režimu. 

Nežiūrint to. kad Brazilijoj 
yra naujai pers i tvarkoma po
litinėj, ekonominėj ir sociali
nėj srity, k raš to gerovė taip 
greit, kaip kas gal tikisi, ne
pakils. Ekonomistai y ra pra
šomi planuoti dideliu a tsar
gumu, kad suras tų t inkamiau
sią kelią kraš to gerovei pakel
ti. Sakoma, kad Brazilija nie
kuomet nėra turėjusi ta ip pla
ningai dirbančios valdžios kaip 
dabar. Kaip jai seksis toliau, 
sunku pasakyti . Bet kai dir
bama daug ir planingai, šis 
tas pasidarys. Nereikia užmirš 
ti. kad gen. Blanco vyriausy
bė yra laikina. J i turės skelb
ti rinkimus ir grąžinti kraštui 
tradicinę demokratinę san tvar 
ką. Tai svarbus ir didelis už
davinys. 

Kaip pasauly vertinamas prez. Johnson 
ir jo politika 

Prez. Kennedį kai kurie kraštai laike išimtine asmenybe, o del Johnsono nuomones 
svyruoja. Daugelis vak. Europos kraštų į naująjį prezidentą žvelgia su pasitikėji
mu. Daugiausiai jį puolė Egiptas. Satelituose abejingumas, o sovietuose santūrumas 

Jau greitai bus pusmetis, kai I 
Baltuosiuose rūmuose JAV-bės'' 
tur i naują šeimninką, preziden- į 
tą Lyndon B. Johnsoną. Jo veik ; 
ia, žygiai, sumanymai bei pasi
ryžimai atidžiai stebimi ne tik į 
Amerikoje ir kituose pusrutulio < 
kontinentuose, bet ypatingai; 
Sovietų Sąjungoje ir visuose 
rytų bei vakarų Europos kraš 
tuose. Ar netoli pusmečio vai 
ravęs Vakarų politiką asmuo I 
sugebėjo įsigyti nužudyto Ken-1 
nedžio buvusį populiarumą, ar • 
Johnsonas turi Vakarų kraštų 
pasitikėjimą, a r tikimasi, kad 
io valdymo metas bus naudin-

?.s Vakarams, pagaliau, ko; 
tenka tikėtis iš Johnsono kaip 
Nikitos Chruščiovo partnerio?! 
Ar pasaulis laukia atoslūgio '• 
nuotaikų? 

Tai klausimai, kuriuos stato 
ne tik amerikiečiai. Čia pažvel
kime į visos eilės vak. Europos 
sostinių spaudos atstovų nuo
mones, dar susipažinkime ir su 
pastaruoju metu Maskvoje bei 
iš viso Sovietuose JAV prezi
dentą liečiančiomis nuotaikomis. 

Kenjiedy buvo lygus meteorui, 
teigiama Paryžiuje 

Spaudos atstovai Paryžiuje 
teigia, kad negalima tvirtinti 
apie pablogėjusius amerikiečių 
- prancūzų santykius. Jei anks
čiau tie santykiai buvę įtempti, 
ta i pastaruoju metu juos galima 
pavadinti abejingais. Aišku, de 
Gaulle visomis priemonėmis iš
naudoja amerikinį "interreg-
num" laikotarpį, taigi periodą 
ligi rudens rinkimų JAV-se. Žu 
vusį Kennedį prancūzai laikė 
išimtina asmenybe, savotišku 
meteoru politiniame horizonte. 
Daugiau tokių meteorų nelauk-
tina, juoba, kad Vakarų kraš
tų sąjungoje netenka tikėtis ir 
absoliutaus amerikiečių vadova
vimo. Prancūzai y r a kelių nuo
monių apie tai. a r generolui de 
Gaulliui Johnsonas bus "pato
gesnis" a r sunkiau įkandamas 
partneris. Esama ir teigimų, kad 
savo intelektualiniais ypatu
mais, sugebėjimu protauti "eu-
ropietinėmis" kategorijomis 
Kennedy buvęs artimesnis ge
nerolo pasauliui, kaip iš Texaso 
platumų ats i radęs Baltųjų rū
mų naujasis šeimininkas. 

Britai įžiūri Amerikos politikos 
tęst inumą 

Pažvelgęs į kelis prez. John
sono valdymo mėnesius, britai 
pripažįsta: tenka sutikti, kad 
visais pagrindiniais pasaulio po
litikos klausimais JAV-bės lai
kosi tos pačios krypties. Tai 
britų vertinama teigiamai, juo 
labiau, kad Kennedžiui mirus 

V. ALSEIKA, Vokietija 

juk nebuvę garantijos, jog ano 
įpėdinis būtinai tęsiąs ligšiolinę 
tarptautinę politiką. 

Johnsonu galima pasitikėti — 
tokios Vak. Vokietijos Bonnos 
sluoksnių nuotaikos. Jau pir
masis Johnsono pasimatymas 
su naujuoju vak. vokiečių po
litikos vairuotoju prof. Erhar-
du parodė, kad daugeliu požiū
rių abiejų politikų nuomonės su 
tampa. Atrodo, abiejų kraštų 
suartėjimas bus labiau sutvir
t intas per numatytą birželio mė 
nesį pasimatymą B. rūmuose. 
Dar paminėtina, kad pastarai- j 

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. gegužės mėn. 5 3. i» • 

KAIP MOKSLAS PAKEIS 
KASDIENINI GYVENIMĄ 

Naujausių mokslo tyrimų rezultatai 

Taip pasaulio politikai žiūri į 
prez. Johnsoną. 

šiais mėnesiais jau nebegirdėti 
balsų, bylojančių apie amerikie
čių - vokiečių draugiškumą. Pa
gal vieno vokiečių diplomato 
žodžius, tai nereiškia, kad san
tykiai būtų pablogėję — grei
čiau jie bus sustiprėję ir laiko
mi visiškai a'Akiu dalyku. 

Italijoje jaučiamas pasitenki
nimas prezidento Johnsono poli
tika sovietų atžvilgiu — esą jei 
būtų pasireiškęs per daug kie
tas posūkis, tai galėtų atsiliep
ti Italijai, kurioje pastebimi prie 
šingumai tarp Amerikai ištiki
mųjų krikščionių demokratų ir 
turinčių palinkimą į neutralu
mą socialistinių partnerių. Jei 

Vakarai vykdysią atoslūgio, at
lydžio politiką, tai tokie priešin 
gumai Italijoje galėtų išnykti. 

Skandinavų nuomonė: 
liasiukėjimas su rezervais 

Kai Johnsonas lankėsi Skan
dinavijoje, apie jį buvo susida
ry t a nuomonė — tai vidutinio 
amerikiečio, konservatyvių pa
žiūrų asmenybė, gerai ištreni
ruotas vidaus politikoje, bet a-
bejotinas Vakarų pasaulio va
dovas. Tačiau po kelių mėnesių 
naujajam prezidentui jau tei
kiama daugiau pasitikėjimo, 
nors ir ne be vieno kito rezer
vo. Esą, vidaus politikoje jis 
pasirodė itin pajėgus bei impo
nuojantis, jei tik prisiminti 
Johnsono vestą ir tebevedamą 
kovą prieš vargą, nedarbą a r 
rasinius prietarus. Tačiau da r . 
artimoji ateitis parodys, kiek i 
Johnsonas pasieks užsienio po- \ 
litikoje ir ypač gi skandinavams; 
įdomiuose velionies prezidento 
pradėtuose ūkio planuose bend- j 
radarbiaujant su Europa. 

Japonija bent pirma^iais j 
Johnsono valdymo mėnesiais bu | 
vo kiek atsargi savo sprendi- j 
mais. Žuvusį Kennedį tas kraš- j 
t a s laikė aiškiu naujų idėjų po- > 
litinėje a r socialinėje srityje e-
nergingu vykdytoju. O dabar 
prisibijota, kad naujasis prezi
dentas mažiau kreipsiąs dėme
sio į rytinės Azijos klausimus, 
juo labiau, kad rinkiminiais me 
ta is ir teigiamų pusių ir nema
noma, kad Johnsonas apviltų ir 
Azijos klausimus sprendžiant. 

Abejingumas satelitinių kraštu 
spaudoje 

Rytų bloko satelitiniuose kra 
štuose daugiau juntama abejin
gumo ir tylaus stebėjimo nuo
taikų. Būdinga, kad Johnsonui 
pradėjus eiti pareigas, apie po 
litiką buvo pateikti tik biogra
finiai duomenys, tačiau nebuvo 
pris tatyta nei jo asmenybė, nei 
nubrėžtas jo kaip politiko ar 
žmogaus vaizdas. Vengrijos, Ru 
munijos, Jugoslavijos ir Čeko
slovakijos spaudoje apie naująjį 
prezidentą naudojama tokia tak 
t ika : jo nekeikti, tačiau ir ne
girti . Kai jugoslavai apie Ken
nedį skelbdavo vedamuosius 
straipsnius, tai šiandien apie 
Johnsoną tepasirodo bereikš
miai komentarai. Johnsonas ma 
žiau domina satelitus, nors juk 
jo vedama kova už rasių lygy
bę nėra mažiau reikšminga kaip 
Kennedžio. 

Galima tarti — Kennedy bu
vo pavergęs visų satelitinių ko
munistų širdis. Jis ypatingai ry-

Paskutiniu laikotarpiu nau
jieji išradimai žmonijos tarny
bon ateina vis greitesniu tem
pu. Jie žada įnešti gausiai nau
jų pakeitimų į kasdienį žmonių 
gyvenimą. Britų mokslininkas, 
chemikas Aleksandras Todd, ku 
riam 1957 m. buvo suteikta No
belio chemijos premija ir kuris 
dabar Cambridge universitete 
dėsto chemiją, žurnalui "U. S. 
News & World Report' ' davė 
tuo klausimu pasikalbėjimą. 

Atominė jėga praktiškame 
gyvenime 

Prof. Todd pramato, kad 25 
metų laikotarpyje žymiai padi
dės prakt iškam panaudojimui 
gaunamos atominės jėgos kie
kiai. Yra vilties, kad atominė 
energija 50 metų laikotarpyje 
pasidarys pirminiu energijos šal 
tinu. To pasiekus, anglys ir ži
balas jau nebebus naudojami 
energijai gauti, o eis žaliavomis 
cheminei pramonei. Didėjąs gy
ventojų skaičius vers žmones 
nustoti auginti tokius dalykus, 
kaip linai, medvilnė, guma, ka
napės, gal net i r miškai. Tuos 
dalykus pakeis cheminės pramo 
nės gaminiai, parūpindami me
džiagas drabužiams, statybai; 
tada atliks daugiau žemės plo
tų maistui gauti . Gali net at
sirasti naujų maisto rūšių, kaip 
pvz. mažyčiai vandens augalai 
— alga. 

Elektroniniai smegenys 

Numatomas didelis papliti
mas elektroninių smegenų var
tojimo. Jose vieton dabar nuo
lat didėjančių elektros laidų cin 
klų t ikriausia bus išrastas bū
das "informacijas sukrauti" j 
chemines molekules. Galutinis 
tų elektroninių smegenų sieki
mas — kuo arčiau prie žmo
gaus smegenų. Reikia numatyti, 
kad elektroniniai smegenys bus 
kaskar t daugiau panaudojamos 
pramonėje, jos ims atstoti žmo 
nes, kuriems ats i ras daugiau 
laisvalaikio, ir čia iškils nauja 
problema — kaip jį sunaudoti. 
Tai gali būti problema, nes da
bar ta rp jaunimo, neturinčio pa 
kankamai užsiėmimo, didėja mi

tų bloko inteligentams buvo ta
rytum kylanti žvaigždė, jis veik 
davo savo asmenybe. Tuo tar
pu vienas vengrų diplomatas a-
pie Johnsoną atsiliepė tik to
kiais žodžiais: " Juk jis atvyko 
iš Texaso"... 

Sovietai: t enka palaukti 
JAV rinkimų 

Iš Art . Rytų valstyoių bene 
daugiau Amerika su Johnsonu 
pulta Egipto - Kairo spaudoje. 
Joje mirgėjo epitetai apie "zio-

(Nukelta j 4 psl.) 

sikaltimai. Kaip to išvengti, kai 
ir suaugusieji neturės kur dėti 
laiko ? 

Tiriamos gyvosios ląsteles 
paslaptys 

Mokslas jau dabar yra išaiš-
j kinęs labai daug atomo pc^lap-
• e j " Šiuo metu dedamos didelės 
! pastangos išaiškinti gyvosios 
| ląstelės paslaptis. Yra galimy
bių, j°g bus išmokta modifikuo 
ti, pakeisti gyvąsias ląsteles. 
Gal būt, už kokių 40 m. bus 
galima pakeisti ir patį žmogų, 
veikiant į kontrolinį gyvosios 
ląstelės mechanizmą. 

Virusai ir žmogaus gemalo 
ląstelių pakeitimai 

Dabar daug studijuojami įvai 
rūs virusai, kurie yra lyg savo
tiškos branduolinės rūgštys, ku 
rios patenka į gyvo organizmo 

i ląsteles ir iš natūraliųjų ląste-
; lės rūgščių perima vadovavimą. 
' Yra vilčių išrasti būdus nuga-
i lėti tuos virusus ir taip pat iš-
! rast i būdus ištaisyti žmoguje 
! atsirandančius įgimtus defek-

tus. Branduolinių rūgščių tyri
muose paskutiniu metu pirmau 

i ja britai. 
Pirmaujančios tautos mokslo 

laukuose 
Aukštai stovi moksliniuose 

j tyrimuose Amerika, Vokietija 
ir net Skandinavijos kraštai . 
Rusai pasižymi matematikoje, 
teorinėje fizikoje, bet bendri re
zultatai jų menkesne negu mi
nėtųjų tautų. Rusija po karo 
nemažai pasiekė atominės ener
gijos panaudojime erdvių ir oro 
transportuose, tačiau ta i dau
giau technologine pažanga, ne
gu grynasis mokslas. Bet Rusi
j a turi ir gerų mokslininkų, i r 
jų skaičius auga. 

Mokslininkams didelė atrak
cija yra JAV. Net apie 7 - 8 pro 
centai britų, gaunančių dokto
ratą, emigruoja į JAV, kur gau
na geresį atlyginimą ir kur ty
rimų laboratorijos turtingesnės. 
Tolimųjų erdvių užkariavimas 

Iš tolimųjų erdvių užkaria
vimo mokslininkas prof. Todd 
nepramato didelės praktiškos 
technologinės naudos. Dėl to bri 
ta i dabar taip labai nesiveržia 
į tą sritį, manydami, kad toli
mųjų erdvių užkariavimas tu
rėtų būti vykdomas tautų bend 
radarbiavimo būdu, ir del to bri 
ta i šioje šakoje stengiasi palai
kyti ryšį su amerikiečiais. Pa
ty s britai daugiau iniciatyvos 
parodo atomines fizikos tyri
muose, chemijoje, biologijoje, 
inžinerijoje, ypač elektros in
žinerijoje. 

Maždaug 20 m. laikotarpy nu 
matoma, kad žmonės, bent siau
resnėje savo aplinkoje, galės 
kontroliuoti orą, pvz. padaryt i 
lietų. * • * 

Spaudoje ir gyvenime 

GRAUDUS KOLCHOZININKŲ 
SKURDAS 

UPĖ | RYTUS, UPE į ŠIAURĘ 
KAZYS ALMENAS 

R o n a n • • 

SavaiLčmis ir mėnesiais negau
dami atlyginimo. Lietuvos žmonės 
skurdžiai vargsta kolchozuose. Jei 
ir galima normaliau ką už savo 
darbadienius, tai tik negausias 
kapeikas ir skurdžius svarus grū
dų. Ko geresnio galima tikėtis, kai 
okupantai įvedė tokią tvarką, kaip 
ji pvz. jų pačig bal. S d. aprašo
ma "Tiesos" nr. 83: 

"Šilutės rajono Švėkšnos kolū
kio antrajai brigadai vadovauja 
J. Vilkys. Tr štaj jo vadovavimo 
rezultatai. Dėl brigadininko kaltėfi 
praeitų metu rudenį liko nenu-
piautos penkių hektarų plote avi 
žos, nuo penkiolikos hektarų suve
žė šlapia vasarojų, kurio laiku ne-
iškūlė, ir j i s supuvo. Be jokio rei
kalo išarė didelį plotą pirmamečių 
dobilų, o žemė beveik visa liko ne
sėta. Tuc tarpu pašaru gyvuliams 

I paruošė labai maža. Šį įvairių ne-
[ gerovių sąrašą galima tęsti ir to-
! Hau..." 

Laikraštis nuo savęs pr ided i : 
"Pu Švėkšnoj kolūkio antrosios 

\ brigados kolūkiečių laišku redak-
I cija supažindino LKP Šilutės ga-
\ mybinės kolūkių ir tarybinių ūkių 
I valdybos komitetą. Kaip pranešė 
| partinio komiteto sekretorius J . 
i Balkus, laiške pareikšta k r i t ik i 

yra teisinga.'* 

Labai galimas dalykas, kad t a s 
raudonųjų brigadininkas gaus pa
peikimą a r bus perkeltas. Tačiau 
pagrindinė negerovių šaknis — 
okupantų įvesta komunistinė sis
tema — pasiliks nepaliesta, kol 
ten šeimininkaus okupantai , ir 
Lietuvos žmonių vargas pasiliks 
toks pat. kol sulauks laisves. 

J. fcvilb. 

Kas liko. buvo tik detalės, nors tų detalių, ži
noma, buvo daug. Jas tvarkyti pilnai perėmė ponia 
motina. Pirmoj vietoj stovėjo palydovų reikalas, ir 
tą problemą Roznickienė buvo išsprendus jau iš anks
to. Ji buvo įsitikinus, kad situacijoje, kur reikėjo pa
naudoti jėgą, geriausiai tinka kazokai, ir užtai atsi
vežė su savim dabar beveik pasveikusius sužeistuo-1 
sius. Šateikiuose paliktus Sidorovo gaujos dalyvius. 
Ypač Petia ir J u r i s buvo jau visai tvirti, ir nors Pa-
velis Bašaškinas. dar kaip ir skundėsi krūtinės skaus
mais, bet ir jis judėjo jau gana laisvai. 

Joachimas nebuvo visai patenkintas tokiu paly
dovų sąstatu, bet ponia motina jam paprastai pasakė, 
kad taip bus. ir tuo dalykas buvo baigtas. Kiek sun-1 
kiau buvo reikalą sutvarkyti su Vasilium. Tas šnirpš
tė pro savo pasipūtusius juodus ūsus. kad doram ka-, 
zokui netinka t renkt is per kažkokius vandenis, j kaž- ; 

kokius ten nekrikščioniškus kraštus. Roznickienė su
griovė jo šitokius neaiškius argumentus, specialiai 
pr is ta tydama reikalą vyrų akivaizdoj. Tokioj situa

cijoj Vasilius neturėjo progos pasiremti savo tikrą
ja ir iš esmės nesmerktina priežastim, būtent, kad 
jis, iš tiesų, bijojo ir kelionės ir to prakeikto milžino 
kardo, kurio jis vos išvengė jau antrą kartą, ir jam 
jau pakako to viso nelemto reikalo ir dabar Vasilius 
daug mieliau nors ir pusbadžiu gyventų namuose — 
Raudonės papelkėse. Ypač atgavimas savo ugningos! 
kumelaitės, kurią Erdmonas bėgdamas paliko pilies! 
kieme, jam asmeniškai beveik visus rūpesčius užbai
gė. Bet buvo galvojančių ir kitaip. 

— J Amerikus! — šaukė liepsnojančiais skruos
tais Petia, kai išgirdo Roznickienės išdėstytą pasiū
lymą. Jis, žinoma, neturėjo nuovokos, kas ir kur yra 
Amerika, bot buvo girdėjęs, kad labai toli. Viskas, 
kas buvo toli, kas buvo greita, kas buvo pavojinga, 
patiko Petiai. Susidūrimas Ilkės karčiamoj nei kiek 
neužgožė jo drąsumo. 

Roznickienė paminėjo, kad kelionė pavojinga ir j 
gal kai kas bijotų. 

— Bijoti? Ne m e s ! . . Tik ne mano brolis Vaši-i 
liūs! — įsiterpė Petia pirmas. Vasilius raukydamasis Į 
bandė surasti įmanomą atsakymą. 

— Ni čiorta! — nusispiovė sodriai j kampą Fed-
ka. Roznickienė krūptelėjo iš pasibaisėjimo, bet tuoj 
nutarė, kad vis dėlto geriau nuduoti to nepastebėjus. 
— Xi kak ni čiorta! — patvirtino tai dar kartą Fed-
ka. 

— Na, — patraukė pečiais Gavrilis. — jei ge
rai užmoka, tai kas mirms, vaikinai7 . . 

Po šimtą rublių kiekvienam! — ištarė Roz
nickienė. Visi nejučiomis įtraukė kvapą. Tiek pini
go j iems buvo sunku ir įsivaizduoti. Bet kad tuo ji 
norėjo pirkti gal pora metų jų gyvenimo, kazokams 
neatėjo nė j gaivą. 

— Du šimtus jūsų v a d u i . . . — pridėjo ji . nepa
likdama dabar Vasiliui jokios išeities. — Ir jūs 
plauksit geru. rusišku laivu, krikščionišku laivu, — 
pabrėžė ji. — laivas vadinasi "Kutuzov"! 

Kaip buvo galima šito a ts isakyt i 0 Kutuzov gi 
buvo laimėjęs net prieš patį Napoleoną. Arba, kaip 
buvo įsitikinę Sidorovai. jie ir Kutuzov drauge lai
mėjo prieš Napoleoną. 

Už tai buvo atitinkamai išgerta. 

XIII s k y r i u s 
SKŪNERIS "ALBATROSAS" 

Aplenkdami bet kokį smuklės ar namų žibintą. 
Erdmonas su Roko ir Rasele pasiekė Vericro mies
telio ribas ir pasuko mėnulio šviesoj balzganai vin
giuojančiu keliu į Betancourt. Tamsiuose laukuose 
cirpė žiogai ir vietomis dar nesuvežtos gubos rikia
vos abipus kelio, lyg tiksliai sustatytos palapinės, 
kažkokios giliai įmigusios kariuomenės stovyklos. Jų 
k o p a čežėjo sausu kelio smėliu, ir be šių garsų bū
tų buvę tylu, jei ne čia dažnai pasitaikančių sodybų 
šunes. 
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DRAUGAS antradienis. 1964 m. gegužės mėn. 5 d. CLASSIFIED GUIDE 

Liūdna gimtadienio sukaktis. Olandu karauene Juliana abie.ni ran
kom mojuoja ir, nepaisydama skaudaoios širdies, maloniai minioms 
šypsosi, lankydama Soestdijk su viena savo dukrų, princese Beatrix. 
Karališkoji olandų šeima boikotavo ki tos dukters, princeses Irenos, 
vestuves Romoje, kai ji, tapusi katalike, susituokė prieš savo šeimos 
valią su Burbonų gimines ispanų princu, Carlos Hugo, 

Paskolos, perkant uamus, daromos ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais meue&ūiiais išsimokejimais. 

Del informacijų kreipkitės į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN 4. KAZANAUSKAS, prezidentą* 

2212 W. Cermak Road, Chicago, 111., VIrginia 7-7747 

C O N T B A C T O B S 

M3SCELLAJVEGLS PROGOS OPPORTLMTIES 

Mūsu kolonijose 

Tel. GRovehill 6-7875 

ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING 

šildymų Ir šaldymų Įrengimas) 
7304 So. Rock-arcn Street 

CHICAGO 29, ILL. 

Skubiai palankiomis sąlygomis, 
pagal susitarimą, savininkė M. 
Rimkienė parduoda LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ--TAVERNĄ ir namą. 

£lizabeth, N. J. 
Šių metų balandžio mėn. 18 d. 

Gilanda Bartytė ir Kazys Ma
tonis sukūrė lietuvišką šeimą. 
Jaunoji per eilę metų sėkmin
gai vadovavo Elizabetho skau
čių Palangos vietininkijai, o jau 
n ašis taip pat gyvai reiškėsi 
skautų veikloje gyvendamas 
Worcester, Mass. 

Gilanda Bartytė, Adelės ir Ka 
zio Barčių duktė, yra baigusi 
Jersey City Medical Center gai
lestingųjų seserų mokyklą ir 
pastaruoju metu dirbo Jersey 
City ligoninėje. Kazys Matonis 
yra baigęs elektros inžineriją 
VVorcesterio Politechnikos in
stitute. 

Jungtuvės įvyko Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje. San
tuoką palaimino kun. Juozas 
Praculbickas. Elizabetho skautų 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-73S8. 
S61S W. 66th PI., Chicago, 111. 

r o n ė Senkutė , Vi to l i s B a r t y s , 
R a m u t ė Lor ienė, A l g i s N o r k e 
v ič ius , Gailė V a i č i ū n a i t ė i r Vla
d a s Gedmin t a s . J ų visų pa lydo 
vė b u v o V i t u t ė K v e d a r a i t ė . 

P a s i b a i g u s j u n g t u v i ų apei
g o m s Lietuvių la i svės sa lė je įvy 
k o vaišės , kur iose d a l y v a v o v i r š 
200 svečių. Pr ieš p a t puo tą mal 
dą a tka lbė jo prel . M y k o l a s Ke-
mėž i s . o to l imesnį va i š ių vado
v a v i m ą perėmė A l g i r d a s Zen-
k u s iš VVorcesterio. B u v o gau -

i 
t a eilė sveikinimų i r dovanų , iš I 
k u r i ų pažymėtini V y r i a u s i o s Se Į 
s e r i j o s skau t in inkės O n o s Zails- į R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
k i enės , p a s k a u t i n i n k o i r ponios i * k i t u s daiktus. Ir iš toli. Miesto 
Bruž inskų , o nuo j a u n o s i o s gi-
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T A I S A U 

TV — R A P I O IR F.LEKTRON IKOS 
INSTRl 'MENTTS 

P. R U D I N A S 
4448 South \Y<?stei-n Avenue. 

Telefonai: 847-4829 ir Y A 7-1026 
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiii 

M O V I N G 

3234 So. Halsted St., CA 5-4555. 

Groseriu ii- mėsos krautuve su 
mūr. namu. Pardavimo priežastis 
— kiti interesai, šv. Gali parap. 
5 kamb. užpakaly, \-> rūsio, 2 
"walk-in'' šaldytuvai, garažas. 
Susitarimui skambinti: R E 5-6463 

MISCELLANEJLS 

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ i 
VADOVĖLIS r 

C0NSTK0CTION C0. 
R E Z I D E N C I N I A I , 
K O M E R C I N I A I , 
M E D I C I N O S IR 
KITOKĮ PASTATAI 

501 Wt-»i 6 9 t h S t r e e t \ 
R E 4-7482 436-5151 \ 

U N l f V I I I U 

S T A N K U S 
C0HSTHUSTI0H CQ. 

Atiiska pianavuiio ir si-aly-
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 

7203 S. Westera Ave. 
Chicago, Illinois. 60636 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IR 2EME PARDAVIMU 

! U n. 9 melu mūras. 4 ir 31* 
kamb. Kadiunt šiluma gazu. Alum. 
langai. Gražūs did'-ii kamb. Arti 
mokyklos n- l.ažn. 11 p. Tik $31.5*4. 

2 i>o 4 niūras. Nauja karšto vand. 
šiluma. Dideli gražus kambariui, t 
aoito. Karužas. ZA p. sklypus. M, p. 
> 25,500. 

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia ir virtuvė. Kilimai, 2 auto. ga~ 
ra/ js . N--toli mūsu ištaisos. $18,000. 

8 butui ir 2 krautuves. Nauji ši
luma gūži'. Alum. landai. Pajamų 
\ir> Slavino metams. M. pk. Prašo 
JC*.-i'i... . -

i..; butu nuints. Iškelti vamzdžiai. 
Gražūs butai. Pajamų apie $1S.<>00 
ni ' 'a ; ; is . M. p. apyl. $115.000. 

Graži wisar\iete. 16 kabinų, vieš-
t,i.-is. restoranas, šokiams sale su 
sci na srražus gyvenamasis 6 >tmh 
namas ir kiti pastatai. Privatus j.a-
pludymys. 40 akrų žemes. M5 mylios 
nuo Chšcaįpog. Keis i nuosavybę Chi-
i-asoje. 

Gražus h% k a m b . mnr . tik 5 m. 
Kilimai. Šiluma guzu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys, a lum. langai, 
garažas, S7;į' P- sklypas, j pietus nuo 
Al. pk. Z24J4*. 

5 k a m b . mūr. Nauja šiluma gaz-u, 
S! alum. langai. 8 a. g3.T2.ias, nauja 
gi elektra, M. pke Tik $16.700. 

8 kamb. mūr., 2 vonios, šiluma ga 
zu 

rūsvs. 2 a. garaias. daug priedų, M. 
pke. $24.000. 

2x5 kamb. mūr.. 30 p. sklypas, 2 
a. naujas garažas. Labai geroje- u-
toje. M. pke. Tik $2S.500. 

Anl 40 l>. --klypo 5 Vj. kamb., tik 
kelių metų m Oras. didt-li gražūs 
kamb.. kilimai, j pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $2 2,000. 

4% kamb. ••eipand." mūras , ga-
zo šiluma, koklinės plyteles, garažas, 
gražioje vietoje M. pke. Tik $20,500. 

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44.000. 

1H a., 6 m. mūras. 3 butai, karš
to vandens šildymas gazu, alum. lan
gai. Savininkui butas ir $175 j men. 
pajamų, vakarinėje Chicagos dalyje 
prie 55-tos g-vės. $31,000. 

Shopping Center — 5 krautuves, 4 
metų modernus mūro pastatas ant 
100x285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9,7S0. Mažos Išlaidos. Tik $69.000. 

14 butų. 2 aukštų mūras, geros 
pajamos. Savininkas duoda paskola. 
M. pke. $90,000. 

6 kamb. de luxe, tik 5 metų viena
aukšte rezidencija, kilimai, šiluma 
gazu , 2 a. garažas, labai graži nuo
savybė. Tik už $31,500. 

Prie pat parko zn^yį Kamb. TIK 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum. 
langai. 2 a. garažas. M. pke. Tik 

kilimai, gražiai įrengtas poilsiai I $39,000. 

N E R I S REAL ESTATE 
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321 

minių iš Kauno gauti linkėjimai 
su gintaro dovanomis. Vaišių 
metu ilgai skambėjo mūsų tau
tinė gaida. 

Malonu pastebėti, kad mūsų 

leidimai ir pilna audrauda. 

2047 W. 67 PI. WA 5-8063 

, jaunimas sugeoa sąmoningai su 
r skaučių kapelionas. Žiedų su- ! į r a s t i p a r tnerius savo tautie-
nainymo metu. vargonininkui .. , , . - , 1^1 _*«*«*_ 

mmiiiiiiiiiiimiuimiiimiiiiiiiiHiiiimii! 
A. ABALL R00FING 

į k u r t a prieš 50 metą 
STOGŲ DENGIMAS IR RrNOS 

Vincui Mamaičiui palydint, Ju
lius Veblaitis smuiku gana nuo
taikingai išpildė Haydno ir Gou-
nod kūrinius. Pamergių ir pa-1 

rindamas lietuviškos ateities pa 
grindus. 

Sekančią dieną jaunieji išskri 
do i Europa, kur K. Matoniui 

brolių pulkeli sudarė Audrone, d a r ^ 1Q m ė n e s i ų b ū t i n o s t a r 
Bartytė, Dainius Slodas. Aud-1 n y b Q g k a r i u o m e n ė j e . Linkėtina 

I jaunąja 
i miršti skautybės ir dirbti Lietu-

k 

Mes taisom, daiom rinas. nuteka-
C1U t a r p e ,tUO DUČIŲ s a u UZSltlk- muosius vamzdžius ir istepam smala 

vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
rinos įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kur io nereikia dažyti. Plokščių 
ir iškeltų stogu taisymas, perdažy-
mas, smalinimas ar naujai uždengi
mas. Kamina i ir "smokestack" per
taisomi—"tuckpointed" Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tjckpoint ing ir cemento darbus. 

yra gaunamas Drauge. Jame y r a 
visos reikalingos maldos i r gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2-ra patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St. Chicago 60629, I1L 

iiimmiiiiiiiimiiiimmiMiiiiMiHiiiiiiiii 
T E L E V I Z I J A S 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį. 

J. M I G L I N A S 
2549 W. 69th S t H a . PR 6-1063 

HIlIlIlllllllIllililIliHtiiiliimiiiiiiililIlIlISi 

vos gerovei. r. 

iiiiiniimimimmiiimiiiiiiiiiiMiiiiinmi 
T I K R A I G R A Ž I D O V A N A 

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
vaikams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruota VANDOS F R A N -
KTEN2S knygą 

Kaip vert inamas prez, 

Johnsonas 

f Atkelta iš 3 psl.). 

nistinį p rez iden tą" , nrultirnilio-
nierių, politiką, k u r i s r e m i a s 
Izraeli, bet aple idžiąs a r a b ų in
te resus . V y r i a u s y b ė s s p a u d a 
Johnsonui buvo p a t a r u s i k r e i p 
t i dėmėsi i t a ik ingą sambūvį su 
komunizmu. 

O pačių soviet inių komuni s 
t ų nuomonės? Reik ia pr ipažint i , 
k a d Johnsono pol i t ika bei žygia i 
ve r t inami l aba i nuosaik ia i i r 
spaudoje n ė r a buvę jokių puol i 
m ų . Pr ieš ingai , p a s t a r u o j u me
t u jis v e r t i n a m a s daugiau te i 
g iamai . S p a u d a neslepia, k a d iš 
v isų amerikinių poli t ikų didžiau 
s i u favoritu l a ikomas d a b a r t i 
n i s B. r ū m ų še imininkas . Vis 
dė l to abe jo jama, k a d iki r ink i 
m ų prezidentas ga lė tų s a n t y 
kiuose su Sovie ta i s eiti j k u r i a s 
n o r s didesnes nuola idas . 

Jei k r i t i k u o j a m a A m e r i k o s 
politika, t a i sovietų spaudo je 
l aba i retai sus idu r s i su prez i 
d e n t o pavarde . Dažniausia i p u o 
l a m i " imperia l is t inia i Amer ikos 
s luoksniai" 

t ipo 
pasiunt inėl ia i ." Sovietai t ikisi , 
k a d 1965 m e t a i būs ią lemiami. 

n e s teks išspręsti pačius pa , r in- £ * W. Į M » ™ ^ » „ S 
dinius pasaulinės politikos jvai ' 
rių krizių klausimus. 

Pilnai apsidraudė. Darbas garan- D ~ r n l n a 
p o r a i i r t o l i a u n e p a - i tuotas. Nemokamas įkainavimas. Ati

darą visa laika. 

iiiimimiiiiimimiiiiiiinimiiimimiiiim 
TAISOME 

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai 

J & T RADIO-TV 
4832 \Y. 14th St. Cicero. III. 

Tel. 863-4666 
[lllllHIIIMIIIIIilIlIlIlimiUlilIlHHIHIilIllII 

SIUVIMO " 1 % MAŠIM0S 

Heating Contractor 
{rengiu nauju* Ir uerst&tan •*-
avm Timi rftiių namo apSildymo 
pečio* ir a l r coiiditlonlnjg } 
iiatijti* Ir *aptt» uaaaus. StogT} 
rlnaa (gt:tter«), •s-^.ndena Šildy
mui boileriu*. Turiu leidimu* 
l!r¥ti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas at l iekamas greit ir sąži
n i n g a i Apskaičiavimai necao-
kaznai. 

DOMAS JCBAUSK.AS 
BTJEATTNG & SEtLET M E T A I 

Telefonas VT 7-S447 
4444 S. Weit«rEu Chicago », DL 

HEATING CONTRACTOR 
Sta tome Hitu oru puolamu* pe-
5ius, randen* boileriui ir oro 
vfcjin cu?nB. 

Vieninteliai iš lietuviu turi
m e miesto leidimą dirbti nau
juose namuoee. 

CICERO HEATEVG AND 
SHEET MĖTAU 

S4S1 So. Kedzie ATenue 
Chicago 2S niinoi*. 
Ofteo teL 2 '7-1442 

Jaozae žemaiti* OL 6-0412 
Viv-tor Skade ST 8-S272 

Gera vieta bet kokiam bizniui 
kurti. 

Turime daug j?eru ir nebrangiu 
namų, greitai ir rūpestingai patar
naujame, apskaičiuojame income tax, 
turime notaro teises, darome verti
mus ir įkainuojame namus, 11 metų 
praktika dav6 mum? šimtus paten
kinti} asmenų, J kuriu skaičių kvie-

Mūr. 2 po 6 kamb. ir 4 k. butas 
skK-pe. 30 p. sklvpas. Garažas. Cen
tral šild. Tuoj galima užimti, čsrigh-
ton pke. 

Mūr. namukas ant 30 p. sklypo. 
Su garažu, skiepu ir pastoge. Tinka 
1 a r 2 asmenim. Gage Parke. Įdo 
mus pirkinys. Tik $12.500. 

Mūr. bunsalovv. 6 kamb., 30 p. 
sklypas, garažas. Gage parke. 
$18,900. 

4 butai . 3 ofisai ir taverna, 50 p. I čiame ir Jus. 
sklypas. 65-os ir S. Western Ave. I 

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street TeL CL 4-2390 

Keta proga nupirkti gražiausia re- į 71 ir Maplevrood, gazo šild gara-
zidonoija Marquette Parke. 7 kamb. žas. $21.000. 
liuksus. $42.500. 2 butų niūras. 2 po 6 kamb. Mo-

2 butu niūras. M. p. Dideli švie- l d e r n - v i d u j . iškelti vamzdžiai. Nau-
SffA f ir S kamb. butai. Naujas šild. I J a s # a z u s i Id-. alum. langai. 70 ir 
*:.'•;,II'HI. ; Tai man. $29.000. 

6 kamb . mūra^. Moderni virtuvė , .4 kamb. mūras. Puikus namas. Ar-
vonia. be to sausam lulisiu nl< (** 5 5 'f Kedzie. Našlė parduos už 

Skambinkite- LA 1-G047—RO 2-8778 
IIUIIIUKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHH 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus. 

P . NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, HL Tel. YA 7-5980 

JSIna • Pfaff • Necchi 
White » .uomestic * Kenmore * 
N'ew Home * Free Westingbouse • 
Viking * Adler • Anker * Sirger, 
etc. Ir visas japoniškos gamybos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir sąly
gomis. 

Darba* greitas ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chlcagoj* Ir 

i priemiesčiuose. 
ARVYDAS M. DIKINIS 

5654 S. Hermitage, Chicago, ŪL 
Telef. — 737-5886 
Wholesaie and Retall 

kita vonia ir patogumai. Naujas ga
zu šildymas, 2 auto. mūr. garažas. 
Mums ar t ima vieta. $19,450. 

71 ir Califomia. 8 metų modernus 
mūras. 2 butai po 6 kamb., alum. 
langai, garažas. $39.900. 

1 '/į buto med.. šalia tuščias skly
pas, gazu šildymas, garažas. $21,000. 

Pajamų bungalovv, 6 ir 3 kamb. 

Prašome pas 

SI 3.800. 
Lotas — Auksinė vieta bizniui ir 

gyventi. 
Arti 71-os ir Califomia, 2 butų 

mūras. 6 ir 4 kamb. Mūro garažas, 
modern. vidus. $27.500. 

3 butų med. Gera vieta $150 nuo
mos. Atskiri šildymai. $13.500. 

3 butų mūro namas ir garažas. 
Brighton p. Gazu šild. $23.500. 

mus teirautis d>l visokiu namu ir nejudomo tur to. 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar BE 7-8534 

KARALAITIS GINTARĖS 
I L G E S Y S 

B° to. šiol kr.vgoj atsūausciinti 
Kita pasaka - BALTOJI LELIJA 
Viršelj ir iliustracijas piešė Ses 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25. 

Pinigus su užsakymais siųsti 

D R A U G A S 

4545 West 6Srd S t ree t 

Chicago '-J9, Ulinois 
;iiiimiiiniiii!iiinii;ninniiiiiiiiiiiiiinni 

H E L P W A N T E D 

Reikalinga moteris prie sergan
čios moters. Labai lengvas namu 
darbas, nemokamas kamb. ir iš-
laikvmas. Alga už darbą. 

HU 3-3960 

Apsimoka skelbtis "DRAUGE" 

j nes jis plačiausiai skaitomas lie-

j -uvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

cm visiems nrieinamos. 

IHIIHIIIIililIHHEIIiilUllllllllliHIliiiiniHl 
10%, 20%, S0% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir au to
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
8 2 0 8 ^ West 95 Street, 

Chicago 42, Iliinoi* 
Tel. GA 4-8554 Ir GR 6-4331 i 

iU»iimHHHilliHiHtlHIHHIIimimi!imHi; 

REAL ESTATE 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES INCOME TAX 

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

Parduodama — 4827 West 119 
St ree t . Aisip, 111. 195' x 189", su
sk i r s ty ta zonom, dideli pavėsio 
medžiai ir vaismedžiai, med. na
m a s dabar išnuom. už $75 mėn. 
Kaina S19.500. Savininkas svars
t y s kiekvieną pasiūlymą. R- Devi-
ne, 1314 W. Pine. Lompoc, Cali
fomia . 

Mūr. 114 a. (5 ir 4). rūsvs, gara
žas. M. p. Tik $17,500. 

Med. 2x6. garažas, rūsys, naujos 
vonios. M. p. $17.900. 

Mūr. ."> kamb., garažas, 71 ir Tal-
man. $16.900. 

Mūr. a kamb., garažas, naujas šil
dymas. 67—Artesian. $17,900. 

Mūr. 15 butų. M. p. Sutinka keis
ti i mažesni. $120.000. 

Mūr. ii ir 4 viršuj. Įrengtas rūsys, 
garažas. M. p. $23,500. 

2 mūr . namai Brighton p . ant vie
no loto. $17.900. 

Mūr. 4*4 kamb., neveik naujas, 
arti mūsų įstaigos. $18,200. 

Mūr. 2x4 apie 10 m. 2 šildymai, 
30 p. lotas, M. p. $29,900. 

Mūr. 5 kaino, rezidencija, M. p. 
Garažas, 40 p. lotas. $16.800. 

Mūr. 2x6. tik o m., p la tus lotas, 
2 šild. $38,900. 

Mūr. naujas, 4 mieg. 59—Califor-
nia rajone, garažas. $23.500. 

Mūr. apie 10 metų. 4 mieg. Gara
žas.. 71 ir Francisco. $21,500. 

Mūr. 4 mieg. Garažas. įrengtas 
rūsys, naujas šildymas. $14,500 

Mūr. 6 kamb. mūro garažas Pla
tus lotas. Naujas žildymas. $17,500. 

Mūr. 3 butai po 4 kamb. Brigh
ton p. Geros pajamos. $22.500. 

Mūr. 2x5. Prie pat m'isų įstaigos. 
Garažas. $28,500. 

Med. 5 kamb . 37% p. lotas prie 
gero susisiekimo, M. p. $10,800. 

Mūr. 2 po 4, M. P„ platus lotas, 
garažai, $26,800. 

7 kamb. vasarnamis, 10 metų. Be-
teriy Shores. Skubiai, už $10,500. 

Mūr. 5 kamb. priešais M. p., 8 
metu. Bargenas už $18,509. 

Mūr. 2x5 priešais M. p. bažnyčia, 
3 mieg, $28.900. 

Jeigu Jums reikia 
GRAŽIV VIZITIMI KORTELIU. 

' P e n t a g o n a s - ' a r kreipkitės i "Draugą", kuris spaus-
Goldwater io t ipo dina tokius dalykėlius gražiai, 

greitai ir prieinama kaina. 

D R A C G A S 

GARBAGE DRUMS 
1V1TH rOVERS * HAXDLES 

30 & 50 gal. Free delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Rabine 
Tel. 224-4362 • 434-1113 

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6-5151 

H E L P \VANTED — REDXALINGI DARBININKAI 

Savininkas parduoda Marąuette 
P a r k e 2-jų metų bungalow su 3 
mieg. Skambinti vakarais po 7 v.v. 
476-6178. 

CICEROJE, GERIAUSIAS PIR
KINYS — 2 butai po 6 kamb. 
Apyl. 52nd ir 30th S t S25.900: 
išsimokėjimui sąlygos. SVOBODA. 
6013 Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162. 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMU PIRKIMUI 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Apdraudy Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
.1. B A C F V I C T L" S 

6455 S. Kedzie Ave. P R 8-2233 

D0CT0RS - RESIDENT PHYSICIANS, 
HAVE Y0U A PERMANENT U.S. VISA? 

This is a permanent opportunity in a modern 100 bed-general hos-
pital. serving tivo of No\v England's most attractive communities. We 
will provide you with your choice of comfortahle 2 or 3 bedroom 
apartments . 

Your duties will include treament of aceident cases. employee 
health and servioe cases. Kxc-t-ilent opp-ortunity for a yonng doctor just 
s tar t ing hi.« a m t or for a physician with a permanent t".S. Visa. 

Kindly address iiKĮiiiries: 
EVLRETT K. VAN VALKENBLRGH. Adm. 

SYMMES HOSPITAL. ARLINGTON, MASSACHUSETTS 
o r phone — MT 3-1080 

PALIKIMAS. TURI BŪTI PAR
DUOTAS. Mūr. 2-jų butų po 4 
kamb. Garažas. Cyclone tvora. 
Įkainuotas skubiam pardavimui tik 
už S10900. Apvl. 25th ir S. Ham-
lin Ave. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038. 

PARDA\ IMTI 

Labai pigini parduodami merga.i-
čių rūbai, paltai ir suknelės, dvd. 
9. 10. 11. 12. 

HE 4-1328. 

Marqu<;tte p-ke. mūrinis, fceau+y 
sbop ir 2 Dutai po 4 kamb. $19.000. 

Brighton p-ke, 2-jų butų po 4 
kamb. Garažas. Pigus. $12,500. 

71 ir Francisco. Mūr. 2 butai po 
S kamb. 10 metų senumo. Gražus. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W. 71st S t RE 7-9515 

Vertinga pajamų nuosavybė, mūr., 
8 originalūs butai po 3 kamb. ir 
restoranas. Metinių pajamų 
$13,000. Parduodama už $70,000. 

DDDŽIAUSIAS IB GERIAUSIAS 
NAMŲ £8 BIZNIU PASIRINKI. 

MAS • APDRAUDA 
• NOTABMATAS 

L E O N A S REAL ESTATE 
27S5 W. lįst S t WAIbrook 5-6015 

2—6 med. namas. Brighton P. % 
mieg. Nauji sidings. kabinetai ir vo
nios. Pilnas beism. Centr. šild. 2 
maš. gar. žemi taksai. Pirksi už 
$15.500. 

Maisto krautuve virš SO m. puikiai 
veikiantis biznis Brighton P. 6 k. 
butas ir 30 p. tuščias skl. greta. Rei
kia pamatyti. 

3—* ir 1—6 mūras Brighton Prk. 
Pilnai modernizuotas. Naujas C. šild. 
gazu. 2 maš. mūr. gar. Geros paja
mos. $29,000 a r tinkamas pasiūly
mas. 

Š I M K U S 
REALTY — NOTARY PUBLIC 

4259 So, Maplewood Ave. 
Telef. 254-7450 arba 927-2046 

A. Norkus Real Estate n , . . . iir^ „ 
2405 w. sist s t WA 5-5030 Platinkite 'Draugę" 

R E A L E S T A T E SALES B MORTGAGES s MANAGEMENT 
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S5li»«E.GITEC0»liEBS 

VWAV.VWvV 
CHOICE 8f MST 8 D M 

cs«i*;iiTS 
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JRENGT0S TVOROS peda S 1.15, S 1.25 ir S 1.45. [į 
$\ ALOMINIJAUS STOGELIAI, DURYS, LANGAI, TU- $ 
i RĖKLIAI IR KITI NAMU PAGERINIMUI REIKME- ?! 

NYS. IŠSIMOKĖJIMUI IKI 5 METŲ. $ 
K O S T A S B U T K U S § 

TEL. LU 5-6291 % 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Parduodama .">'_• h. '/**mv< su namu i> S kambarių "ražioje F*m«i t 

miesto ilnlyjc Pajamų i m<"n. 125 df>1. Maži t.T.Us;ii. Gazo šiluma. 
(.alima išskirstyti atskirais -klvluiis. Kama ^!8.r>0O dol. 

T«-n <lanjj lirJU\it.l jau įsikūrė. 
Cio«Tojf pard. mūr . baniraloA^ <; ir 1 kamb. Gnzo ir karštu v.ind. 

npši!<f. Alumininiai antr i langai. 2 maš. garažas, (ik S22.s<Wl. 
Cioero.ie savininkas išvyksta iš šio miesto, pardiunla .">-ių butu 

mūr. narna. A|tšilfl. alyva ir karštu vand. 2 n»;iš. mūr. garažas. Par-
<lih>x už rimte-ni pasiūlymą. 

.M,•̂ r<JIl̂ '(t<• p,^rk^, parduo«1amas 3-jn metų senumo 3 km. mūr. 
Įsinsalovt. <.azo šiluma. Paskutinių madų visi įrens. (iaražas. S21.500. 

Chicagoje pard. 1 hutu mūr. namas su tušeiu saklypu. sra/o šiluma. 
S nia-i. į;.iraž.«is. Mažas Imokejimas. 

i>H>l i l s iuUHH&HJHS 
Cieeroje pard. puikus mūr. namas 2 po (i kamb. Ga/u ir karš tu 

vandeniu apšild.. 2 mašinų garažas. 
Parduos žemiau įkainuotos kainos. 

LINARTAS REALTY 
1437 So. 49th Avenue, 652-4343 

CICERO 50. ILLINOIS 

V 

4936 West T5th Street Cicero 50, Illinois Office: OL 6-2233 Residence OL 2-8907 

r> P . I T C MfUAS 
Cicero. Visi švarūs moderniški bu

tai. 1—6; 2x3; 1—4 ir 1—5. Rūsy 
nauja i įrengtas svečių kambarys. 
565 dol. pajamų mėnesiui. 

8 KAMB. KK/.mKVCTJA 
Foi-e.st Park. Dideli miegamieji. 

Moderniška virtuvg. 2 tualetai. Ar
ti Ha r l em Ave. & Eisenhower Ex-
presfvvay. Tik $1 S.500.00. 

M W TR SKLYPAS 
Cicero. Naujai išdekoruofas 6 

k a m K mūrinis ir tuščias sklypas. 
2 au to . garažas. Tik $13.500.00. 

2 MTTl' MfP,TVT«s 
Cicero. 8 miegamieji K a r ' t o van

dene guzo šilima Apsauga nuo pof-
V>T;;O Pilnas rūs \s t anto. garažai 
rlk 19.5 00.00 

MODKRMZIOTAS MEDINIS Į aukšte. 6 kamb. butas — fl-tram ir 
Cicero. Vienos šeimos 6 kamb. S 

mieg. Pilnas rūsys ir pastogS. 2 au
to, garažas. Tik $14.500.00. 

beveik užbaigtas 6 kamb. butas rū
syje. Karšto vandens šilima. 2 auto. 
garažas, švarūs butai. Tik $21.500. 

MAŽAM INVESTAVIMTT DF.r.TKATESr KRAPTrVfi 
Chicago. 2 aukštų medinis. 2 po Į Kepykla, 2 namai ir tuščias skly-

5 kamb. Pilnas rūsys Gazo šiluma, i pas. Nereikia jokio patyrimo. Savi-
2 auto. garažas. $130.00 pajamų J j ninkas jus išmokins kepėjo amato. 
mSr.fsį. Namo adresas: 4156 West ; Vien iš nuomų turgsite 300 do!. pa-
Maypole St. Del vidaus apžiūrėjimo 
reikia susitarti iš anksto,. P i ina kai
na: $9.500.00. 

TAVERNA I R NAMAS 
Cicero. | butu mūrinis ir naujai 

modernizuota taverna. Tik $6.000.00 
įmokėti. 

jamų mėnesiui. Parduodama d5i li
gos; prieinama kaina! Biznis randa
si lietuvių apiryventoj Cicero apviin-
k«j. 

t ' i c t ro . 
I M 6 KAMB. 

6 kambarių butas 

MAISTO KBACTT Vft 
Cicero. Netoli II «?t. ir Atistin 

i B!vd. i aukšto mūrinis namas su 
maisto krautuve ir 4 kamb butu. 
Visi maisto krautuve* jrensrimai. oro 

mam vėsintuvas ir kiti nriedai. $2o.500.0» 

http://abie.ni
http://g3.T2.ias
file:///VANTED


iipciumoji: įpie praėjusius ii c-san i i ic ius a e r u s 

DUOK MONĖJ ZANZI3ARŲ 
UŽ PENKIAS KAPEIKAS 

ALB. VALENTINA S ir VL. RAMOJUS 

Anais palaimintais ir gerais 
laikais mano gimtajame Žemai
tijos miestelyje Skuode, pačia
me turgaus aikštės viduryje nuo 
neatmenamų laikų tūnojo dvi 
eilės namukų, glaudžiai susigū
žusių vienas prie kito. Vienų 
stogai buvo aukšt i ir smailūs, 
kitų žemi ir pašiurę, t ret i buvo 
visai be stogų, tik supuvusiais 
lentgaliais ir senomis, surūdi
jusiomis biėkomis pridengti. Bet 
visi jie stovėjo tampriai susi
glaudę vienas prie kito, sakytu
mei kokie susikabinę ištikimi 
broliai... žmonės juos vadino 
"žydų kromais." 

Vieni pardavinėjo materijas, 
gelumbes bei kar tūnus , kiti gu-
zikus. siūlus ir ada tas — pas 
tuos dar galėjai gaut i ir atviru
čių pasveikinimui su vardo die
na, treti laikė visokius indus. 
ketvirti pardavinėjo senus, su
rūdijusius raktus, visokius se
nus gelžgalius bei sudilusias ra
tų ašių buksvas, kiti vėl viso
kiausius daiktus bei dalykus, rei 
kalingus svietui. Reklama buvo 
pavyzdingiausia: vieno kromo 
tarpiangėje kabėjo surūdijęs rak 
tas ir pasaga, kito — vėjo siū
buojamos petnešos, t r e tu r ka
bojo ant siūlų pakar tos silkės, 
kitur vėl virtinė barankų, bai
siausiai jau muselių "numar
gintų..." Žydeliai sakydavo, kad 
tai "barankos su aguonomis..." 

, nenoromis apleisdavo turgų ir 
1 kromininkus. O ypač žiemos ar 
rudens nepagadų dienomis. Ki
ti, kurie sugebėdavo "'apsišnap-
suoti", sukritę į ratus a r roges, 
turgų apleisdavo su didžiai 
skambiomis dainomis. Galima 
sakyti, kiekvieną pirmadieni mū 
sų miestelyje ir vykdavo tikrom 
dainų šventės.... 

reti su gražia kasininke Gliosai-1 
te. Gausiu buože per nugarą, < 
tai gausiu — maža čia bėda... 
Kai jau viską suskaičiavo i r : 
sudėjo į maišą, aš ėmiau dere- j 
tis, kaip anie sakė — "prie že
mės prikritęs.. ." Graži kasinin- • 
kė tik pasižiūrėjo nustebusiomis 
akimis, paskui nusijuokė ir tik 
ranka numojo. Ale nenuleido 
nė cento. O aš giliai susidūmo- į 
j au : "Ak, kur dingote anieji, 
šviesieji ir gerieji prekybiniai j 
laikai manajam tolimam žemai- ( 
tijos miestelyje?" 

Chicagos žinios 
GAISRAS BAŽNYČIOJE 

Vienuolikos metų berniukas 
prisipažino, kad iš jo rankų iš 
kri tus ir sudužus žvakinė lem
putė sukėlė gaisrą Šv. Florijo
no bažnyčioje ; 13145 Houston 
av. Nuostolių padary ta S50.000. 

NORI GRĮŽTI Į SENA 
DARBA 

r \\ ^ i n i V I ^ KR UVTY- J DRAUGAS, antradienis, 1964 m. gegužės mėn. 5 d. 
MASIS 

Per tris dienas 60,000 šeimy
nų ar pavienių asmenų persi
kraustė su visais baldais iš vie
nos gyvenamos vietos į kitą. 
Darbą atliko 3,000 perkrausty-
tojų dirbdami be atvangos 24 

; vai. per dieną. Tokia perkraus-
tymo banga pasireiškia Chica-

: goję kiekvieną pavasarį. 

10-TIES METŲ >KiKM >JAS , vais truko i * « vai. Kelionė 
Prieš dešimtmetį Pan Amer i - ; kainavo S58S. Dabar sprausmi-

can lėktuvų linija pradėjo s k n - niai nuskrenda Europon per 8 
(dimus iš Chicagos į Europą vai. Kelionės kaina sumažėjo 
j Tuomet skridimas DČ6-B lėktų ! iki $375. 

Tai tokios tokelės dedasi < T > 'a- i 
ramos" viršutiniame aukšte . Ko 
kie gi cūdai dedasi apačioje 
krautuvės — papasakos mano 
geras bičiulis VI. Ramojus. 

Pats šlovingiausias "krominin 
kas" buvo Mauškis. J is pardavi
nėjo žibalą, druską, silkes, cuk
rų, tabaką, anišius, pipirus, bap-
kų lapelius ir kitokiausias viso
kias smulkias gerybes. Užeina 
j "kromą" toks Piksas, Pinikas 
ar kitas kuris miestelio padau
ža ir pakelia vieną pirštą arba 
du. Mauškis jau žinojo ką tai 
reiškia: paduoda tokiam vieną 
arba du popirosus. Žinia, viso 
pokelio išgalės neleidžia nusi
pirkti... Mauškio krome visada 
jautei ypatingą kvapą — tai 
buvo silkių, žibalo, druskos, ta
bako — krūvon sumaišytas kva 
pas... Bet geras ir mielas kaž
kaip buvo tada tas kvapas Man 
škio krome. O jau saldainių ir
gi buvo visokių — palaidų ir j 
popic-riukus suvyniotų. 

O kai penktadienio vakarą 
Berkis, vadinamas "žydų var
pu", miestelio viduryje ne savu 
balsu surikdavo "Ge-e-e-j in šu-
lare-e-e-e-j!". tą pačią akimirką 
"po kromais" prasidėdavo bai
sus bruzdėjimas: kiekvienas sku 
bėjo greičiausiai uždaryti savo 
"kromą". Girgždėjo niedinės di
delės langinės, žvangėjo storos 
geležies štangos ir stambios ap
rūdijusios spynos. Languose jo
kių stiklų nebuvo. Žiemą kro-
muose būdavo baisiai šalta. Žy
deliai nabagėliai apsirengę vi
sokiais šiltais ploščiais bei sto
romis skaromis, rankas sustyru 
šias šildydavo ant degančių ža
rijų geležiniame puode. Anose 
dienose nė prekijams nebuvo 
lengva duonelė... 

Dideliai svietas seniau suge
bėjo derėtis dėl kainų, kaip sa
kė, derėdavosi arba "lygdavo 
prie žemės prikritę..." Tuokart 
lietuviška valdžia jau buvo įsa
kiusi visiems kromininkams, 
kad aiškiai matomoje vietoje 
turi būti iškaba — "Kainos be 
derybų!" Tokia iškaba ir būda
vo kur nors užkišta kampe ir 
dar ta pati apversta aukštelnin 
kai... Sakykit, kokia čia gali 
būti prekyba be derybų? Sta
čiai — katino uodega, o ne pre
kyba. Derybos dėl kainų daž
nai "krome" pasiekdavo toki į-
karitį, kad gaspadorius grieb
davosi, kaipo argumentą — bo-
*agą o žydelis buožės. Ir imda
vo vienas kitam skalbti nuga
ras... Ak. mokėjo žemaičiai kaip 
vien reikiant derėtis "po kro
mais." 

Prisidereję iki kaklo, nusipir
kę geležies, žibalo, druskos bei 
degtukų, tik sutemumis svietas 

Tokios linksmos ir malonios 
praeities mintys bei gražiausi 
atsiminimai mane kartą apni
ko čia Chieagoje, pačiame Mar-
ąuette Parke, bebūnant J. Ja-
nušaičio ir J. Mažeikos šviesio
joje lietuviškoje krautuvėje "Pa 
ramoj". 

Dairaisi aplinkui ieškodamas, 
kur zuperiniai maišai, kur šalia 
cukraus maišas, su jame įmesta 
medine šiūpėle? Veltui tavo a-
kys ieško aprūdijusių medinių 
bačkų su riebiomis silkėmis ir 
rausvu, visokiais atspindžiais ži 
bančiu rašalu, tų mediniais lan
kais bačkų, atvežtų iš tolimos 
Zuvėdijos žemės... Yra čia kaž
kur visko, tik ne taip lengva 
čia pamatyti . Veltui t rauki orą 
norėdamas bent truputėlį už
uosti aną palaimintą Mauškio 
kromelio kvapą, dailiai suside
dantį iš silkių, žibalo ir pirkti
nės tabakos mišinio. Veltui.... 
Kad bent koks kvapelis būtų... 
Aplinkui tik spindėjimas, blizgė 
jimas, neapsakoma šviesybė ir 
švara, sakytumei kokioje dešim 
tį kartų plautoje stiklinėje. Ir 
niekas žiemą čia nešildo sustyru 
sių rankų ant žarijų puodo... 

O tų daiktų ir dalykų kokia 
gausybė! Visų neišrokuotum ir 
neapsakytum per metų metus 
amžinuosius! Gerk, kiek nori, 
valgyk, kiek nori ir ko tik nori! 
Sakau, ir privežk tu man šitiek. 
Vėl irgi prisimena man manojo 
miestelio kromininkai. Jie drau
gėn susidėję pasamdydavo gas-
padorišką vežimą ir per rudens 
purvynus bei žiemos pusnynus 
važiuodavo Liepojun tavoro par 
vežti. Žmogau, bet šitiek nė per 

Dar ne tain gi eit įgaflu s s 
Albinu leidomės į apačią. Mes 
dar perėjom alėjomis, kurios 
tiesiasi per ilgą, švarią ir Lie.iog 
blizgančią "Paramos" krautu
vę. Štai Jurgis Janušai t is per
vedė per "Gerybių" alėją. Čia 
visokios importuotos prekės : 
žavūs kumpiai, viliojančios deš
ros iš įvairių pasaulio kraštų, 
įvairiausios silkutės i r žuvys — 
nepamainomi delikatesai. Po to 
mes žygiavom "Linksmybės a-
lėja", kur lentynose stiepiasi 
eilės butelių. 

Kai nusileidom į apačią, ne t ! 
abstulbom! Čia vėl prekių ne užj 
dešimtis, bet už šimtus tūks tan ] 
čių. Tegu Chieagoje kren ta bom , 
bos ir sunaikina maisto fabri- I 

j kus, bet iš "Paramos" a t sa rgų I 
[ Marąuette parko lietuviai d a r Į 
j galėtų maitintis kelias savaites. 

Gražu, modernu, patogu. At 
važiavę sunkvežimiai gerybes 
iškrauna ant konvejerių, o šie 
išskirsto jas po visą sandėlį. 
Apžiūrim šaldytuvus, mėsos m a 
limo ir piaustymo skyrius. Pui
ki, pavyzdinga švara. Vien švie 
žių dešrų per dieną čia pagami
nama šimtais svarų ir visi t ie 
kiekiai per dieną išparduodami. 

Vėl pasikeliam į viršų. Atei
nam prie kasininkių. Čia stovi
niuoja nemažas barelis žmonių. 
"Tai žmonės, pasiilgę žinių iš 
lietuviškojo pasaulio", pastebi 
J. Janušaitis, pa ts aktyvus spau 
dos darbininkas. 

Demokratas Sidney Yates, 
1962 m. atsistatydinęs iš atsto
vų rūmų nesėkmingai kandi
datavęs į senat į , šį rudeni vėl : 

bus kandidatu į atstovus iš Chi j 
eages 9-to kongresinio distrik-
to. Po nesėkmingų rinkimų jis j 
negavo jam žadėtos teisėjo vie-j 
tos. š iuo laiku dirba Jung- [ 

tinėse Tautose. 

LAIMĖJO $5,000 

Dr. Harvey Patt , jaunas mok 
slininkas, dirbąs Argonne ato
minėje laboratorijoje art i Chi
cagos, laimėjo vieną iš penkių 
Ernest Orlando Lavvrence pre
mijų. "VVashingtone jam buvo 
įteikta $5,000 ir lydimas raš
tas . 

"Filiae Samogitia" korporantei 
A . -j- A. 

Irenai Dabuleviciūtei - Dapkuvienei 
mirus, jos vyrą, mamytę, seseris ir gimines šir
dingai užjaučia ir kartu liūdi 

Samogitai: D. Aiseikiene, N. Apeikiene, J. Ja
kubauskas, M, Kizieni, J. Salys, 
i. šepetieni. 

šimtą metų nebūtų parvežę ark
liais iš Liepojaus, kiek jo yra 
tik vienoje "Paramoje." 

Mane didi dyvai ėmė ir dėl 
kitų dalykų. Nemačiau, kad pa
tys savininkai Janušaitis ar Ma
žeika arba šaunūs jų pagelbi-
ninkai muštųsi su pirkėjais dėl 
kainų. Ir kaip t-y-čia — nė vienas 
nė nesidera. Kad nors burną pra 
vertų dėl kainų: Et, broliukai, 
čia tai ne prekyba... Visai kitas 
dalykas yra , kai pirkėjas stoja 
su botagu, o pardavėjas su švi
nine buože — ir ima skalbti vie
nas ant ram nugaras... č ia tai 
visai kas kita. 

Ir vėl žvalgaus — nėra nie
kur iškabos "Kainos be dery
bų." Jeigu nėra. reiškia galima 
derėtis. I r aš nutariau paside-

Ir tikrai, kai t ik Paramos du- j 
ryse pasirodo brolis Jonas su I 
pundu rytdienos "Draugo", žmo 
nės perka dažais kvepiantį dien
raštį ir skirstosi naujausių ži-,, 
nių skaityti. Čia akivaizdžiai j 
pamatom, kad spauda t ikrai y ra 
septintoji pasaulio galybė, kad 
"Paramoje" daug lietuviškų lai
kraščių kasdien parduodama ir 
kad lietuviškoji spauda taip pa t 
sutraukia būrius klijentų. 

J. Janušaitis mus nusiveda į 
savo raštinę, kur jis ir sąskai- Į 
tas skaičiuoja ir straipsnius ra
šo. Čia sienose tokie įtartini vei
drodžiai. Kai tik pažvelgi į juos, 
taip ir matai kiekvieną žmogaus , 
judesį kiekviename k ra tuvės : 

kampe. O čia, šitoj rašt inėj , vi
sada sėdi žmogus ir kada t ik Į 
panori, gali sekti kiekvieną k r a u ! 

tuvėj esančio žmogaus judesį. į 

Toks tai didžiulis s k i r t u m a s . 
tarp Žemaitijos kromelių ir nau Į 
jos, blizgančios ir šviečiančios 
lietuviškos "Paramos" Chiea
goje. 

Jay Mazzonc. 11 m., netekus ra; 
beisbolą žaidžia ir lazdą spaudžia -:ų gaisre, 

dirbtinėm:? 
Ba'timore. Md.. dabai 
rankomis. 

Mirus 
A. + A. 

ROMUALDUI DYMŠAI, 
jo mamytei p. Dymšienei reiškiame gilia 
užuo jautę. 

Jautakiu šeima 

i 

i Petkus 
TĖVAS IR S Ū N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME ^ ! ! ' t 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 sf St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
14 f 0 S. 50th A ve., Cicero, T0wnhafl 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A f. A. 
Irenai Dabuleviciūtei - Dapkienei mirus, 

jos vyrui Engelbertui Dapkui, motinai p. Jadvygai 
Dabulevičienei, sesutėms Janei Januškienei ir Da
nutei Milūnienei ir jų šeimoms bei giminėms giliau
sią užuojautą reiškia 

Stefanija Traškiene su šeima 
Mary Statkevičiene 

MINIME VIENERIŲ METŲ SUKAKTĮ NUO MIRTIES 
MCSU BRANGAUS TĖVELIO 

Frank Leketo 
Gyv. 6617 S. California Ave. 
Mirnsio 1963 m. gejružfs 6 d. 

•"~1p -% įlįs * ^ f , 

: * . - jz( ^_ ' .r 

Velionis buvo vyras a. a. Karolinos Leketienes, kuri mirė 
1958 m. rugpjūčio 12 dieną. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašautos trečiadienj. gegužes 
6 dieną 8 valandą ryto Šve. P. Marijos Gimimo bažnyčioie; 
ir St. James the Greater bažnyčioje. Eau Ciaire, VVisconsin: 
o Gregorines šv. Mišios bus atlaikytos Domininkonu koplyčioje. 

Prietelius ir pažįstamus maloniai kviečiame dalvvauti pa
maldose. 

Nuliūdę: Suirus kun. k!eb. Petras, gyv. Eau CIaire, 
WMeonsm, duktč Bemice, žentas Clavton 
Everett ir 4 anūkai. 

Mūsų mielajai nepamirštamai korporantei 

Irenai Dabuleviciūtei - Dapkienei 
peranksti atsiskyrusiai su šiuo pasauliu saulėtame 
Los Angeles, jos vyrui, motinai, seserims, jų Šei
moms ir artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame ir kartu giliai liūdime. 

BUV. ŽEMAIČIŲ STUDENČIŲ KORP! "FILIAE 
SAMOGITIAE" NARES CHICAGOJE: H. BAGDO
NIENĖ. O. BIGELIENfl, E. DOVILIENS. S. GLIO-
2ERIENĖ, DPv. J. JAKšEVIČIENĖ, A. JANKAUS
KAITĖ. S. KRAPAUSKIENfi. G. KORZONTENfi. I. 
LINARTIENfi, ST. SEMĖNIENĖ. E. ŠVAŽIENĖ. 
R URBONIENĖ, T. VOLODKIENĖ O ZOLYNIENi" 

VENETIAN MONUMENT CO. 
GERIAUSIO G R A N I T O PAMINKLUS 

sfa**ms visuose kapinėse. 
Nepirkite neapraūrčję musn didelį pasirinkimą 

pavyzdiniu paminklu. 
SUŽINOKITE MCSŲ KAINAS 

Atdara kiekvieną dien? ir sekmadieniais 
bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais. 

527 N. Western Ave., TA 9-9622 { \ 
( J4 Moko j šiaurę nuo Grand Ave.) 50 m. rintioj vietoj 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

EŪDE1KIS 
LMDOTUVig DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-87 South Hermitage Avenue 

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELS0N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasiriiikhnas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcresf 3-5335 
Viena* blokas nuo kapinio 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GiLINYČJA 
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
244S WEST 6Srd STREET 

Telef. PB 8-0838 PB 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAW!CZ 
2424 W. 69th STREET TeL KEpublio 7-7213 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTremia 1-fifiTZ 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. rALTPQKNT\ AVF. T>I. T. Unv-rt* 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITLANICA AVE. Tel, YArd, 7-3401 

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10R21 S. MICHIGAN AVE. Tel. OOmmodore 4-222«s] 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. IJTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—11.^1 

f ASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO, DUL TeL OLympic 2-1003' 



DRAUGAS, antradienis, 19G4 m. gegužės mėn. 5 d. 

X šv. Kazimiero Seserų rė
mė JŲ draugijos 45-sis seimas, 

i įvykęs praėjusį sekmadienį Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 

'salėje, sutraukė keletą šimtų 
draugijų atstovų ir svečių. Sei
mas prasidėjo pamaldomis mo-

! kyklos koplyčioje, baigėsi jau-
X Kun. J . Vaišnys, SJ, ma- j kiu banketu ir gražia progra-

rijampoliečių monografijos vyr. \ m a salėje. Pirmininkavo draugi-
redaktorius, dabar dirbąs pa- jos vicepirmininkė Jadvyga Kuz 
storacinį darbą Montrealy. Ka- mickienė, nes pirmininkė Anta-
nadoj, gegužės pradžioj lanky-; n i n a Nausėdienė dėl nesveika
sis Chicagoj ir t a pro^a turės I to s negalėjo dalyvauti seime, 
pasitarimus su redakcinės kole- Raštininkavo Veronika Galnaitė, 
gijos nariais ir monografijos lei, draugijos sekretorė. Vienuoli-
dimo komitetu. j jos generalinė viršininkė moti

na M. Adorata padarė išsamų X Motinos diena JAV-se 
10 d Visose P r a n e s l m ^ a P i e seselių įstaigas, 

darbus ir naujuosius planus. 
Seimas susilaukė visos eilės 
sveikinimų raštu ir taip pat gy
vu žodžiu. 

X A. Mironui - Norimui šeš
tadienio vakare Chicagoje, A-
merican Legion salėje, buvo! Įč*s 
įteikta "Dirvos" novelės premi
ja $250. Premiją įteikė mece
na tas S. Kašeiionis, iš Chica-

X Lietuvių fondo valdyba gos. Programą išpildė solistė 
maloniai prašo visų LF narių, N. Aukštuolienė. R. Stakauskas 
kurie negalės asmeniškai daly- skaitė ištrauką iš premijuotos 
vauti visuotiniame narių susi-; novelės. Buvo susirinkę apie 
rinkime gegužės mėn. 16 die- 300 žmonių. Plačiau vėliau. 
ną Chicagoje, Jaunimo centre, j X Dr. Ona Baliūniene šį mė-
atsiųsti savo įgaliojimus, nes nesį dalyvauja prancūzų oftal-
labai svarbu, kad visi fondo moloku dr-jos kongrese. 

švenčiama gegužes 
lietuvių kolonijose ji bus įvai
riai paminėta. Pvz. Šv. Jurgio 
parapijoje Chicagoje Šv. Vardo 
draugijos nariai su savo šeimo
mis 9 vai. dalyvaus šv. mišio
se ir priims šv. komuniją, o pa
skiau su motinomis turės ben
drus pusryčius parapijos sa
lėje. 

GRAŽIOS JAUNIMO PASTANGOS 

Visuomenes bei tėvų apkiautimas 

Praėjusio šeštadienio vakare mokytojų N. Pupienės ir L 
Jaunimo centre rengtas Chica
gos Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos Motinos Dienos 
minėjimas ir tos mokyklos mo
kinių meninis vakaras parodė 
šios mokyklos vadovybės rimtą 
dėmesį tokiems viešiems mo
kinių pasireiškimams bei paties 
jaunimo nemenkus sugebėji
mus tokioje išimtinai lituanis
tinėje programoje. 

J au prie frontinių Jaunimo 
centro durų minėjiman ateinan 
čios motino? mokinių buvo pasi
t iktos ir apdovanotos baltu gė
lės žiedu. Patį minėjimą salėje 
trumpu žodžiu at idarė E. Stra-
sevičienė. Vakaro pagrindines 
mintis išsakė J. Daužvardienė, 
o mokyklos direktorius J. Ma-
silionis pasidžiaugė mokinių pa
stangomis, ruošiant šią progra
mą, ir jų dėmesiu, parodytu 
savo motinoms. 

Įvairios meninės programos 
pranešėja buvo aštuntos klasės 
mokinė L. Nainytė. Iš ka r to 

Nauja LB Chicagos apyg. švietimo komisija: iš k. į deš.: Česlovas J jaukią nuotaiką sudarė mergai-
Grir.cevičius, Cicero aukštesniosios lit. mokyklos direktorius. Bronius | čių grupė sudainuodama didžia 

dalimi vakaro temai par inktas 

Smieliauskienės. Pianu Čaikov
skio Koncertą Nr . 1 skambino 
Z. Burneikytė ir Pavasario 
šlamėjimą D. Matulionytė. Me
lodeklamacijoj su kanklėmis 
gražiai pasireiškė t rys sesukės 
Vaičeliūnaitės, drauge pakank-
liuodamos taipgi visą lietuvių 
liaudies dainų pynę. specialiai 
par inktą motinos dienos temai. 
T a r p kitų vakaro deklamacijų 
geru paruošimu ypač išsiskyrė 
skai toma ištrauka iš Vaižganto 
Vaduvu krašto "Aleksiukas ir 
motu tė" . Vaižgantą gana įdo
miai i r gera tartimi perteikė 5 
klasės mokiniai: L. Alenskas, 
J . J akš ty tė , A. Jasait is , R. S t ra 
v inskytė ir G. Visockytė. 

Žiūrint į mokyklinį jaunimą 
i r jo pastangų rezultatus ėmė 
džiaugsmas, tačiau į vakaran 
susirinkusią publiką — begali
nis nusiminimas. Jo s buvo ne
dovanotinai maža. Juk jeigu 
t ik mokinių tėvai būtų atėję, 
j a u nebūtų jaučiama salėje tuš
tumos . O pagaliau ne vien tik 
tėvai turėtų į šitokius jaunimo 
parengimus lankytis, kai nuo-

^Dflinp ELECTROniCS 
t i n u v A i u.t u T» 

TV-*A(M3AI -3UOST. KCKOKOI 
STtREO FONOGRAFAI-PUOKŠTEI 

ANTENOS- BATERIOOS - Lt 
t U . VIRT. PRIETAISAI• LAIKU 

VUkam t*rai*utio3 nmino* m- gmrmneym 
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Jcenzijuota lietuvių JmonS rejęls-

j-uota U.S. Depart. of Justice 
COSMOS PARCEL EXPRESS 

Corp. 
3212 S. Halsted, Chlca^o 8, tU. 
Tel. — CA 5-18«4 Ir WA 5-27S7. 
JL4JRQUETTE GIFT PARCEL 

SEKVICE 
2808 W. «» St., Chicago 2», Dl. 

Tel. — WA 5-27ST 
Didelis pasirinkimas medžiagTj ir 
Tisų .-;::,, siuntiniams tlnkaa>u 
prekių žemomis kainomis. 
Ved#jal: EdT. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai iš Danijos, akor
deonai ;S Europos Sauij., šaidytu-
vai. automobiliai ir kitos prekes ii 
Sov. Sąjungos sandeliu. 

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. i. RUDIS 

Tei. CLiffside 4-1050 

nariai būtų atstovaujami. Įga- X Juozas Vaičeliūnas iš Sud 
liotiniu gali būti kiekvienas pri- įbury, Kanados, vykdamas kelio mokyklos vedėja, Jeronimas Ignatonis. LB CV švietimo tarybos pirm., 
vatus asmuo, organizacija ar nei aplink pasaulį, buvo užsu 

Nainys, LB Chicagos apygardos vald. ir švietrmo komisijos pirm.. 
S. Vaišvilienė. Montessori vaikų namų vedėja, Juozas Masilionis Chica- r w i i c hnvn ] l a t d ė l t o lietuviškojo jaunimo 
gos aukštesniosios lit. mokyklos direktorius, Julius Sirka, Kristijono septynias damas, ^norelis Duvo . . J J 

Donelaičio šeštadieninės lit. mokyklos vedėjas, Sofija Jonyniene, švč. i paruoštas mokyt. F . Strolios. j a e J u o J a m a - Uar l a o i a u dejuoti 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo. Brighton Parko par. lituanistinės | Publikai dainos taip patiko, kad j r e i k t U d § l abejingumo vyrės-

reikėjo pakar tot i . ! ų j ų -

VVESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. YVestern, Chicago 9, 111. 
Sav. ST. SiERBA IiA *-1790 

LB organai, taip pat , LF tary- ; kęs į Chicagą ir t a p ro ja ap- de 
bos ir valdybos nariai ir 
tikrieji Fondo nariai. 

visi lankė Draugo ištaigą. J is išvy
ko į San Francisco, kur geg. 3 
d. laivu pradėjo kelionę. Sustos 
Havajuose, Japonijoje, Pilipi-
nuose, Malajuose, Indijoje, Ade 

Pranciška Gramontiene. Ateities atžalyno tautinių šokių mokytoja, 
ir Jonas Kavaliūnas, Dariaus-Girėno šeštadieninės lit. mokyklos ve
dėjas. Nuotrauka J. Grabausko 

X Jonas Vaičiūnas, žurnalis
tas, Marijampolės g-jos šimt
mečio minėjimo organizatorius 
ir komiteto pirmininkas, ruošia 
mai gimnazijos monografijai 
leisti, kartu LB Chicagos apyg. 
valdybos narys ir Lietuvių fon 
do vald. sekretorius, yra pasta-
ty tas kandidatu į 4-ją JAV L R g r a s y t i ir Draugui 

Nauja Chicagos LB apygardos švietimo komisija 

Artimesniųjų Chicagos apy- Iimu, mokslo priemonėmis, pro-
ne, Egipte, Italijoje, Ispanijoje linkių, dirbančiųjų lituanistinė- jgramomis, tarpmokykliniu ben-
ir Anglijoje. Kelionė užtruks ; se mokyklose, mokytojų susi-i dradarbiavimu bei mokytojų pa 
apie du mėnesius. Iš Anglijos rinkimas, įvykęs š. m. kovo 22; sitobulinimo reikalais. Taip pat 
grįš lėktuvu į Kanadą. Iš kelio- d. Jaunimo centre įgaliojo LB j glaudžiai bendradarbiaudama su 
nės įspūdžius yra pasižadėjęs Chicagos apygardos valdybos i tautinių šokių ir dainų mokyto-

pirmininką inž. Bronių Nainį su j jais, komisija paruoš tautinių 
tarybą. Tarybos rinkimai vyks X B i r u t ė Šenferienė (ne Ber j daryti naują LB Chicagos apy- į šokių ir dainų mokymo progra-
se^užės 9 10 dienomis i n* c e ' ^ a ^ l 3 U V 0 klaidingai pas- gardos švietimo komisiją ir pr i . mą. Rūpinsis bendrųjų mokyk-

jkelbta Drauge) yra parašiusi statyti ją dirbantiesiems moky-;Ių pasirodymų ir švenčių pro-
X Dariaus - Girėno, Cicero, apį^ Lombardo tulpių parką, tojams patvirtinti. Komisija bu ' gramomis ir kitais su tuo susi-

Brighton parko, Lemonto ir TJŽ klaidą atsiprašome. Tulpių vo sudaryta ir dirbančiųjų mo- j jusiais reikalais. Pirmame savo 
kitos lietuviškos mokyklos jau sezonas prasideda gegužės 9 d. • kytojų raštu patvirtinta šios; posėdyje bal. 26 d. komisija pa
davė sutikimą dalyvauti moks- j x Ona Biežienė įsijungė į sudėties: Pranciška Gramontie- j siskirstė pareigomis, vienbalsiai 
leivių pavasario šventėje gegu- krepšinio išvykos į Australiją nė. Ateities atžalyno tautinių i išrinkdama komisijos pirminin-
žės 24 dieną Bučo sodyboje. ! organizacinį darbą, talkininkau šokių mokytoja; Česlovas Grin- į ku inž. Broniu Nainį, ir sekre-

X Dail. Kostas Jezerskas iš dama aukų rinkime. Dr. St. Bie cevičius. Cicero aukštesniosios 
Venecuelos atvyko į New Yor- žis i r ponia prieškariniais lai- lit. mokyklos direktorius: Sofi-

kai kurias reikėjo pakartot i . | ^ P * kuriems, atrodo, jau ne 
Žodinė ir muzikinė programa , s v a r ° u nei motinos pagerbimas, 
buvo vykusiai perpinta tau t i - \nei lituanistikos mokyklos eg-
niais šokiais. Jie buvo pašokti i z i s t a v i m a s - n e i s a v U v a i k U ^ n t 
atskirų grupių, vadovaujamų | moral inis lituanistinių pastangų 

parėmimas savuoju atsiianky-

ką, kur apžiūrėjęs Pasaulinę pa 
rodą atvyks į Chicagą. Čia gy
vena jo tėvai. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles mieste įsikū
ręs D. L. K. Birutės dr. sky
rius per 7 metus išsiuntė siun
tinių už 7.000 dol. į Sibirą 
ir į Lietuvą. Į Suvalkų tr ikam
pį išsiuntė naudotų rūbų 20 
siuntinių, neskaitant sumų, duo 
tų paremti jaunimui, jų laikraš 
čiam ir jų veikimui. Vasario 16 
d. gimnazijai pasiųsta a r t i 
$2,000. Tie pinigai surinkti ener 
gingos narės Puikūnienės. Kas
met siunčiama į Gautingo sa
natoriją ten esantiems lietu
viams paremti. Tai gražus ge

m ų . 
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SOPHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniai nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmad. 
7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood A»e. 

Cbicago 29, 111. 
( k . r . ) lililllllllllllM!IHIIl..'IIIIIIIIIIIHIilllllllllll 

X Surišęs kun. P r . Kelpšą, sportininkų 
banditas apiplėšė Nekalto Pras 
kleboniją. Sekmadienio vakare 
apie 9 vai. į Nekalto Prasidėji
mo kleboniją 2745 W. 44th st. 
įėjęs vyras, kuris jį įleidusį 
kun. Pr. Kelpšą prašė aukos, 
nes turįs finansinių sunkumų 
ir esąs spaudžiamas nesutarimų sen stotyje 
su žmona. Kun. Kelpša su tuo • už pavogimą 100 
vyru keletą minučių kalbėjosi riuose buvo S700. 
klebonijos raštinėje 

tore — Sofiją Jonyniene. 
Komisijos nariai, trumpai ap-

kais veikė Chicagoje sudaryta- ja Jonyniene, Brighton P a r k o : tarę ateities veiklą, isipareigo-
me sporto komitete, kuris ugdė • lituanistinės mokyklos vedėja; j jo kiekvienas atskirai paruošti I1"^ darbų vainikas 20-ties mo-
Lietuvos ir Amerikos lietuvių Jonas Kavaliūnas, Dariaus-Girė dviejų metų darbo piano pro- ! ten2< kurios nepailstamai dar-

bendradarbiavimą. \ no šeštadieninės lit. mokyklos jektus ir ateinančio posėdžio j D U 0 J a s i artimo labui. 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

i NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDCEP0RTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226 
VadSjae E. RUDAITIS 

FURiNITURE CENTER, rNC. 
MARQUETTE PK„ 62 N S. We$tern, PRosp. 8-5875 

Vedėjas 9. LEEP0N1S 
Pirmad. ir kef/irt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 8 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos. 

I I 

* 

Jiedu nuoširdžiai talkininkavo vedėjas: Juozas Masilionis. Chi-Įmetu pateikti juos svarstymui. | Gegužes mėn. 23 d. birutie-
ir 1959 m. organizuojant krep- cagos aukštesniosios lit. mokyk'Taip pat posėdyje buvo iškel- t ė s v ė i rengia savo didžiulį Pa
sinio išvyką į Pietų Ameriką. 'los direktorius; Julius Širka. K. i tas ir diskutuotas komisijos | vasario balių, kuris Įvyks Uk-

Donelaičio šeštadieninės lit. mo į praplėtimo klausimas, įjungiant Į r a i*"ecių kultūros centro salėj. 
SUKTAS LAIŠKANEŠYS 'kyklos vedėjas: S. Vaišvilienė, j jos narių t a rpan katalikų ir 
Chicagos pašto inspektoriai Montessori vaikų namų vedėja. ! protestantų tikybų mokytojus, 

sučiupo laiškanešį, dirbantį Pil-: Pagrindinis švietimo komisijos ; muzikos mokytoją ir sustiprinti 
1859 S. Ashland, uždavinys, glaudžiai bendradar-; tautinių šokių atstovavimą. Dėl 

laiškų, ku- biaujant su Lietuvių bendruo- j laiko stokos klausimo svarsty-
Laiškai ir menės institucijom i r LB C V | m a s atidėtas sekančiam posė-

kaip štai- ; pinigai buvo pristatyti adresą- švietimo taryba, yra rūpintis 
ga jis pareiškė esąs desperatiš- tams. Laiškanešys nespėjo Iaiš- Chicagos apygardos ribose litu-
koj padėty, iš po savo apsiaus- kus numesti ir pinigus išleisti, anistiniu švietimu, jo lygio ke
to ištraukė ginklą ir pareikala^ 

CIRCUIT T.V. 
3412 

tt RADIO ^LIETUVIAI) 
Sav. DAX LIUTIKAS 

GRKtTAS patarnavimas • GARANTIJA • KRKDITAS. 
TAISYMAS yra :,ifisi; SPECTALTBfe VISK GAMYBOS • 

VVKST 71ST ST. CHICAGO 29. ILL. TEL.: 471-2446 

vo pinigų. Banditas liepė atida
ryti seifą, iš kurio paėmė mai
šą su žmonių suaukotais Sl,-
718. Kun. Kelpšui liepė klauptis 
ir surišo jo rankas viela, pats 
gi pabėgo. įsakęs per 10 minu
čių nejudėti. Kun. Kelpšas išsi
laisvino ir pašaukė policiją. 
Banditas buvo apie 25 m. am
žiaus. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje klebonauja prel. D. 
Mozeris: žmonių aukos čia pir-
mon vieton eina naujai stato
mai bažnyčiai. 

X Jau maudosi Michigano 
ežere kai kurie rizikos nebiją či 
kagieeiai. Orui sušilus, dauge
liui susidaro nenugalima pagun 
da paplaukyti. 

X Naujame "Laivo" numery 
rašo kun. dr. F . Gureckas apie 
motiną, kun. J. Mačiulionis, M-
IC, dėsto mūsų viltis laukiant 
Vatikano susirinkimo trečiosios 
sesijos, kun. P . cinikas. MIC 
savo straipsnyje skatina skai
tyt i Šv. Raštą, A. Diemedis sva 
rs to, a r Šekspyras buvo katali
k a s ; daug informacijų iš lietu
vių ir viso pasaulio katalikų gy 
venūno. Laikrašt į redaguoja rvg.ih-ė žirafa 
kun. J. Sakevičius. i 

— i 

vif-na galva sipkia riešuto, kita 
nemota 

gi strbi. ar niekis 

4315 Melrose Ave. Programą 
atliks visų mėgiama lietuvaitė 
H. Swaggart. Staliukus užsisa-

kyti pas j . žiievičienę. NO 2- Jį FRANK'S T.V. & Radio, Inc. 
0604, S. Šakienę NO 5-6500. 
( I r i . ) . 

džiui. 
Iš komisijos sąstato, kuria

me yra atstovaujamos aukštes
niosios, parapinės pradžios ir 
šeštadieninės pradžios lituanis
tinės mokyklos, priešmokykli
nio amžiaus lituanistinis švieti
mas ir tautinių šokių moky
mas, atrodo, kad komisija su
daryta rimtu pagrindu ir turė
tų būti pozityvi ir veikli litua
nistinio švietimo institucija. 

LB Chicagos apygardos val
dybos pirmininko B. Nainio iš
rinkimas tos komisijos pirminin 
ku pabrėžia pedagogų norą pa
laikyti kuo nuoširdesnį bendra
darbiavimą su Lietuvių bend
ruomene. Iš savo pusės B. Nai
nys, laikydamas švietimą kerti
niu akmeniu lietuvybės išsilai
kymo struktūroje, pažadėjo 
visokeriopą Lietuvių bendruo
menės institucijų paramą švie
timui. B, 

RfKORlAl NKBI-FO 
VftžIO 

Chicagoje paskelbta, kad ko
vo mėnesį rūkoriai daugiau su
rūkė negu pereitų metų kovo I town vyskupiją, 
mėnesį. Po pagąsdinimo apie j —Stasys J. Margaitis iš Brook 
vėžį rūkoriai gr ižta prie norma ; lyno tarnauja Pietų Vietname 
lių rūkymo įpratimų. Apie t a i ; ryšių kuopoje. Jis yra teletipų 
praneša Harry Hulman. Illinois ' taisymo specialistas ir dirba 
valstybės mokesčių dnektorius. j ryšių kuopoje. 

— Adomas Burneika, 15 me
tų, atstovavo Bostoną naciona
linėje jaunimo konferencijoje 
V/ashingtone. kurios tema buvo 
"Rūkymas ir jaunimas". Jis bu 
vo vienas iš 114 jaunuolių, pa
rinktų iš visos Amerikos daly-! M 
vauti tame susirinkime. Jo tė
vai gyvena South Sostone. 

— Lietuvių studnetu sąjun
gos centro valdybai r inkti kan
didatų sąrašų pristatymo lai
kas pratęsiamas iki š. m. geg. 
17 d. Kandidatų sąrašus į cen
tro valdybą, kontrolės komisi
ją ir garbės teismą siųst i : 

Arūnas Udrys, 12011 Mans-
field, Detroit, Mich. 48227. 

— Vyskupas Jerome Hannan 
suteiks kunigystės šventimus 
Jonui Bulgp.riui Šv. Petro ka
tedroje. Scranton. Pa., geg. 23 
d. Kun. Jonas Savukynas, MIC. 
Aušros Vartų parap. klebonas 

Virsytis | Chicagoje yra būsimo kunigo 
dėdė. Kun. Bulgerio primicijos 
įvyks geg. 24 d. Šv. Kazimiero 
liet. parapijoje. Pittston. Pa. 

— Kun. A. Babinas iš Romos 
atvyko į JAV7. Priimtas į Allen-

3240 S. HALSTED STREET 

Didelis pasirinkimas Įvairiausiu 
televizijos, radio, stereo aparatu. # 
Pardavimas ir taisymas. 

Savininkai J. Bendoraitig ir p. Endzeljs 

Telefonas: CA 5-7252 

: 
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CRANE SAVINGS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

B. B. PIETKIKWICZ, Prrz. 

2555 Wes t 47th St. Tel . LAfayette 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKETO 

i] Naujas aukštas dividendas 
mnkama-s už investavimo 

sąskaitas 

PINIGAI J.VEŠTI IKI 15 D. PELNO M'OŠIMČI 
Dividendai mokami sausio ir liepos mfn. 

VALANDOS: 
AN'TRAD. ir PK.VKT 
PIRM. ir KKTV 
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki U v. d Trečiad 
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