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Išrinkta nauja Ateitininku 
Federacijos valdyba

• •

Ateitininkų Federacijos Vyriausios Rinkiminės 
komisijos pranešimas

President Frondizi

LABAI PAVOJINGA {TAMPA ARGENTINOJE

BALTIMORE, Md. — Su ve-, 
dus balsavimo duomenis, kons
tatuota, kad viso šiuose rinki
muose balsavo 1,110 ateitinin
kų.. Neužskaityta, kaip balsavi
mo taisyklėm neatitinką, 20 vo
kų, be to, 5 atsiuntė neatžymė
tus balsavimo lapus. Balsavi
mas buvo pravestas Anglijoje, 
Australijoje, Brazilijoj, Italijoj, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoj, 
Prancūzijoj ir Vokietijoj.

Balsai už pasiūlytus išrinkti 
kandidatus pasiskirstė taip:

I. Kandidatas į Ateitininkų 
Federacijos vadus dr. Stasys A. 
Bačkis gavo 975 balsus.

H. Kandidatai į AF valdybą 
gavo balsų: Arvydas Barzdu- 
kas — 791, kun. Vikt. Dabušis
— 734, Pranas Grušas — 381, 
Antanas Sužiedėlis — 944, Jo
nas Šoliūnas — 564, Vladas Vi
liamas — 513, Juozas Vitėnas
— 439, Vytautas Vygantas — 
850.

III. Kandidatai į Kontrolės 
komisijos pirmininkus balsų ga
vo: Bronius Radzivanas — 457, 
Leonardas Valiukas — 584.

IV. Kandidatai į Kontrolės 
komisijos narius gavo balsų: 
Julius Jodelė
jelis — 692, Antanas Sabalis — 
526.

Suvedant šiuos rinkimų duo
menis, buvo gautas dr. St. Bač- 
kio raštas, rašytas 1962 kovo 
15 d., kuriame jis praneša, kad 
jam yra atsiradę neįveikiamų 
kliūčių perimti Ateitininkų Fe
deracijos vado pareigas. Dr. St. 
Bačkio raštas jungiamas prie 
protokolo.

Jokių skundų nei rinkimų ei
gos metu, nei rinkimams pasi
baigus rinkimų taisyklėse nusta 
tytu laiku Vyriausia Rinkimų 
komisija negavo. Todėl Vyriau
sia Rinkimų komisija laiko, kad 
rinkimai yra įsiteisėję. Tad Vyr. 
Rinkimų komisija skelbia, kad 
į naują Ateitininkų Federacijos 
valdybą yra išrinkti: dr. Anta
nas Sužiedėlis, dr. Vytautas Vy
gantas, inž. Arvydas Barzdu- 
kas, kun. Viktoras Dabušis ir

774, Juozas Ko-

Jonas Šoliūnas. Kandidatais lie
ka: dr. Vladas Viliamas, Juozas 
Vitėnas ir Pranas Grušas.

Kontrolės komisijos pirminin
ku išrinktas Leonardas Valiu
kas, kandidatu lieka dr. Bronius 
Radzivanas. Kontrolės komisi
jos nariais išrinkti inž. Julius 
Jodelė ir Juozas Kojelis, kandi
datu lieka inž. Antanas Saba
lis.

Vyriausia Rinkimų komisija 
nuoširdžiai dėkoja visoms kraš
tų rinkimų komisijoms už dar
bą bei pasiaukojimą pravedant 
rinkimus, o taip pat ir kitiems 
vienetams bei atskiriems ateiti
ninkams, vienokiu ar kitokiu 
būdu pagelbėjusiems pravesti 
rinkimus.

Ateitininkų Federacijos 
Vyriausia Rinkimų komisija 

1962. kovo 18 d.

Žemėlapyje parodyta vienuolika 
provincijų, kuriose rinkimuose lai
mėjo buvusio diktatoriaus Perono 
šalininkai. (UPI)

Peronistų unijų streikas. Kariškiai taikstosi perimti valdžią. Darbininkija organizuojasi pasipriešinimui

BUENOS AIRES. — Galin
gos, buvusiam diktatoriui Pero
nui palankios, Argentinos dar
bininkų unijos paskelbė 24 va
landų streiką, kuris turi įvykti 
šiandien. Unijos perspėjo, kad 
jos pratęs tą streiką neribo
tam laikui, jeigu prezidento 
Frondizi vyriausybė neatšauks 
savo dekreto, panaikinančio rin 

I kimus, kuriuos peronistų kan
didatai laimėjo eilę gubernato
rių postų ir laimėjo pusėj kon- 

| greso rinkimų. Jeigu prie strei- 
Į ko prisidės ir Darbo konfedera
cija, tai drauge su peronistams 
palankiomis unijomis streikas 
galės apimti apie tris milijonus 
darbininkų.

Yra pavojaus, kad visuotinis 
streikas gali paskatinti jaunuo
sius karininkus pašalinti Fron- 
dizį. Jie jau nuo seniau tvir
tina, kad vienintelis sprendimas 
Argentinai — pašalinimas Fron 
dizio. Aviacijos ministerijoje au

PRANCŪZIJA ATŠAUKS SAVO AMBASADORIŲ
i IS SOVIETŲ SĄJUNGOS, JEI ■ ■ ■

Chruščevas užrūstino de Gaulle, pripažindamas Tautinio Išlaisvinimo Fronto vadus 
vyriausybe

ga įsitikinimas, kad spaudimas 
iš jaunųjų kariškių pusės gali 
pradėti pavojingą krizę.

Frondizi susitarė su kariš
kiais sudaryti pusiau civilį, pu
siau karinį ministerių kabine
tą. Antiperonistai reikalauja 
sau vietų tame kabinete, kas 
jiems duotų stipresnes pozici
jas vykdyti spaudimą į Fron- 
dizį. Laivyno dalis esą pasiūlę 
savo aviacijos ir pėstininkų ko
legoms trijų kariškių “juntą” 
perimti valdžią iš Frondizi.

Peronistų tekstilės unijos va
das Andrės Framini, kurio iš-

rinkimas Buenos Aires guber
natoriumi buvo panaikintas, 
skelbia, kad Argentinos darbi
ninkai “drauge veiks, neleisda
mi, kad jų laimėjimai būtų at
imti iš jų rankų”.

Castro gavo Lenino 
premiją

Pagyrė Sovietų Sąjungą
MIAMI. — Kubos diktatorius 

Fidel Castro užvakar priėmė 
Lenino taikos premiją, paliaup- 
sindamas Sovietų Sąjungą. Jo 
kalba užtruko 68 minutes, ku
rias pasakė per Havanos radi
ją.

Gal būt, Castro gavo Lenino 
Taikos premiją dėl burnojimo 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Tunelis tarp Anglijos 
ir Prancūzijos

LONDONAS. — Anglų ka
nalo tunelis, kuris jungs Brita
niją ir Prancūziją, beveik jau 
patvirtintas britų ir prancūzų 
ministerių kabinetų. Londonas 
pagaliau baigė tilto - tunelio gin 
čą, pasirinkdamas povandeninį 
kelią (iš Dover į Calais). Ir pre- 
zident. de Gaulle atmetė savo 
reikalavimą, kad Britanija pir
miau išspręstų savo įsijungimą 
į Europos Bendrąją Rinką (e- 
konominę bendruomenę).

I

— 583,000 
je. Viduryje 
nadoje buvo 
Tai pranešė 
20 dieną.

bedarbiu Kanado- 
vasario mėn. Ka- 
583,000 bedarbiai, 
vyriausybė kovo

Neturėti laiko, dažniausia reiš
kia neturėti noro.

Rossenbeck

Malinovski pasiųstas 
į Maroką

RABAT, Marokas. — Kodėl 
Sovietų Sąjungos gynybos minis 
teris Malinovski nutarė vziituoti 
Maroką šiuo metu? Diplomatų 
nuomone: maršalas buvo pasiųs 
tas bandyti užmegzti draugiš
kus santykius su busimosios ne
priklausomos Alžirijos vadais 
Ben Bella ir Ben Khedda. Abu 
atvyko į Maroką iš Paryžiaus 
kalėjimo, paleidus juos pasira
šius prancūzų - alžiriečių kari
nes paliaubas. Paliaubos buvo 
pasirašytos praėjusį sekmadie
nį, o Alžirijos sukilėlių vadai, 
paleisti iš kalėjimo, atvyko į 
Maroką šios savaitės viduryje.

AR ATSISTATYDINS?
LONDONAS. — Britų gyny

bos ministeris Harold Watkin- 
son šiais metais pasitrauksiąs 
iš kabineto. Priežastis: Wat- 
kinson ne kaip žiūri į ministerin 
pirmininko MacMillano politiką 
sumažinti Tolimuose Rytuose ir 
Viduržemyje įgulas ir sutelkti 
ginkluotas jėgas į “smogiamuo
sius” dalinius.

l

PARYŽIUS. — Prezidentas FLN veiks kaip svarbi politinė 
Charles de Gaulle grasina at- jėga, 
šaukti savo ambasadorių iš i 
Maskvos, jei diktatorius Chruš
čevas pasiųstų ambasadorių 
prie Alžirijos premjero Ben 
Youssef Ben Khedda vyriausy
bės.

Chruščevas užrūstino de Gaul 
le, pripažindamas Tautinio Iš
laisvinimo Fronto (FLN) vadus 
teisėta Alžirijos vyriausybe, va
landai praslinkus po pasirašy
mo Evian vasarvietėje (prie Ge- 
nevos ežero, 
susitarimus.

Chruščevas pagreitino Alžiri
jos vyriausybės pripažinimą, ku 
rios dar nėra, propagandos tiks 
lu, norėdamas laimėti alžiriečių 
simpatijos Kremliui.

*

prancūzų pusėje)

De Gaulle Sovietų Sąjungos 
žygį pavadino nedraugišku ir 
apie tai informavo per savo už- 

I sienio reikalų ministerį Maurice 
i Couve de Murville.

zija atšauks savo ambasadorių 
Maurice Dejean iš Maskvos ir 
pats Vinogradov būsiąs papra
šytas išvykti.

¥
Slaptoji armijos organizacija 

(OAS) Alžirijoje tebevykdo te
rorą prieš musulmonus ir pran
cūzus karius. Ši organizacija 
įsakė Prancūzijos kareiviams iš
eiti iš Orano miesto, kur yra 
OAS tvirtovė.

__________

Stalinas į Peipingą
PEIPINGAS. — Stalinas ne

teko savo kapo Raudonojoje 
aikštėje Maskvoje, bet jis gau
siąs antrąjį — Peipinge, raud. 
Kinijos sostinėje. Senojo dikta
toriaus statula, kuri bus dalis 
naujojo mauzolėjaus, jau sta
toma.

— Korėjos prezidentas Posun 
atsistatydino ir apleido prezi
dentinius rūmus, palikdamas 
Pietų Korėjos vyriausybę be jo
kio

Raudonųjų kariuomenė netoli 
Vakaru Berlyno

Nudundėjo į rusų zoną pratimams
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyno policija pranešė, kad ko
munistų kariniai daliniai (dide
lis skaičius) vakar atslinko prie 
Vakarų Berlyno pasienio, at
rodo, žygiuodami į rusų zoną

FLN vadai
binio statuso
žiriečiai nepaskelbs savo nepri
klausomybės laisvų rinkimų me
tu. Taip sutarta Evian konferen 
ei joje.

Nuo dabar iki referendumo

neturės vyriausy- 
Alžirijoje, kol ai-

Audringame posėdyje pirma- 
! dienį prancūzų užsienio reikalų 
ministeris pareiškė Sovietų am
basadoriui S. Vinogradovui, jei 
Prancūzija negaus tuojau pa
tenkinamo Chruščevo pasiaiš
kinimo dėl savo žygio, Prancū-

Trumpai iš visur
— Visi laikinosios Alžirijos 

vyriausybės nariai vakar Raba
te, Maroko sostinėje, pirmą kar 
tą susitiko nuo 1958 metų rug
sėjo mėn.

— Argentinos prezidentas 
Frondizi vakar pareiškė, kad 
iki sekančio pirmadienio bus su 
daryta nauja vyriausybė iš įvai
rių demokratinių partijų. Nors 
visi ministeriai atsistatydino, 
bet jis nepriėmė trijų karinių 
šakų vadų atsistatydinimo.

— 500 megatonų bomba. Lor
das Shackleton užvakar lordų

rūmuose pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga, gal būt, yra išvysčiusi 
500 megatonų atominę bombą, 
kuri būsianti išsprogdinta erd
vėse.

— JAV ir Sovietų mokslinin
kai sekantį antradienį susitiks 
New Yorke tartis dėl tolimųjų 
erdvių tyrinėjimo bendromis jė
gomis.

— Šiaurės vakarų Anglijoje 
vakar įvyko dujų sprogimas; žu 
vo 16 darbininkų.- •

KALENDORIUS

Kovo 23 d.: šv. Viktorinas, 
Visomantė.

Kovo 24 d.: šv. Gabrielis, ar
kangelas; Tolivardis.'

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
giedra, truputį šilčiau.

Saulė teka 5:49, leidžias 6:05.

— Sirijos ministeris pirminin
kas vakar apkaltino Izraelį su
laužymu Jungtinių Tautų rezo
liucijos ir paprašė izraelitų at
stovus išmesti iš Šios tarptau
tinės organizacijos. Anot jo, Iz
raelis rengiasi invazijai į Siri
ją.

Numatoma Arabių 
konferencija

Saud ir Hussein planuoja 
konferenciją prie pasienio

BEIRUTAS, Libanas. — Bei
rute kalbama, kad greitai susi
tiks Saudi Arabijos karalius 
Saud ir Jordano karalius Hus
sein. Susitikimas į vyksiąs prie 
abiejų kraštų pasienio.

Diplomatai Beirute įsitikinę, 
jog du monarchai sudarysią stip 
rų frontą prieš Egipto (buvu
sios Jungtinės Arabų Respub
likos) prezidentą Nasserį.

Neseniai konferenciją prie pa 
sienio turėjo Irako premjeras 
Nazem EI Kodsi. Abu valstybi
ninkai svarstė Arabų karinį ir 
politinį bendradarbiavimą už A- 
rabų lygos ribų; ši lyga savo 
būstinę turi Kairo mieste, E- 
gipte.

Eichmanno apeliacinė 
byla

JERUZALE. — Adolfo Eich
manno, pasmerkto Izraelio teis
mo mirti dėl žydų žudymo Eu
ropoje II Pasaulinio karo metu, 
byla atsidūrė kovo 22 d. penkių 
vyrų apeliaciniame teisme, pra
šant išgelbėti jo gyvybę.

Pavartojant didžiausias sau
gumo priemones, Eichmann bu
vo iš kalėjimo atvežtas į teismo 
rūmus. Apeliacinė byla gali už
trukti keturias penkias dienas.

Meksikos cukrus į JAV
MEXICO CITY. — Meksika 

Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms parduos 329,000 tonų cuk
raus (rekordinis skaičius) $38, 
400,000 vertės. Tai pranešė Mek 
sikos cukraus gamintojų sąjun
ga.

 :

Ir Japonija ir toliau 
spaus Ameriką

TOKIO. — Japonų premjeras 
Ikeda šiom dienom pareiškė A- 
verell Harriman, valstybės sek
retoriaus pagalbininkui Tolimų 
jų Rytų reikalams, jog Japonija 
ir toliau prašys Jungtines Ame
rikos Valstybės grąžinti jai 
administratyvines teises Okina- 
voje.

I

— Valstybės sekretoriaus 
Rusko ir Sovietų užsienio rei
kalų ministerio Gromyko vakar 
Genevoje pasitarimai atominių 
ginklų uždraudimo sutarties rei 
kalu nepasisekė.

Pasaulinė paroda
SEATLE, Wash. — Daugiau 

kaip 40 valstybių turės savo 
paviljonus 1962 metais Seattle 
pasaulinėje parodoje.

Pypkės...
WASHINGTONAS. — Mrs. 

Andrew Jackaon ir Mrs. Zacha- 
ry Taylor, prezidentų žmonos, 
sakoma, rūkiusios pypkes.

rinkto pareigūno.

Mrs. Joseph P. Kennedy, JAV prezidento motina, atsisveikina 
Bostono aerodrome su savo jauniausiu sūnum Edward M. (Ted) 
Kennedy, prieš išvykdama j West Palm Beach. Ji tik ką išleista 
iš Šv. Elzbietos ligoninės po operacijos. Mrs. Kennedy išvyko į 
Floridą aplankyti sveikstančio savo vyro. Dešinėje stovi tarnau
tojas. (UPI)

J

, pratimams (manevrams).
Apie 370 karinių vežimų nu

dundėjo Rytų Berlyno keliu 
tarp 3:45 vai rytą. Tamsumo
je policija negalėjo nustatyti, 
ar tai Rytų vokiečiai ar rusai, 
ar abudu.

Tokie dideli kariuomenės ju
dėjimai prie miesto pasienio y- 
ra nepaprastas įvykis.

Rusai vakar įsakė dar astuo
niems kariniams transportams 
skristi vienu Berlyno oro kori
dorium, bet 1,000 pėdų aukštu
moje, žemiau negu vakariečių 
keleiviniai lėktuvai skrenda.

Raudonoji Kinija 
kaltina JAV

LONDONAS. — Raudonoji 
Kinija vakar teigė, jog du Jung
tinių Amerikos Valstybių kari
niai laivai įplaukė į kinų teri
torinius vandenis netoli Hsisha 
salos. Tai įvykę antradienį ir 
trečiadienį.I

BUVĘS ARGENTINOS DIKTATORIUS
PERONAS GRASO SOVIETU INTERVENCIJA

Diktatorius Fidel Castro vartoja tuos pačius kaltinimus kaip ir Peronas

I

MADRIDAS. — Juan D. Pe- 
ron, buvęs Argentinos diktato
rius, dabar prisiglaudęs Ispani
joje, skelbia savo įtarimus, kad 
į Argentinos dabartinę krizę 
esančios įsikišusios Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Jis net mi 
ni grasinimus: jeigu JAV pa
laikys Argentinos kariškius, ku
rie kliudo peronistams užimti 
rinkimuose laimėtus postus, tai 
galima laukti Rusijos interven
cijos remiant Argentinos “liau
dį”. Peronas davė suprasti, kad nųjų stovyklą).

Amerikos ryšiai su Argentinos 
kariškiais gali jį nuvesti į politi
nį, ryšį su Argentinos komunis
tų partija. Peronas pasakęs, kad 
jis anksčiau pakartotinai atme
tęs tokią sąjungą, nors komu
nistai neseniai gausiai atidavė 
savo balsus už peronistus kandi 
datus, matydami “kuria krypti- 

I mi nuotaikų potvynis kyla”.
(Bet peronistai susigiminiavo 
su komunistais ir kai kurie Pe- 

' rono šalininkai nuėjo į raudo-

Korespondentų prašomas, Pe
ronas atsisakė duoti bet kokius 
oficialius pareiškimus ar pasi
kalbėjimus. Aukščiau minėtas 
mintis perteikė Perono artimie
ji, kurie yra gerai informuoti. 
Peronas studijuojąs telefoninius 
pasikalbėjimus tarp vadovau
jančių JAV ir Argentinos kariš 
kių. Tuos pasikalbėjimus suga
vę jo šalininkai Argentinoje.

Reikšminga, kad ir Castro 
laikraštis “Revolution” kartoja 
tuos pačius kaltinimus ameri
kiečiams, kaip ir Peronas.

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 23 d.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

PLAUKYMO IR INDIVIDUA
LINĖS STALO TENISO 

PIRMENYBĖS
xn-jų g. Amerikos Lietuvių 

Sportinių Žaidynių Plaukymo ir 
Individualinės Stalo Teniso var
žybos įvyks 1962 m. balandžio 
7-8 d. Detroite.

FASK-to pavedimu varžybas 
rengia Detroito LSK Kovas.

šioje ir bus įteikiami specialūs 
medaliai pirmųjų vietų laimėto
jams visose rungtynėse, vyrų 
moterų klasėse.

FASK

ŠACHMATŲ ŽAIBO 
TURNYRAS

Plaukymo varžybų programa

Vyrams: 100 yd. laisvu sti
lium; 400 yd. laisvu st., 100 yd. 
krūtine; 100 yd. nugara; 100 
yd. peteliške.

Moterims: 50 yd. laisvu st.,
100 yd. laisvu st., 50 yd. krūti
ne; 50 yd. nugara.

Jauniams A kl.: 100 y d. lais
vu st.; 200 yd. laisvu st., 100
yd. krūtine; 50 yd. nugara; 50 apygardos moterų ir vyrų tink- 
yd. peteliške. . .

Jauniams B kl.: 50 yd. laisvu
st.; 100 yd. laisvu st.; 50 yd. 
krūtine 50 yd. nugara.

Mergaitėms 
moterims.

Mergaitėms
laisvu stiliumi; 50 yd. krūtine; 
50 yd. nugara.

ir

Tradicinis “tarptautinis” 
šachmatų žaibo turnyras, ren
giamas Neries šachmatų sekci
jos, bus šį sekmadienį kovo 25 
d.. Jaunimo centre. Pradžia 12

Clevelando Žaibo tinklininkės dalyvavusios Chicagos AAU varžy
bose, Chicagoje. Iš k. į d. Irena Besperaitvtė, Valdonė Karosaitė, 
Regina Besperaitytė ir Nijolė Gelužytė. (Nuotr. J. Grigaičio)

kių išsiskyrė savo smarkiais ir 
tiksliais kirtimais I. Besperai
tytė ir A. Barzdukaitė, bet jų 
pastangų neužteko ir apygardos 
meisterio vardas atiteko Neries 
atstovėm.

Moterų tinklinio lentelė:

vai. p.p. Dėl smulkesnių infor 4- __ Setų s
macijų prašoma kreiptis į V. Neris 2 0 4:0
Karpuška. telef. LU 5-2337. žaibas 1 1 2:2

Aras 0 2 0:4
TINKLINIO IR STALO

Kovo 17-18 d,, Chicagoje įvy
ko Vidurinių Vakarų Sporto

, Vyrų tinklinio
dvi komandos, Neris ir Žaibas. 
Buvo žaistos dvejos rungtynės,

teužsiregistravo

ŽAIBAS
CHICAGOS AAU VARŽYBOSE

linio ir stalo teniso pirmenybės.; 
Pirmenybėse dalyvavo iš Oma- 
hos, Clevelando ir Chicagos. Bu
vo tikėtasi svečių iš Baltimorės 
ir Detroito, bet šių vietovių at
stovai neatvyko.

B kl.: 50 yd.
TINKLINIS

Stalo teniso varžybų programa

| Šeštadienį buvo pramatytos 
trys moterų tinklinio rungty
nės, bet teįvyko vienos, nes Žai
bo II komanda negalėjo į Chi- 
cagą atvykti ir reikėjo pasiten- 

; kinti Aro-Neries rungtynėmis,

30 vai., o baigsis sekmadienį 
per mišias ryte.

Tėv. Sabaliauskas, salezietis, 
praves misijas lietuvių kalba 
visiems lietuviškai kalbantiems. 
Jos prasidės vakare, sekmadie
nį, balandžio 8 d. ir baigsis ba
landžio 15 d.

Kiekvienas parapietis turėtų 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

Pašaukimai
Tėvas Justinas Vaškys, pran

ciškonas, rodys jaunimui filmą 
balandžio 2 d. 7 vai. v. apie pa
šaukimus parapijos salėje. Visi 
mokiniai raginami dalyvauti.

Clevelando Žaibo tinklininkės 
dalyvavo Chicagos AAU pirme 
nybėse, kurios įvyko kovo 17 d. 
Po gražių pasirodymų Baltimo
rėje ir Clevelande, žaibietės 
skaudžiai nukentėjo chieagiečių 
tarpe. Iš aštuonių dalyvavusių 
komandų, Žaibas tesugebėjo iš- 

Į kovoti penktą vietą. .
rungtynėse Žaibas 
Chicagos 3 A’s ko- 
kuria sužaidė 1:1. 
rungtynėse žaibie- 
nusileisti Chicagos 

n. n s-.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas j 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

Pirmose 
susitiko su 
manda, su 
Sekančiose 
tės turėjo 
AAU meisteriui Rebels 0:2 ir 
C’Hallaren šešetukui 0:2. Dėl 
penktos vietos 
prieš Ken tinklininkės, kurias I 
pajėgė lengvai ir užtikrintai su-1 
doroti pirmajame sete 15:0, bet, 
antrąjį setą pralaimėjo 8:15. j 
Trečiame sete Žaibas sugebėjo j 
padėtį išgelbėti ir laimėti 15:9. 
Šis laimėjimas užtikrino 5-tą | 
vietą.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.
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= • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŠ

$7.00
$6.00

$4.00 * $1.75
$3.50 $1.50

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

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278 Ofiso

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
•v« o -•-> -r—, JcJH nMo-vt.

telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie Ir ArcherJ 
VAL.: kasdien nuo 2 Iki ‘ 9 vai. vak 

Treč. Ir sekmad. tik susitarus.
Telefonas: GKoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.----- -------- - *^*&w^**^^, 
kurias laimėjo Chicagos Neris. 1 
Nerį atstovavo mišrus sąstatas 
iš Neries, LFK Litųanicos ir 
Tauro.

Pirmas rungtynes čikagiečiai 
laimėjo 11:15, 15:1 ir 15:13. 
Po trumpos pertraukos vėl su
sitiko tos pačios komandos ir 
vėl Žaibo šešetukas turėjo nu
sileisti Neriai 5:15, 15:9 ir 
15:13. Vyrų tinklinyje visa kla
se išsiskyrė Chicagos Blandys, 
kuris atstovauja Chicagos ame
rikiečių komandą AAU Natio- . 
nals pirmenybėse. ! . Zaibą atstovavo: V. Karosai-

Ųė, K. Gelažytė, E. Vodopalienė, 
E. Kajeckaitė, R. ir I. Bespe-

Dalyvaujant mažam skaičiui A. Liutkutė, A. Barz-
stalo tenisininkų, komandinės <1UKaicė ir R. Staniškytė. Ko- 
stalo teniso pimenybės neįvyko.; mand°s vadovas R. Babickas.

Vyrų vienetą laimėjo Omą- ---------------
hos Litųanicos atstovas J. Ka- _ _
valiauskas, baigminėse rungty- MUS KOLONIJOSE 
nėse įveikęs clevelandietį J.
Nasvytį. Trečioji vieta teko MaSS
Clevelando Žaibo tenisininkui J. ’
Vodopalui. Chicagos atstovai 
(V. Grybauskas, B. Žemaitis, 
V. Kleiza ir kiti) turėjo pasi
tenkinti kuklesniomis vietomis.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
,5 kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Zaioas zaiae Į vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

j dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. WAlbrook 5-5076
Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagai susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

STALO TENISAS

mergaičių B kl. vie- žymėjo aukštu žaidimo lygiu. 
Neries šešetukas be didesnės 
kovos įveikė arietes. Žaibo I 
komanda šeštadienį nežaidė, nes 
turėjo dalyvauti Chicagos AAU 
pirmenybėse.

Sekmadieuį pirmose rungty
nėse susitiko Žaibas I ir Aras. 
Deja, abi komandos vėlavosi ir 
rungtynės, pagaliau, buvo pra
dėtos su nepilnais sąstatais. 
Prieš arietes Žaibo “veteranai” 
laimėjo lengvai 15:1 ir 15:4.

Antrose rungtynėse. susitiko 
Clevelando Žaibo ir Chicagos 
Neries tinklininkės. Abi koman
dos pasirodė pilnuose sąsta
tuose ir buvo tikėtasi gražių, 
Įtemptų rungtynių. Žiūrovų šios

Registracija šioms varžyboms rungtynės neapvylė. Daug ke-
— ---- ;— -——— liavusi ir puikiai šiemet pasiro

džiusi Žaibo komanda turėjo 
nusileisti sustiprintai Neries 
komandai 15:7 ir 15:9.

Iš Neries geriausiai pasirodė 
O. Blandyte savo puikiais ser
vais ir staigiais kirtimais. Žy
miai silpniau pasirodė nerietė 
A. Baloun, kuri jautėsi pasime- jo būti trys. Sekmadienį buvo 
tusi jaunųjų neriečių tarpe. į pramatytos 5 tinklinio ir vie-

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court» Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 

p., 6:39-8:30

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius

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

Vyrų vienetas; moterų viene
tas; vyrų dvejetas; moterų dve
jetas; mišrus dvejetas.

Jaunių A kl. vienetas; jaunių kurias nerietės laimėjo 15:7 ir
B kl. vienetas; mergaičių A kl. 15:10. Šios rungtynės nepasi- 
vienetas;
netas.

Moterų komandinės varžybos.
Tiek plaukyme tiek ir stalo 

tenise dalyvavimas yra atviras 
visiems Š. Amerikos lietuvių 
registruotiems sportininkams.

Jaunių 
priklauso 
jaunesni, 
klasei — 
jaunesni.

Plaukymo varžybos vyks šeš
tadienį, balandžio 7 d., nuo 1:00 
vai. iki 6:00 vai. St. Clair Rec- 
reation baseine, 4535 Fairview 
Avė. Sekmadienį plaukymo ne
bus.

ir mergaičių A klasei 
gimusieji 1944 m. 
Jaunių ir mergaičių 
gimusieji 1947 m.

ir 
B 
ir

Lietuviškos muzikos koncertas

DR. VL. BLAŽYS
FLAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas’jen nuo 6—8 vai vak.

Sešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. LAtayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

Va!.: __________ ..
penktad. nuo 1—4 p. p., 6.3v-o.3ū 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St.. Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L. Sei b utis

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

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

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

vak.. vai. 
vai.

turi būti atlikta iki kovo mėn. 
29 d. šiuo adresu: V. Simutis, 
12373 Cherrylawn, Detroit 4. 
Mich. (Tel. 834-7571):

Moterų vieneto varžybose bu
vo tik 3 dalyvės ir 1-mą vietą 
laimėjo ASK Litųanicos D. Če- 
rekienė. Antroji vieta atiteko 
nerietei G. Juškaitei ir trečioji 
Bemadzek, kuri atstovavo Cice
ro Ateities klubą.

Kovo 31 d., šeštadienį, 7:30 v. 
vakare Šv. Pranciškaus para
pijos salėje įvyks nepaprastai 
gražus lietuviškų dainų koncer
tas, kurį išpildys plačiai žino
mas Worcesterio Lietuvių Meno
Mėgėjų ratelis. Visas pelnas I 
skiriamas parapijos pataisymo! 
fondui.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

TRŪKO TV ARKOS

Smulkesnės informacijos bei 
varžybų taisyklės yra išsiunti
nėta visiems sporto vienetams. 
Registracija vykdoma per spor
to klubus. Klubams nepriklausą 
sportininkai norintieji dalyvau
ti, kreipiasi registracijos adre
su.

Nors pati pirmenybių progra 
ma buvo tvarkingai sudaryta, 
dėl susidariusių nesklandumų 
gavosi betvarkė. Šeštadienį įvy
ko tik vienos rungtynės, o turė-

Meno Mėgėjų Ratelis, vad. 
Bendoriaus, iš Providence, yra 
koncertavęs visur Naujojoj An
glijoj ir visus sužavėjo. Atvy
kę į Atholį duos progos išgirs
ti gražios lietuviškos muzikos 
ir pasidžiaugti puikiomis lietu
viškomis melodijomis.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia

rei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
' SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. TCAlbrooi 5-3765

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rei. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLlffside 4-2896
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9

i vai.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 

1 priima pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ
rei. ofiso PR 8-7773, rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

Kaip jau

Žaibas šiose rungtynėse silp- nos krepšinio rungtynės, deja, I visus lietuvius atsilankyti. . A T Z" /-» 1 T Vii O 1 X _ A * 1 J A 1 • 1 •nokai pasirodė. Iš clevelandiš-

ankščiau
skelbta, 1962 metai

I-siosprisiminimui G RADIJNKAN
buvo 

skiriami 
Lietuvių 

Tautinės olimpiados, įvykusios
1938 m. Kaune. Ta proga visos 
XII-jų žaidynių varžybos bus 
pravedamos atatinkamoje dva-

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI. Hl-FI, VĖSINTUVAI 
Pardat imai-taisyniai Sek. uždaryta

teįvyko tik 4 tinklinio. . .
Abi dienas buvo vėluojamasi. Misijos

Šį kartą tai nebuvo rengėjų kai- Misijos anglų kalba pradeda
te, vėlavosi žaidėjos ir abi die- mos trečiadienį, balandžio 4 d. 
nas kuklus žiūrovų skaičius liko Jas praves tėv. Albertas Bard. 1 
apviltas. Vienintelė komanda, Tą dieną 4 vai. p. p. prasidės 
kuri pasižymėjo punktualumu, vaikų misijos, o baigsis šešta-; 
buvo L.S.K. Neries. P. Ž. dienį. Suaugusiems prasidės 7: Į

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

2737 WEST 71st STREET 
V‘jandoa tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

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

D.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-619&
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71»t Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

%
VALANDOS: 

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS
5-2670. 

Jei ne-
8-0001.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4%%

l Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-o« Ir Campbell Avė. kampu) 

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So.-------
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 iki
ną. Išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

I

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligoe 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.lronlne nrlfma nagai eUKitariTna

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGĖ 

Vidaus ligoe 
10748 8. Michigan, Chicago 28? HL 

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

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p. 'reč>adienl — uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

I Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

1 •alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Road 

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 ▼. v
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

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

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

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU IJGOS 
2*56 West 63 Str«*t

Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 
antr. ir penkt. nuo 4 iki

Tel. ofisų RE 7-8818, VT 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
VaJ Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR «-6«59 

Rez. 6600 So. Arteslan A vengę
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 ▼. p.p., 6-7 v.v.

I
I
i Vai.:

xi|4=« _ _____  .
•f I šešt nuo 1 iki 4 vai.

iki 
8;

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
i i « j < ■ į GYDYTOJAS IR CHIRURGASPerskaitę Draugą , duoki-

Staigiai susirgus arba susižeidus 
I v ii kitiems pasiskaityti. (Emergency), šaukite telefono — 

! 434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
i i —— i ■ ■ ii ■■n— ligi S valandos ryto, kasdien.
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Sunkūs ir kruvini Alžirijos

KELIAI Į LAISVĘ

Į DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 23 d. 3

Milžiniškos aukos ir darbo kūrinys

PRANAS JURKUS
Rusų nesekmes erdveje

Jau seniai siekusiai nepri
klausomo gyvenimo Alžirijai 
praėjusis sekmadienis buvo 
svarbi, istoriška diena. Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle 
oficialiai paskelbė Prancūzijai 
ir tuo pačiu Alžirijai, kad jau 
yra pasirašyta sutartis su Al
žirijos sukilėliais baigti mū
šius. Tuo būdu bus baigtas 
tragiškas karas, tęsęsis septy
nerius su virš metus, išžudęs 
tūkstančius žmonių abiejose 
kariaujančiose pusėse, sunaiki
nęs ketvirtąją Prancūzijos res 
publiką. Apskaičiuojama, kad 
šis karas kainavo 250,000 žmo 
nių gyvybių ir dvidešimt bilio- 
nų dolerių.

Šį susitarimą dėl karo pa
liaubų idealizuojant, tektų pa
sakyti, kad jau būtų užbaigtas 
paskutinįš didesnis kolonialinis 

. karas, kuriuo siekta išsilais- 
vinti iš Vakarų kolonializmo. 
Taip pat tuo susitarimu ir pa
čiai prancūzų tautai “atneša 
taiką”, kurios ji neturėjo nuo 
1939 metų, nors tuo pačiu 
Prancūzija netenka imperijos 
vardo. Ir Alžirija, jei jai pa
vyks sukurti tvarkingą valsty
bę, visoj Afrikoj galės vaidin
ti labai reikšmingą vaidmenį. 
Prancūzija taip pat bus laisva 
ypatingam vaidmeniui “nau
joje” Europoje.

Šį įvykį pasaulis pasveikino 
gana nuoširdžiai. Pasveikino 
ir Jungtinių Valstybių prezi
dentas Kennedy, kuris dar, se
natorium būdamas, už Alžiri
jos nepriklausomybę pasisakė 
1957 metais.

K,'

*

Prancūzijos pažadėtoji pa
rama alžiriečiams yra svarbi 
keliais atžvilgiais. Ji paleng
vės naujosios valstybės vy
riausybei išspręsti labai dide
les ekonomines problemas, ko
kios susidarys įsikūrimo eigo
je. Atrodo, kad Alžirija bus 
neutrali, tačiau, gaudama stam 
besnę ekonominę prancūzų pa
ramą .gal mažiau turės pagun 
dų pašlyti komunistinio fron
to pusėn. Ar taip bus, sunku 
pasakyti. Dar būtų per anksti 
daryti bet kokias išvadas.

*

Su komunizmu nepriklauso
moje Alžirijoje teks daug ko
voti. Iš jų pusės bus viskas 
daroma, kad pasigrobtų nau
jąją valstybę į savo kruvinas 
rankas. Dar sutartis su Pran
cūzijos atstovais nebuvo pa
sirašyta, diktatorius Chrušče
vas jau pripažino Alžirijos “ne 
priklausomą valstybę” de jure. 
Vadinas, jau gerinasi. Be to, 
siūlo visokius patarnavimus ir 
net medžiagines gėrybes. To
dėl demokratijos ir tikrosios 
laisvės šlaininkams teks ne tik 
akylai budėti, bet ir stipriai 
veikti, kad apsisaugotų nuo 
komunizmo pavojų.

Teks kovoti ir su “įsisenėju
siu” Alžirijoj prancūzų po
grindžiu. Jis yra gana stiprus, 
turįs atramos pačioje Prancū
zijoje. Alžirijos nepriklauso
mybės priešų, nenorinčių pra
rasti ją kaip Prancūzijos kolo
niją, pačioje Alžirijoje yra a- 
pie dešimt procentų, o kartu 
Alžirijoje ir Prancūzijoje 
apie du procentai. Jie yra 
na gerai organizuoti, labai 
vingi, savo tikslui drįstą
naudoti žiaurias teroristines 
priemones. Jų jėga pajausta ir 
po to, kai sutartis jau buvo 
pasirašyta ir prez. de Gaulle 
paskelbta. Šis pogrindis ne
greit padės ginklus. Todėl jis 
gerokai sunkins naujosios vals 
tybės kūrimo darbą. Jo ir So
vietų Rusijos palaikoma komu
nistų veikla tikrai daug apsun 
kins pirmuosius to krašto lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo 
žingsnius.

Reikia laukti, kad Alžirija 
greitai ir sėkmingai nugalės 
visas kliūtis ir pradės norma
lų nepriklausomos valstybės 
gyvenimą. Reikia laukti ir to, 
kad greitai, efektingai ir stip
riai bus daromi žygiai tiek 
Jungtinėse Tautose, tiek visa
me laisvame pasaulyje užbaig
ti ir žiaurųjį sovietinį kolonia
lizmą, nes šiandien Sovietų Ru 
sija yra didžiausia ir pikčiausia 
koolnialinė imperija pasaulyje.

Kiek istorijoje žinoma, jau 
nuo amžių pradžios žmogus sie
kė taikos su savo kaimynu. Tai- nime. Karas atmetamas, kaip 
ka, kaip stovis, pagrįstas įsta- įrankis valstybių pogeidži; 
tymais, valstybinėm sutartim 
ir teisingumo principais, užtik
rinąs ramų ir taikingą sugyve
nimą, yra ne atsitiktinumo, bet 
milžiniško pasiaukojimo ir dar
bo kūrinys.

Kiekvienos tarptautinės or
ganizacijos tikslas praeityje bu
vo ir dabar yra palaikyti pasau
lyje taiką, išvengiant ginkluo
tos jėgos konfliktų. Jungtinės 
Tautos, šiandien didžiausia tarp 
tautinės teisės institucija, šiuo 
atžvilgiu vargiai pateisina savo 
tikslą. Nors ji ir apjungia visus 
kontinentus, — narių skaičius 
siekia net 104 valstybes (iš ku
rių dalis nei forma, nei turiniu 
neatitinka valstybės sąvokai), 
bet yra susiskaldžiusi grupėmis, 
ideologijom ir skirtingais politi
niais tikslais. Jos jau nuo pir
mųjų įkūrimo dienų pasirodė

♦

Ii

Bent kol kas atrodo, kad 
sutartimi yra patenkintos abi 
pusės: prez. de Gaulle ir Al
žirijos sukilėliai. Daugiausia 
kredito tenka de Gaulle, ku
ris turėjo pakankamai drąsos, 
kantrybės ir energijos siekti 
šio susitarimo. Kaip žinoma, 
sukilėliai reikalavo duoti jiems 
laisvę tuojau. Tačiau jie nusi
leido iki to, kad sutiko eiti 
prie savo tikslo apsisprendimo 
keliu, kelių mėnesių laikotar
pyje pravedant referendumą. 
Toks referendumas, supranta
ma, praeis sukilėlių nuadai ir 
tuo pats nepriklausomybės rei
kalas bus žymiai sustiprintas.

Prezidentas de Gaulle parei
kalavo tokio referendumo dėl 
to, kad jam rūpėjo tuo laiku 
išsiderėti aliejaus koncesijų 
Saharoje ir išgauti aiškią ga
rantiją Alžirijoje gyvenantiems 
europiečiams. Užtat Prancūzi
ja pažada savo paramą naujai 
valstybei.

ga- 
ko-
pa-

Spaudoje ir gyvenime

4

išvados, kad žmonijos gerovė 
glūdi taikingam tautų sugyve-

tams 
iealizuoti. Valstybės jungėsi į 
tarptautines organizacijas, ti
kėdamos efektyviau stoti kovon 
prieš teisės laužytojus. Deja, 
kaip matome, nei Hagos Konfe
rencija (1907), nei Tautų Są
junga (1919) nepajėgė išveng
ti paskutiniųjų dviejų pasaulio 
konfliktų.

Priežastys gludi giliau

Didvyrius padaro bevardžiais
be teisės — smurtas ir diktatū
ra. Teisė be jėgos — ne teisė, i 
bet daugiau idėja.

Vis dėlto, tarptautinė teisė 
savo pozityvią galią išveda ne 
tik iš sutarčių ir kodifikacijų, 
bet iš prigimties ir gamtos tei
sinių normų. Etikos ir moralės 
dėsniai yra integralinė jos da
lis.

Kol žmogus nešios savyje pik tvirtina, kad, amerikiečių žval- 
tą, pavydą ir neapykantą ki- gybos duomenimis. rusai bus 
tam, kol jis moraliai nesustip- pražudę keletą astronautų, kol 
rėš savo širdyje, teisiniai su- Gagariną ir Titovą sugebėję pa 
darytas kodeksas taikai palaiky leisti orbitan.
ti, kaip ir daugelis kitų “šven
tai prisiektų” tarptautinių de-j- 
klaracijų, bus bereikšmis.

Sakoma, skęstantis griebiasi 
ir šiaudo. Žmonijos dabartinė 
laikysena veda prie bedugnės. 
Ar numatytasis kodeksas pa
jėgs pasukti pasaulį taikos link 
me, parodys ateitis, tačiau ne
abejotina, kad jo reikšmė bus 
įrašyta istorijos lapuose, kaip 
ir kiti pirmtakūnų darbai ir nuo 
pelnai žmonijos labui.

Nors rusai ir skelbia, kad jie 
niekad nėra turėję jokių nepa
sisekimų savo erdvės progra
moje, bet neatrodo, kad laisva
sis pasaulis labai tikėtų tokiais 
rusų postringavimais. JAV žur 
nalistas Drew Pearson “The 
Baltimore News-Post” dienraš
ty, š. m. vasario 23 d. numery,

I
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Pradedant nuo pirmųjų išmin 
čių ir baigiant šiais laikais, dau 
gybė tomų yra prirašyta, įsta
tymų prikrautos lentynos, ta
čiau taika šių dienų žmogui dar 
vis yra reliatyvi sąvoka. Kur 
priežastis? Nejaugi žmogus ne
simokanti ir nepataisoma būty
bė? Jei taip, ar verta šiandien 
kodifikuoti taikos dėsnius, jei
gu jų reikšmė liktų tik popie- 

nepajėgfos pasaulio taikai išlai- nuJe- 
kyti' Į Įvairūs tarptautiniai kodek

sai, statutai sukurti neabejoti
nai geriausių intencijų konfe- |

Teisininkai imasi iniciatyvos

Suprasdama rimtą padėtį A- rencijose yra bereikšmiai, jei 
jų nesilaikoma. Įstatymas ne 
vien įpareigoja, bet ir priver-

merikos Teisininkų draugija (A
BA) savo pusmetiniame suva
žiavime nutarė pavesti specia- Neužtenka sudaryti įstaty
mam komitetui, kad sudarytų mų rinkinį, bet reikia jį realiai 
pasaulio taikos čarterį teisės įgyvendinti, reikalui esant, pri- I
pagrindais. Principe projektas taikant atitinkamas sankcijas, 
buvo priimtas net virš tūkstan- Valstybinėj santvarkoj tam yra 

įstatymų vykdomasis organas, 
pvz. policija ir teismai. Šio or- 1 
gano pasigendama tarptautinėj 
teisėj.

čio teisininkų, atstovaujančių 79 
valstybes, žinoma, ir rytų blo
ką. Galutiniam sprendimui šis 
projektas bus pristatytas šių 
metų balandžio mėn. įvykstan
čioj pasaulio teisininkų konfe
rencijoj, Romoje. Tai yra taikos 
linkme didelis ir svarbus žings
nis, kuris, kaip ABA argumen
tuoja, gal būt, pasieks daugiau, 
negu diplomatinės šnektos su 
skirtingom sąvokom ir intere
sais.

Daug kartų bandyta
Žmogaus prigimtis yra linku-1 

si statyti ir griauti. Praeitis 
liudija, kad po kiekvieno karo 
ar tarptautinio konflikto uoliai 
buvo ryžtasi atstatyti taiką. 
Taiką ne laikiną, bet visuotiną 
ir amžiną.

Tuo reikalu daugelis filosofų, 
teisės mokslo žinovų ir valsty-1 
bės vyrų suko galvas, kuriuo 
būdu pasiekti šį tikslą, užgaran 
tuoti žmonijai taiką. Prieita

Žuvę astronautai

Pati pirmoji jų auka buvusi 
II-jo Pasaulinio karo pilotas 
Alexis Ledovsky. Jis dar 1958 
metais išlėkęs raketa į 200 my
lių aukštį ir dingęs amžiams. 
Po keletos mėnesių T. Šiborin 
išlėkęs aukštyn ir niekada ne
grįžęs. X

vienas nežus. Tačiau astronau
tas, kurs žūsta erdvėje, yra 
toks pat didvyris, kaip ir tas, 
kuris laimingai grįžta iš orbi
tos. Žuvęs astronautas užsitar
nauja tiek pat pagarbos, kaip 
laimingasis jo brolis. Tad, argi 
nežiauru dėl politinių motyvų 
žuvusį astronautą pridengti me
lo ir slaptumo skraiste, ištrinti 
jo vardą, iš istorijos ir žmonių 
širdžių? Bet komunistinė mo
ralė tai leidžia daryti, nes toks 
savų didvyrių niekinimas yra 
reikalingas komunizmo pranašu 
mo mitui sukurti. A. R.

Šie nuostoliai privertę rusus 
atidėti astronautų keliones me
tams. 1959 metų sausio mėne
sį rusai su raketa paleidę kitą 
H-jo Pasaulinio karo veteraną 
Andrei Mitkov. Šio kelionė į i 
erdves tęsėsi vos 20 minučių. 
Raketa sprojusi ir suplėšiusi 
astronautą į skutelius. Visi šie 
skridimai buvę suborbitiniai, t. 
y. tokie kokius įvykdė amerikie

Kas turi kardinolus
Kardinolus turi 32 kraštai:

Italija—30, Prancūzija—8, Is
panija—6, Amerika—5, Vokie
tija—3, Brazilija—3, Kanada 
—2, Anglija—2, Argentina—2, 
Airija—2, Portugalija—2. Po
vieną kardinolą turi — Arme- čiai A. Shepard ir V. Grissom, 
nija, Austrija, Australija, Bel
gija, Čilė, 
biją, Kuba, Kinija, Indija, Ven
grija, Japonija, Libanas, Mek
sika, Olandija, Peru, Filipinai, lėtinusios kapsulės greitį, ją dar 
Lenkija, Sirija, Tankanika, U-

remiasi ir jėga. Jėga rugvajus ir Venezuela.

Bet prieš pat Gagarino skridi- 
Ekvadoras, Kolum- mą rusai buvo paleidę orbiton 

erdvės kapsulę, kuri irgi negrį
žo. Jos retroraketos, užuot su-

Kovo 29 d. Kuboje prasidės teismas tų belaisvių, kuriuos paėmė 
Castro nevykusios iš Amerikos invazijos metu. Tie žmonės tiesiog 
buvo atiduoti Castro režimui į rankas, nes buvo keliami į Kubą 
be jokios paramos ir tvarkos. (UPI)I
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BOLŠEVIKAI PRISIPAŽĮSTA TIKRINĄ 
LAIŠKUS

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
“Neseniai į mūsų rankas pateko 

vieno nacionalisto budelio nuotrau
ka, atsiųsta iš užjūrio. Antroje 
nuotraukos pusėje šis žudikas, 
daugiau kaip 2000 Lietuvos TSR 
piliečių mirties kaltininkas, rašo: 
“Grįšiu, pradėsiu savo biznį...”

PREMIJUOTAS ROMANAS
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Gabiausi mokiniai išrinkti iš 
50.000 aukštesniųjų mokyklų mo
kinių konkurso keliu. Viršuje Lor- 
raine Foster. 17 m., ir Norman 
Fretwell, 17 m. Mergaitė yra iš 
Barrackville, W. Va., o berniukas 
iš Joplin, Mo. (UPI)

pagreitino, ir ji dingo erdvėj. 
Vėliau rusai paskelbė, kapsulėj 
buvęs tik manekenas. Tačiau 
ekspertai nelabai tiki rusų 
skelbimams ir mano, kad ten 
buvęs žmogus.

Vėžio tyrimai moterims
Australijoj, Sydney hospital 

atidarė skyrių vėžiui patikrin
ti pas moteris. Pats patikrini
mas užtrunka apie 15 min. An
ksti pastebėtas vėžys gali būti 
lengvai išgydytas, kai liga įsi
senėja. pagydymas dažnai bū
na nebeįmanomas, arba labai 
komplikuoias. Atidarius šį sky 
rių, susidarė eilė laukiančiųjų.

Žmogus nieko nereiškia

Tokių pranešimų akivaizdoj 
iškyla nežmoniškas komunizmo 
žiaurumas. Ne dėl to, kad pra
žudė keletą savų astronautų. 
Kiekvienas didelis užsimojimas 
reikalauja aukų. Turėjo žūti 
bent keletas gerų lakūnų, kol 
Atlantas buvo nugalėtas. Jų 
tarpe ir mūsiškiai Darius su Gi
rėnu galvas paklojo. Erdvė irgi 
savo aukų reikalauja, ir jų bus 
daugiau. Džiugu, kad nežuvo 
dar nė vienas amerikiečių as
tronautas. Bet niekas negali bū 
ti tikras, kad ir iš jų tarpo nė

— Linksma nuotaika, kaip 
prigimties ypatybė, yra procen
tus nešanti pinigų sumą ir į 
visus gyvenimo turtus veikia, 
kaip magnetas. —O. S. Marden

Čekistų leidžiamas laikraštis 
grąžinti žmonėms į pavergtą Lie
tuvą, pavadintas gražiu “Tėvynes 
Balso” vardu, patvirtina jau mū
sų seniau teigtas žinias, kad bol
ševikai tikrina mūsų koresponden
cijas su kolonizuotos Lietuvos gy
ventojais, kad jie stengiasi sužino- ,Taip, jis, matote, svajoja grįžti į 
ti išeivių adresus ir įvairiais bū- i mūsų žemę, suruošti naujas kru- 
dais juos apšmeižti. Neseniai šis 
komunistų šmeižtalapis parašė 
straipsnį “Aukos kaltina”, kuris 
esąs dokumentinė apybraiža.

Kur kas gyvena
Ne vienas lietuvis skelbiamas, 

kur jis gyvena, ir primetami jam 
vienokie ar kitokie nusikaltimai. 
Enkavedistų balsas rašo, kad toks 
ir toks žmogus iš Telšių dabar gy
vena Australijoj, kitas iš Varnių 
valsčiaus komunistų priešas gyve- rindami mūsų laiškus ir siuntinius, 
nąs Chicagoje, dar kiti iš Telšių Visa tai įspėja lietuvius būti at
gyveną Anglijoj ar Kanadoj, ir. sargiais, nes kaip stalininis, taip ir 
žinoma, pridedami adresai, kurių chruščevinis budelis vis dar kan- 
tikrumo mes čia nemaname tvir- da, kol jam laisvasis pasaulis ne
tinti. Apie vieną telšiškį "Tėv. Bal- išmuš dantų, 
sas” rašo! kad toks ir toks dabar 
siunčia giminėms siuntinius su to- Į 
kiuo ar tokiuo grįžtamuoju adre- J 
su. Taip pat “T. Balsas” rašo, kas j 
gauna laiškus ir nuo ko, ir išvardi
na Amerikoj gyvenančių keleto 
lietuvių pavardžių

Pačiupo ir nuotrauką
Toliau tas “Tėvynės Balsas”, už!je nesunku supainioti vertybes 

kurio skaitymą Lietuvoje baudžia- jj. atspėti netikrų idealų tarny-

—Juozas Brazaitis Tautvilos apmaudas,ms kalėjimo, nes jis skiriamas tik 
užsieniui, rašo:

I vinas skerdynes, aršesnes, negu 
11941 metais, “biznierium” atsisės
ti liaudžiai ant sprando.”

Žodžiu, komunistiniai agentai 
aiškiai pasisako, kad jie kam nors 
siunčiamą nuotrauką pačiupo, kaip 
pačiupo ir daugelį kitų laiškų, iš 
kurių jie nurašo adresus. Komunis
tai visomis priemonėmis stengiasi 
surinkti įvairiausias žinias, o tam 
tikslui jie naudoja ir paštą, tik-

P. J-lis

— Laisvinimas nevienam vir
to šventu žodžiu. Tačiau laisvi
nimo vardu pažymėtoje veiklo

bai.

tas.

(Tęsinys)
Jeigu klausiu, tai ir atsakyk!
Nei reikėjo, nei turiu, — trukteli pečiais Viltau-

Šiuosyk gelbėjau tavo senelio Ringaudo mylimą Įsidėk galvon: jei rytoj iki vidurdienio nebūsi 
sūnų. Ir šis reikalas tokis pat, kaip anąsyk tave ma- išsinešdinęs, tai tuoj po pietų tabalosies pakartas, 
žą traukti iš po ledo. Nors vanduo ir reikalauja au- Žynys kaip rėš rikiui ausin, kaip duos dar ir 
kų, bet aš tave vistiek ištraukiau. Esu žynys, gyva- antron:— Ar aš ne antrasis tau tėvas? Argi ne taip 
tos sergėtojas. ‘ - -

Gelbėdamas vieną,
Bulevičiai sukrito

Giltinė suranda, kurių jai reikia. Ji moka vilioti sa
vęsp.

Ne kas kitas, o tik tavo liežuvis juos nužudė. kvatoti...
Paskum Mindaugą greit būtum dievop sekęs tu 

ir Eitvydas. Bulevičiai buvo judviem pikčiausi priešai, 
o ne draugai.

Ne tik sopulingai juos numarinai: dar ir numi
rusius niekšini. Mat, esi žynys: kaip sakai, gyvatos 
sergėtojas, — paniekinančiai prikiša Tautvilą.

Kaip tau, viešpatie, Laimos skirta būti Kernavės 
rikiu, taip man skirta būti žyniu. Dėl to ir žinau, ką žudikus, 
sakau.

Kad būčiau neišlikęs, jeigu jie gyventų, — pa
šiepia Tautvilą.

O taip! Bulevičiai troško užmušti visus Ringaudo 
įpėdinius.

Tu vėl numirėliams per dantis barbeni. Ir esi už
sigeidęs tvarkyti visos Lietuvos reikalus. Jeigu to 
užsigeidė Mindaugas, jeigu še Prūtas, tai kodėlgi ir 
tau tokiam gudruoliui neįsidrąsinti? Bet tokiems šiuo 
metu čia dar ne vieta. Žiūrėk, kad iki rytojaus vidu
dienio išnyktum iš Kernavės!

Iš Kernavės man išnykti? Juk ne kitur, o tik 
Kernavėje mano visa gyvata. Nejau gali seną uosį 
išrauti su šaknimis? Žinok — aš nė krust iš Kerna
vės! Ir neužmiršk, viešpatie: tai pačios Žemynos įsa
kymas. Neseniai ir pats sakei: niekur nėra antros, 
Kernavės.

Kas tikrai Kernavę myli, tas už ją kovoja, o ne 
išduoda.

Myli? Geriau man jau būti Kernavėje negyvam s&s jau vos beatpažįstamas.

prapuldei tris. Ir ne tik tris, 
duobėn, kurią iškasė kitam.

Viešpatis Dausprungas pasakė, kai įlūžusį tave ištrau
kiau ir atgaivinau? O tu?..

Išdidžiam Tautvilai, pačiam Kernavės viešpačiui, 
niekad dar nebuvo niekas skėlęs į ausį. Jis net suak
menėja dėl tokio netikėtumo. Ir staiga — pratrūksta

Tu juk perdavei Mindaugui žinią ?
Kokią žinią ?
Apie sąmokslą su Bulevičiais.
Nagi kas kitas — aš.
Tai net ir nesigini? — Tautvilą bijojo šitokio at

sakymo. Jis būkštavo prarasti Viltautą, savo antrąjį 
tėvą, kaip jį kartais pavadindavo velionis Dausprun
gas. Tikėjosi, kad užkluptas žynys ginsis. Dabar 
blogiau negu Viltautas būtų numiręs. Neišnyko, o 
tapo didžiu ir biauriu priešu — išdaviku!

O kodėl man slėpti akis nuo šviesos? Nesu gi pa
daręs blogo.

Nesi? — Tautvilos balsas aštrus, o akys smai
los ir pilnos pasipiktinimo.

Aje, mušk ar ir užmušk, jei nori. Turi valią. Bet 
aš gerai žinau, kad manyje atsišaukė tik šventas die
vų balsas: gelbėk! privalai! Tai tik jau neišversk ši
to į pikta: nuo Giltinės gelbėjau.

Ir ką gi tu gelbėjai?
Jeigu jau apie tai, tebūnie apie tai. Tavo tikrąjį 

dėdę. Viešpaties Dausprungo brolį. Net baisu pagal
vojus — dėdę!

Ar tai tavo reikalas buvo kištis? — tvenkiasi
' ’ _ ’ f, i negu toli nuo Kernavės gyvam.

Tas kvatojimas apstulbina ir žynį. Kvatoja Taut
vilai Jo gi niekad nepamatysi nė nusišypsant.

Tu už Bulevičius man keršysi ? Už viešpaties 
Dausprungo žudikus?..

Ką? — surinka Tautvilą, lyg jį būtų kas jieti- 
mi dūręs.

Tai kas, kad ne savo rankomis. Bet jie užsiundė

Net jau trečią sykį numirėliams per dantis bar
beni! O jei tikrai žinotum, tai kodėl anksčiau tylėjai? 
— Tautvilą prisikiša prie pat žynio akių.

Žynys žino, jeigu sako.
Tai ir sakyk, ką žinai! — nutveria Viltautą už 

barzdos.
Viešpatį Dausprungą iš pasalų nužudė dviese. 

Vienas tųdviejų — čia pat Kernavėje.
Taip arti penimas? Kas jis? — Tautvilą supurto 

žynį, net kresteli ano galva.
Žvilgaudas iš Kriavo.
Žvilgaudas? Šis atsikraustėlis žvairys? — Taut

vilą net dūsta virdamas savyje.
Taip. Šis.
O antrasis žudikas? Kas ir kur tas? — žioruoja 

Tautvilą.
Kietaviškių seniūnas Eigela, — dusliai, prikimu

siai ištaria Viltautas.
Ei-ge-la! — keršto troškinamo Tautvilos bal-

(Bus daugiau)
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CHICAGOS LITUANISTINIU MOKYKLŲ PASIRODYMĄ-VAKARĄ
DALYVAUJA: Brighton Parko, Cicero, K. Donelaičio, Marquette Parko, PROGRAMOJE: Atskirų lit. m-lu chorų dainos, sekstetas, inscenizacija, dra
Roselando, Town of Lake, Bridgeporto, West Side lit. mokyklų mokiniai. matizacija, tautiniai šokiai, baletas, plastika, skambinimas piano ir kt.

Kviečiami mokinių tėve
liai ir kiti tautiečiai atsi
lankyti, pamatyti ir įvertin
ti mūsų jauniausiųjų pa
stangas, o p. mokytojų pa
siaukojimą lituanistiniam 
mokyme.

s Baras apie Aidos NEUŽMIRŠTAMASAI RIO

pastatymą Kalnų, karnavalų, paplūdimių, pramogų miestas

JONAS VAIČIŪNAS
NIJOLE SEMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

dimį, per Leblon, toliua nuo 
miesto — į užmiestį, už Dois 
Irmaos, už Gavea, į prieškalnį 
(kalnyno pryšakinius kalnus) 
Rio priemiesčiuose, vadinamą 
Barra da Tijuca.

Kiek laisvo laiko turi tas, kuris 
nežiūri ir neklausia, ką pasakė, 
padarė ar pamatė jo artimas, bet 
tiktai žiūri, ką jis pats daro, rū
pinasi būti doras ir teisingas savo 
darbuose. Nereikia jieškoti blo
gumų kituose, bet eiti savu tiesiu 
keliu, nesiblaškant j šalis.

Marcus Aurelius
Stasys Baras lietuviškajai vi

suomenei gerai žinomas. Jis — | 
vienas iš nedaugelio mūsų so
listų, sugebėjusių įsimušti į ame 
rikiečių tarpą ir net laimėti kon 
kurse pirmąją vietą.

Jūsų korespondentas aplankė į 
jį ir pasidalino keliomis minti-! 
mis.

— Visuomenėje girdėti atsi
liepimų, kad gal lietuviškos o- 
peros geriau mums tiktų staty
ti. Kokia Jūsų nuomonė?

— Priekaištas be pagrindo. 
Operai išugdyti reikia laiko. 
Kad ir Lietuvos opera. Pradė
ta su svetima Traviata, ir patys 
žinome, kiek laiko ėmė prie lie
tuviškų operų priėjimas. Reikia 
pripažinti, kad patys pirmieji 
Lietuvos operos pasirodymai 
Kaune nepasižymėjo savo tobu
lumu.

— Tai lietuvišką operą sun
kiau pastatyti? i

— Tikrai taip. Daug sunkiua 
ir techniškai ir iš finansinės 
pusės.

— Ar tikite galimumu paro
dyti “Jūratę ir Kastytį”?

— Po kurio laiko. Ypač no
rėčiau toje operoje dainuoti.

— {domu išgirsti Jūsų žodį 
apie statomos Aidos meninį ly
gi-

— Iš ansamblių ir chorų rei
kalaujama gero pasiruošimo. Ir 
Lietuvoj kokią nors operą sta
tant, chorai ir solistai padary
davo bent trisdešimt repetici
jų. Mūsoji opera tektų skirti 
prie mėgėjų grupės. Visi dir
bame savo tiesioginį darbą dėl 
duonos kąsnio, didžioji dalis la
bai sunkiai fabrikuose. Tik va
karais ir naktimis galime rink
tis ir operos pastatymui ruoš
tis. Čia labai ir labai turėtų 
būti vertinami chorai. Dirba be 
jokio atlyginimo, vien tik idėji
niais sumetmais. Ne ką geriau 
ir solistams. Jie gaus mažytį 
atlyginimą, bet jis sutirps, kada 
reikės mokėti už pamokas ir re
peticijas akomponuotojams. Dai 
nininkas — boksininkas. Kaip 
boksininkas diena iš dienos tre
niruojąs, lygiai dainininkas turi 
dainuoti. Profesionalų operos 
paruošimas, suprantama, visai 
kitas.

— Ar “Aidos” opera

— Sunki. Reikalauja 
vokalinių pajėgų ,gerų 
ir brangių dekoracijų, 
daug darbo turi dirigentai ir 
režisorius.

Iš tiesų, nėra nieko gražės- tas pastovas (pjedestalas) At- rimais. Ir dažnai ne vienas ame- 
nio, kaip pasivažinėjimas vaka- pirkėjui. Ipanemos paplūdimio rikietis, pripratęs prie švieses- 
re aplink Lagoa Rodrigo Frei- papėdėje stovi Pedra Dois Ir- nių, užsidega degtuką, kad ga- 
tas, lagūną pačioje Rio širdyje, j 
kai gali matyti tiktai juodą 
dangų, vandenį ir spindinčias smailiom viršūnėm kalną. Tuoj tu cha-cha šokis grįžta vėl į ma- 
švijesas: tolstančias raudonas>v- -- ---- — T'-J— ’
mašinų šviesas, 
spalvų reklamų, šaukiančių tau 
“Beba Coca-Cola” ,geltonas to
limų dangoraižių šviesas ir bal
tą, kryžiaus pavidalo, šviesą 
virš Corcovado kalno, kur 
ganytojas saugo miestą.

Dienos metu Rio lyg ir 
tenka savo magiškumo, bet

Ar gahojate, kad Aidos kjek nesumažina j0 nepapras 
ne kitos operos pasirinkimas tQ grožio Nesvarbu> kokia kryp 
ras? 4.;™: „„„„U4..._

Sol. St. Baras

o i
geras?

— Mes turime tai operai ge
rą sąstatą. Ir solistų ir chorų. 
Kažin ar pajėgtume pastatyti 

j tokią operą, kurioje reikėtų di
desnio vedamųjų solistų skai
čiaus.

— Koks yra šios operos pa
grindinis privalumas?

— Mes duodame visą operą 
lietuvių kalba. Tai milžiniškas 
patogumas kontaktui su publi- žaltys 
ka ir patiems klausytojams. Net Į 
turinio nežinantiems, viskas bus 
puikiausiai suprantama. Jaučiu 
norą prikergti, kad lietuvių kal
ba yra gera ir skambi dainuoti. Į

sunki? 

stiprių 
chorų 
Labai

— Jūs dainuojat tenoro Ro- 
dameso partiją. Ar mėgstate 
M?

įmoas, dvi skirtingos uolos, ku- lėtų pamatyti savo kompaniją, 
rios kartu sudaro lygų, dviem su kuria jis atsilankė. Šiuo me-

už jo atsiveria plokščias Pedra dą su visu lotynišku tempera- 
vaivorykščių 1 da Gavea kalnas, savo išvaizda meniu, pritraukdamas daugiau 

panašus į sėdintį katiną ir ste- žmonių kaip bet kada į klubus, 
bintį okeaną. ,

_ ... , . . . , j Žibančio smėlio paplūdimiaiPasilinksminimo vietos i 1 r
Rio, pagarsėjęs visaipe pašau Ir neturintieji pinigų gali pui 

lyje savo spalvingais karnava- kiai pasilinksminti, net gal dar 
lais ,yra ideali vieta praleisti daugiau. Kurių kišenės yra vi- 
atostogas. Kai amerikietis šiau- siškai tuščios ir nepajėgia net i 
rėje — JAV-se kenčia nuo žie- nusipirkti “Coca-Cola” butelio 
mos ledinių viesulų, Rio gyven- „o;
tojas vartaliojasi gražiausiuo
se paplūdimiuose, glostomas 
švelnaus vasaros klimato, 
met, kai laiškai iš JAV 
skundų nepaprastai šalta 
ma, sukausčiusią nuo pat 
džios ir nepaleidžiančia savo au
kos net pavasariui besišvais
tant apie slenkstį, Brazilijoje

IŠ-

ne-
tai

timi pasuktum, visados atsiras 
tarp kalnų ir okeano (arba la- 
gūno bei įlankos), su Corcova
do iš vienos pusės ir Cukraus 
Galva (kalnas prie uosto) iš ki
tos pusės. Lietuvos žaliuojančių 

i lygumų dukrai, didesnį savo gy 
venimo dalį praleidusiai Illinois 
lygumų krašte, Rio kalnai ir uo-! tuo tarpu daug karštesnė va
los, atrodo, žadą užima. Jie ker- sara, nei ji būna paprastai, a- 
ta visą miestą, lyg susirangęs

>, su didžiuliais kalnais va
karų pusėje, gi pačiame miesto 
viduryje apkabina žemę mažo
mis kalvomis.

i

Ne
pilni 
žie- 

pra-

Rio pasivaikščiojimo takai, so 
dai ir parkai yra labai garsūs. 
Ir Rio yra vienintelis miestas 
vakaruose, kuris pavadino par
ką Mahatma Ghandi vardu, tuo 
pagerbdamas pamaldų indų ko
votoją už taiką, čia labiau, nei 
kur kitur, kiekvienas ras daug 
žavesio, džiaugsmo ir malonumo 
tiek gyvame pasilinksminime, 
tiek ramiame poilsyje.

“Coca-Cola” butelio 
ar panašaus gėrimo, gali turėti 
nepalyginamą malonumą pasi
vaikščioti vakarais Copacabana 
paplūdimio pakraščiu: tolumoje 
skambant bangų muzikai, gat
vės lempoms metant švelnią švie 
są ir plytelėmis išdėliotiems ša
ligatviams suformuojant mozai
kinį taką, kuriuo galima sekti 
ligi paties paplūdimio galo. O 
atsigrįžus, ieškant savo paties 
paliktų pėdsakų, 
šviečiančių šviesų jūra ir pasta
tų linija, kurios pagaliau subė
ga į vieną ir sudaro auksinį 
brūkšnį. Lyg, rodos, jau to vie
no didingo vaizdo nepakaktų, 
priešingoje Copacabana paplū- 

, dimio pusėje stovi Cukraus Gal

f
J

I
randama tik

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, 8»v.

TE L E VI Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Ui patarnav. vietoje $S.00, už 
riirhtuvgs darbą — $10.00 Ir dalys.

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS

2548

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

M OVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Visai kitas reikalas su anglų dahl- Corcovado yra daugiau uo 
kalba. Dėl to, viena iš priežas
čių, kad Amerikoje operos dai- būtų buvusi specialiai pastaty- 
nuojamos ta kalba, kuria jos 
parašytos. Iš italų ,prancūzų 
ar kitų kalbų versti operų teks- į . 
tai angliškai nustos didelės da
lies skambėjimo. Kita priežastis, 
dėl kurios čia operos išpildo
mos jų “gimtąja” kalba — pa
tys dainininkai dažniausiai su- 
skolinti iš viso pasaulio, ir jiems 
mokytis svetima kalba tekstus 
būtų didelis sunkumas.

— Kokia partija Jums labiau 
šiai patinka dainuoti ir kokį 
kompozitorių labiausiai mėgsta
te?

— Kiekviena partija patinka, 
kada pradedu dainuoti. Dėl to 
į šį klausimą sunku būtų at
sakyti. Man yra tik lengvos ar
ba sunkios partijos. Tiesa, yra 
dainininkų, turinčių, kaip sako
ma, savo “arkliukus”, bet aš 
į tą skaičių nepatenku. Lygiai 
tas pat ir su kompozitoriais.

Neteko anksčiau niekad su
S. Baru susitikti. Lyg ir neri- 

: mau kiek prieš pasikalbėjimą. 
1 Tačiau po kelių sakinių atsi

kvėpiau, pastebėjęs, kad didelis 
žmogus tampa dar didesniu, jei- 

• gu jis to neparodo. Priešingai, 
> jis yra paprastas ir kuklus.

not gyventojų pasakojimų. A- 
merikiečių turistai, atvykę į Rio 
gali būti užtikrinti, kad čia ras 
ne tik moderniškiausių viešbu
čių, liuksusinių restoranų ar gy- 

Jie yra įvairių ir keistų pavi-i naktinių klubų, bet ir- bliz
gančio balto smėlio paplūdimių 

la, kaip kalnas; atrodo, lyg ji ir Jvairių ivairiausių šakų spor-' va, o mažutė raudona švytu- 
tų. • rio ugnelė pačioje viršūnėje,

šelmiškai mirksėdama, blyksi, 
lyg siūlydama savo draugišku- 

' mą ir visoje visumoje sudary- 
Rio yra puikiausia vieta ak- dama nepamirštamą stebuklin

gą vaizdą.
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Dail. ir meno istorikas ANTANAS RAKŠTELĖ 
atidaro

MENO MOKYKLĄ — AKADEMIJĄ
Bus dėstoma: piešimas, akvarelė, aliejinė tapyba bei jos 

technika, grafika ir visi teoretiniai dalykai, būtini žinoti būsi
mam menininkui.

i Jei nori — kepkis pat* sau 
mėsą restorane

Beturčin malonumai

Kryžius Dainavos stovykloje 
Manchester, Mich. šiuo metu ve
damas stovyklos reikalams vajus

Į mokyklą gali įstoti bet kurio amžiaus ir išsilavinimo as- 
menys, pradedantieji ir jau pažengę.

Studentai pasirenka grupines ar individualias pamokas ir 
| laiką.

Platesnių žinių ir užsirašymo reikalu skambinti telefonu 
| RE 7-9478. Rašyti bei asmeniškai teirautis 3549 West 66th Place, 
I Chicago 29, Illinois.

Apie mokslo pradžią bus pranešta kiekvienam asmeniškai.

tyviems žmonėms, mėgstan
tiems judrų gyvenimą. Turin- ’ 
tiems pinigų, visos durys atvi
ros į geriausius restoranus, o 
viename jų atsilankę svečiai ar 
turistai gali patys išsikepti sau 
mėsą ant specialiai pastatytos 
krosnelės, pūpsinčios viduryje 
ant atsilankančiųjų stalo. Ręsto 
rano savininkai nepamiršta pa
duoti ir prijuosčių bei tam tiks
lui iešmų.

Rio turi tamsiausius klubus nos). Po to pagauni autobusą, 
pasaulyje su gera muzika ir gė- kuris veža per Ipanema paplū-

Ne vien turtuoliams prieina
mi visi malonumai Rio mieste.' 
Ir tas, kuris teturi vos vieną 
dolerį, gali dviese puikiai pra
leisti vakarą. Galima pradėti ki
nu, kuriame nors viename iš į 
daugelių Copacabana modernių 
teatrų (studentams pusė kai-;

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

.M

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL ^^/SAVINGS

— Ji yra viena iš gražiausių 
tenoro partijų. Ruošiu su dide
liu nuoširdumu.

MOKYKLA, PAVADINTA 
NACIŲ KANKINIO VARDU

lerwacht” — Nicolas Gross, 
buvo susirinkę Berlyno katali
kų darbininkų atstovai į nacių 
ekzekucijų vietą ties Ploetzen- 
see. Padedant vainiką, buvo pri

Ansee katalikų technikos mo 
kykla, netoli Muensterio, pa- 

i vadinta Erich Klausener var- giminta ir dabarties persekio- 
du. Klausener buvo vienas pir- jamįgji

i- i

— Jūsų rolėje yra kur, kaip 
dainininkai sako, savo balsą pa
rodyti?

— Yra, teisybė, tik viena an- mųjų nacių nužudytųjų. Jis bu-
ja ir te pati labai nepatogioj vo Berlyno katalikų akcijos 
vietoj. Vos uždangai pakilus, vadas. 1934 metų “Katalikų die 
dar nė apšilti nespėjus. Nepap
rastai gražūs duetai ir įstojimai 
prie choro. Laikau iš sunkiųjų 
partijų tenoro repertuare. Pri
dėčiau, kad duetai ir rečitaty- generalinio sekretoriaus Bern- 
vai dainininkui teikia pasiten- hard Leterhaus ir vyriausio re taipgi pakelti savo narių kul- 
kinimo. daktoriaus laikraščio "Lette- tūrinį ir profesinį lygį.

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI I Z VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENA METŲ KETVIRTI

Kovo 31. Birželio 30. Rugsėjo 30. Gruodžio 31 
Tel.: Mieste — 242-4395; priemiesty — 656-6330 

Valandos: Pirmad. 9 8; antrad., ketv. & penkt. 9—5; 
šeštad. 9 1; trečiad uždaryta.
Juozas F. Gribauskas, Sekretorius

noje” atvirai pasisakė prieš na 
cių kultūrinę politiką. Minėda
mi 17 metų sukaktį nuo nužu
dymo taipgi katalikų akcijos

ROMOS KATALIKAI 
VERSLININKAI

Romoje veikia katalikų vers
lininkų sąjunga. Jie studijuoja 
katalikų socialinę doktriną, be
sistengdami ją gyvenime pra
vesti. Orjanizacija stengiasi

Si
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PAGERBTA SESUO 
VALERIJA

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 23 d. 5

Cleveland, Ohio. Vysk. M. Va 
lančiaus lituanistinėje mokyk
loje dirba ir sesuo Valerija, Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos mo
kytoja. Ji savo nuoširdumu ir 
meilė lietuvių vaikams yra su
silaukusi didelės pagarbos ir 
įvertinimo.

Kovo 10 d. seselė Valerija 
buvo kukliai pagerbta. Pager
bimo apeigose dalyvavo Šv. Jur 
gio pradžios mokyklos vedėja 
sesuo Francita, Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos vedėjas 
Pr. Karalius, mokytojai, Lit. 
mokyklos tėvų komitetas su 
pirm. Pr. Petraičiu, gražus bū
relis mokinių tėvų ir seselės 
Valerijos mokinių.

Savo žody vedėjas Pr. Kara
lius pareiškė, kad seselės Vale
rijos nuoširdus ir sėkmingas 
darbas, mokant mokinius lie
tuviškų dainų, maldų, ir kai- | demikų skautų susirinkime kal
bos, ruošiant lietuviškas prog- ■ bėjo apie žmogaus kelionę į to- 
ramas, yra visų tėvų ir visų 
lietuvių sekamas su ypatingu 
dėkingumu. Lit. mokyklos ve
dėjas palinkėjo seselei Dievo

LIETUVIU DEMOKRATŲ 
VAKARIENE

Šį šešetadienį kovo 24 
7:30 vai. vakaro Park Lane Vi- 
lla-Main Ballroom įvyksta me
tinė liet, demokratų vakarie
nė, kurioje pagrindinę kalba pa 
sakys Clevelando miesto majo
ras Anthony J. Celebrezze. Va
karienės metu bus pagerbtas 
ir Edw. F. Katalinas išrinkimo 
į miesto tarybą proga. Vaka
rienės metu kalbės ir kandida
tai dalyvaują pirminiuose ge
gužės mėn. rinkimuose. J. P. 
Mull-Muliolis kandidatuoja iš 
23 distrikto į US kongresma- 
nus, J.
į Ohio valstybės senatą ir A. 
Rose į Ohio atstovų rūmus. 
Pakvietimų reikalu prašoma 
kreiptis į Muliolį, DeRighter 
ar J. Nasvytį.

Sesuo Valerija su jai įteikta dovana. Trečias iš kairės Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos vedėjas 
Pranas Karalius, trečias iš dešinės Pranas Petraitis — lit. mokyklos tėvų komiteto pirmininkas.

Nuotr. V. Pliodzinsko

T. DeRighter-Deraitis salėje lietuviškų valgių pietus, kaita iliustruojama filmais; Pa- 
kurie prasidės tuojau po lietu- veldėjimas ir dar negimusio vys 
viškų pamaldų — nuo 12 vai. timasis (parodoma svarba pa

veldėjimo, auklėjimo ir aplin
kos), Jūsų įpročiai.

TRUMPAI

— Dr. inz» Stp* a.ka«“

i apAV 4jxxx\jg<2,u£> ZkCllMlię £ IU" i

; Ūmąsias erdves. Paskaita pa- 
iliustruota filmu ir nuotrauko- i 

Į mis.

iki 4 vai.
Kuopos valdyba maloniai 

kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į šiuos pietus, kurių kai- Augimas prasideda iš vienos 
na $1.50. 
skiriamas 
fondui.

FILMAI IR PASKAITA

Gautas pelnas bus celės. Parodoma celių augimas 
naujos mokyklos jr nykimas, o taip pat ir vėžio 

išsivystymas. Paskaita ir vai
kams filmai labai įdomūs ir 
duos didelės naudos. Visi daly-

Amerikos Lietuvių Vaiko Ug- vaukime. Tėvus prašome suda- 
dy.mo Draugija (Alvudas) at- 

. t __ _____ ____ , Maironio paminklo skoJvyksta į Clevelandą kovo 25 ir
malonės, ištvermės ir sveikatos j loms išlyginti įvyko kortavimo, vak ?• P- Lietuvių svetainėje

vakarienė, kurioje dalyvavo per ■kus paskaita ir filmas.
100 asmenų. Dar turima arti i 1. Vaikams — priešmokykli-
700 dol. skolos. 'nio ir mokyklinio amžiaus apa-

— LB pirmosios apylinkės tinėje salėje hus rodomi spal- 
metinis susirinkimas i_____
mas balandžio 1 d. lietuvių sa 
Įėję. Rinkiminė komisija suda
ryta iš V. Kasperavičiūtės, Z. 
Peckaus, Pr. Karaliaus ir V. 
Balo.

— “Lietuvos partizanų kovų 
dainos” Clevelande gaunamos 
pas V. Stuogį — 1198 E. 84 
St., pas M. Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė ir pas VI. Ramanauską 
18310 Marcelia Rd.

V. R.

ir toliau nepailstant dirbti gra
žų lietuvišką darbą.

Tėvų vardu O. Žygienė įtei
kė gražią simbolišką dovaną — 
Punsko lietuvaičių austą rank
šluostį su Lietuvos himnu ir 
pareiškė padėką šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos vedėjai už 
palankumą lietuviškam darbui 
jos vadovaujamojoje mokyklo
je.

Seselė Valerija yra čia gimu
si lietuvaitė, dirbusi ir kitose 
mokyklose ir Du Bois parapi
joje mokykloje buvo vedėja. 
Seselė dirba su pirmuoju sky
riumi lituanistinėje mokykloje.

V. BANAITIS CLEVELANDE

Pereitą sekmadienį Clevelan- 
de viešėjo svečias iš Europos 
ir kalbėjo Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Per 400 asmenų su 
dideliu dėmesiu išklausė išsa
maus pranešimo apie šių dienų 
lietuvos ekonominę, socialinę 
ir kultūrinę padėtį.

Pagal kalbėtoją žodis “rusi
fikacija” geriausiai apibrėžia 
padėtį Lietuvoje. Rusifikacija 
padaryta vienu iš komunistų 
partijos programos punktų. At
simenant, kad visoje Sovietų 
Sąjungoje tik 54% sudaro ru
sai, komunistų tikslas mažes
nes tautos kuo greičiausiai su
rusinti. Rusai veržiasi visur. 
Rusų antplūdį Lietuvon sulai
kanti menka industrija ir anks 
čiau veikę partizanai. Rusifika
cija ekonominiu atžvilgiu žy
miai blogesnė negu kolonizaci
ja. Pagal pačių komunistų duo
menis, 1961 m. Lietuvoje buvo 
277,000 bedarbių, be jokių pa
jamų šaltinių, be jokios nedar
bo pašalpos. Apie 50% viso 
krašto pajamų turi būti atiduo 
dama Maskvai.

Smarkiai vedama kova prieš 
religiją. Nepaliestas tik tauti
nis folklioras. Pačiame krašte 
viešpatauja šaunus ir didelis 
lietuvių susipratimas. Gruzinai, 
estai ir lietuviai esą kiečiausi 
riešutai komunistiniame rėžime.

Siuntinių reikšmė lyginama 
Marshalio planui Europai. Ben
drai rėžime maža pasikeitimų.

Kalbėtojas nusiskundė, kad 
mūsų veiksniai iki šiol nesuge
bėjo įsteigti dokumentacijos 
centro.

Pranešimą rengė LB pirmo
ji apylinkė. Svečią susirinku
siems pristatė F. Eidimtas — 
apylinkės valdybos pirminin
kas.

Po paskaitos lietuvių salėje 
įvyko svečiui pagerbti vaišės.

LIETUVIŠKI PIETUS

ryti sąlygas vaikučiams daly
vauti.

3 metus, po to Ona Skupeikie- 
nė. Dabartinė pirm, yra Stella 

• Kodis.
Banketas davė gražaus $190 

pelno, kuris paskirstytas taip: 
Draugui $10, Brother David, 
Miami, $25, nes jis kiekvienais 
metais labai daug gero padaro 
neturtingiems, $25 Mergaičių 
Moterų sąjungos stipendijai, 
$25 Miami piliečių klubui.

1962 valdyba yra: pirm. Stel
la Kodis, vicepirm. Mary Zilley, 
rast. Jennie Goodvvill, ižd. Ona 
Bubnie; narės yra: Ona Kau- 
lakis, Elena Verbela, Veronika 
Petraitis, Emilija Žemaitis, J. 
Gužauskienė, Ver. Venckienė, Ge 
novaitė Lipnickienė, Anna Cu-

naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kt.

Skyriaus ramovėnai prašomi 
būtinai atsilankyti į susirinki
mą ir nesivėlinti.

Ramovėnų valdyba (

kur, Ona Šnirpunas, Betty Tuc
kus, B. Staraitienė, Danutė Wer 
telka, A. Jankienė, A. Dapkunie- 
nė, Nellie Zees, Victoria Kut-

Ichins, J. Druzilauskienė, J. Jar- 
butienė.

Kuopa nutarė ruošti kortų 
vakarą balandžio 28 d. 7 vai. 
klubo salėj. Bus skanių užkan
džių ir dovanų. Moterų Miami 
klubas banketo metu išrinko 
sąjungietę J. Goodwill karalie
ne. Visų lauksime kortų žaidi
mo popietėj. E. V.

Linksmieji yra ne tik laimin
gi, bet paprastai — geri žmo
nės. —K. J. Weber

MARCH — KOVO 22, 23, 24 D. D.

<21/1 S E L F□ l\lr MSERVICE
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Liquor Store 
į 5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 

I

MŪS KOLONIJOSE 
Miami, Fla.

Moterų sąjungos veikla
Am. Lietuvių Romos Katali

kių Moterų sąjungos 18 kp. 
šventė 6 m. sukaktį kovo 4 d. 
klubo salėj. Banketas buvo la
bai sėkmingas, žmonių 
virš 300. Kuopa turi tik 
res, bet visos dirba, tai 
sėkmės gražios.

Kuopą sutverti 
sunku, nes Miami 
vena 10 - 20 mylių
kito. Ją įsteigė Elena Verbela. 
Pradžioj buvo tik 10 narių. E- 
lena Verbela buvo pirmininkė

M
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BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
COEUR DE FRANCE DIPORTED

COGNAC Fifth $4.29
ST. ANNE 80 PROOF BRANDY Fifth $2-98
GRAIN ALCOHOL 190 P.ROOF

U. S. P. Fifth $4-39
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
DIPORTED POLISH KRUPNIK

OR CHERRY CORDIAL Fifth $4.98
CLOSE OUT DECANTER BOTTLES OF

POPULAR BRAND OF BONDED
WHISKEY Fifth $3-98

PERNOD LIQUEUR 90 PROOF — Fifth $5-49
KRON — BRANNVIN

DIPORTED AQUAVIT
l

Fifth $3-98
SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 3-98

I
Prieš paskaitą pasiskaitykit 

išdalintus leidinius. Prie įėjimo 
dalins leidinį Juozo Kreivėno 
— Muzikinis auklėjimas vaikų 
darželyje. Apatinės salės rūbi
nė tik vaikams. Vaikus pavai- 

i šinslme užkandėliais.
i Šią kultūrinę popietę ruošia 
LB Clevelando 1-mas apylinkės 
valdyba.

i

buvo
22 na-
ir pa-

šaukia-1 voti filmai: vištos ir viščiukų 
gyvenimas, Užburtas smuikas 

‘ — baletas, Nuostabūs dalykai 
:jūsų kieme, Žiogas ir skruzde
lė ir Lapė ir gaidys.

Iliustruotas pasakas ekrane 
skaito Lietuvos Valst. Dramos 
teatro aktorius A. Brinką, de
monstruoja Leonas Šulaitis, iš
pildo mok. Marija Petraitienė 
ir agr. Liškus.

2. Paskaita — suaugusiems I 

ir jaunuoliams nuo 18 m. amž. 
(viršutinėje salėje), kurią skai
tys med. dr. Jonas Adomavičius 

rengia tema “Vispusiškos sveikatos ug 
rl. o c? iro ilm "Do e.

labai

ko-Moterų Sąjungos 36 kp.
vo 25 d. sekmadienį, 
naujosios parapijos mokyklos dymas tėvuose ir vaikuose. Pas

Kovo 25 d. 12 vai., sekmadie
nį, tuoj po sumos, Lietuvių vir
šutinėj salėj įvyks L.V.S. Ra
movės Clevelando skyriaus na
rių metinis susirinkimas. Sky
riaus valdyba ir revizijos komi
sija pateiks metinę veiklos apys 
kaitą. Po pranešimų diskusijos,

buvo 
žmonės gy- 
nuo vienas

RAMOVENŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam temiausios kainos ir garantija
3321 S. Halsted St.- CLiFFSOE 4-56651

VALYMAS 

KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 
IK SIENOS 

J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Seselė Valerija su savo pirmuoju skyriumi Lit. Vysk. M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje 
i Nuotr. V. Pliodzinsko

PARAMA

KRISTAUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GTUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta j 23 kalbas.
Knygos kaina S7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra 

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

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

t

ii

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

1

S
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

a*»t

m

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

BISQU IT 3 Star Cognac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARR0W Cocktail Mari, or Manh. Full
AMBASSADOR Vermouth . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERNOD Liqueur, 90 proof ...
KRON-BRANNVIT AQUAVIT ..
BORDEAUK Importuotas vynas

5th S4.98
Qt. S2.89
5th 980

5th S5.39
5th S3.98
51h 980

Kovo 23, 24, 25 d. d

2 Sv.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKINGSI.15

SI.19 
$12.89

HILLS BROS. COFFEE
GRYBŲ (kelmučiu) .
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Kvorta

m.

D.

Z%Z MM HM \*X

i * *

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p.IMLUHUUji ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. .

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

p. 
p.
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B DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 23 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

I

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašL $14,500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

mos. Duos be derybų už $11,800.
I>u butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29.000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26,400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriuj prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

i

30 P-

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

Mažai (mokėti — 4 kamb., 
lotas. Gazu šildymas. $12.700.

5 butai ir biznis. 
Atskiri šildvmai 
$14,800.

Prie pat parko.
9 kamb. 50 p 
$25.900.

Arti 67-os ir Ihilaski. 6 metų, 5 % 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28.500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda S4.S00 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

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

REAL ESTATE REAL ESTATE

Ten buvo namai, o dabar — Taip atrodo pajūris Fire Island, Long
Island, N. Y., po didžiausios audros. Iš namų liko šipuliai. (UPI)

Į

PAJAMŲ MOKESTIS NUO DIVIDENDŲ
IR PROCENTŲ

Pereitais metais Kennedy ad
ministracijai nepavyko kongre
se pravesti įstatymo, kad būtų 
atskaitoma 20% mokesčio nuo 
visų dividendų ir procentų, 
prieš juos išmokant, panašiai 
kaip dabar daroma su mokes
čiais nuo algų. Šiais metais iž
do sekretorius Dillon vėl įnešė 
šį sumanymą į kongresą. Spė
jama, jei kongresas priimtų 
projektą, tai iždas gautų apie 
800 milijonų papildomų paja
mų. Tiek dabar “užmirštama” 
ar sąmoningai vengiama sumo
kėti mokesčių nuo dividendų ir 
procentų.

kiek

tau-

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre- 

i gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 
I bai daug rimtij pirkėjų, visose mies- 
; to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 s r ha VA 7-2046
PILDOME INCOME TAX

į

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

apt, 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

2
va.

$24,800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg.,
71 ir Mozart, bargenas.

$68.000 “Rooming house”, pajamų 
apie $20,000 metams, pirksite įmo
kėję $14,000.

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

$18,500 visai naujas, 1 mieg. Arti 
mūsij įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $4 00 i mėn Iš 5 nuomi;

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažas.
30 p. lotas. Gage p.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RUSIŲ INCOME TAKSUS 

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 West 69th Street. Tel. 436-5151

m.

P-,

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3884

i

i

$13,000 mūrinis 5 k;4mb., 12 m.,
garažas, mažas įmokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg.. 8 metų, 
$3,000 įmokėti. 71 ir Sacramento.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge- 
porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

*18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bL nuo mokyklos.

*17,M0 mūrinis 6 
tas, garažas, naujas

*10,900 medinis 4 
zo sild., arti mūsų.

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

MARQT’ETTE PARKF
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 

1 butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High, 4 butai 
kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 mafl.

Pilnas 
vieta.NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mur. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19.500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

$S55 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuves ir 3 butai Marąuette 

, Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MŪR. BUNGALOIV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdu. $20.500.

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 

ituvė: tinka bet kokiam _______ ___
į ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Dabai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Aj. ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R.E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 lramb 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

r , , „ . _ _ _____________ Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.
PR5OGOS-OPPORTUNITIES ArU MarQuette Parko- Ttk

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 

; ir labai žema kaina.
Turime daug ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

j dome Income Tax.

ŠIMAITIS
KEALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

l 
f 

j 
I I

Lietuvos mokslininkų 
darbas - į Kopenhagą

PAVERGTOJI LIETUVA. — 
Sviesto - sūrių pramonės moks
linio tyrimo instituto pavergto
je Lietuvos filialio darbuotojai,1 
vadovaujami D. Kačarauskio_pa 
ruošė darbą raugintos grietinės 
bei sviesto fizinėms-mechani- 
nėms savybėms tirti. Tyrimo 
metu gauta daug svarbių duo
menų apie Lietuvoje gaminamo 
sviesto, savybes, gamybos tech
nologijos įtaką jo struktūrai. Iš 
tirti ir gamyboje patikrinti nau 
ji grietinėlės paruošimo reži
mai.

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE ir namas. Klientai patys 
pasitarnauja krautuvėje. 5 kamb. 
butas užpakaly.

POrtsmouth 7-9659

i

IEŠKO NUOMOTI

Reikalingas apšildomas butas, 
1-rne aukšte, dviem suaugusiems 
asmenims. Arti Šv. Antano bažn. 
Ciceroje- TO 3-6007.

Vyresnio amž. vyras jieško kam
bario už bet kokį patarnavimą- 

Tel. HE 6-1278

po 5 
waži

kamb. 
krau- 

bizniul. AT-

i lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospeet 8-3792

ilIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIHHIIIIIIIIiHii;'

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4638

P. LEONAS
REAL ESTATEI

i

N 
t jei bankas jam nepraneš 
iš ko buvo išlaikyta.

Siūloma, kad bankai ir 
pymo bendrovės, išlaikydamos
iš savo klientų mokesčius iš
duotų jiems tam tikrus pažymė 
jimus. Bet gi valstybės iždas 
grąžindamas mokesčių permokė 
jimus negali vadovautis priva
čių bankų ar bendrovių duoda- i 
mais pažymėjimais, neturėda
mas galimybės juos patikrinti. 
Antra vertus, finansinės insti
tucijos būtų apkrautos joms ne 
pakeliamu darbu.

Visi šie sunkumai ir kelia 
kongreso nariams abejojimų dėl 
administracijos siūlomo mokes
čių ėmimo tvarkos pakeitimo. 
Siūlomas pakeitimas yra nepo
puliarus ir mokesčių mokėtojų 
tarpe. Kongresmanai gauna 
daug laiškų, kuriuose protes
tuojama dėl šio administracijos 
sumanymo.

Šiomis dienomis Illinois Tau
pymo ir Skolinimo Bendrovių 
Lyga (Illinois Savings & Loan 
League) išsiuntinėjo visiems 
savo nariams raštą ragindama 1 
bendrovių vadovybes prašyti 
taupytojus rašyti kongresma- 
nams laiškus, pasisakant prieš 
įstatymo projektą atskaityti 
mokesčius nuo dividendų ir pro 
centų prieš juos išmokant.

Lietuviai taupytojai, kilrie ne 
pritaria šiam įstatymo projek
tui turėtų taip pat prašyti savo 
kongresmanui laišką.

Administracijos pasiūlymui 
labiausiai priešinasi bankai, tau 
pymo bendrovės ir kitos finan
sinės institucijos. Mat, jei ban
kai ir taupymo bendrovės turės 
atskaityti iš savo klientams iš
mokamų dividendų ir procentų 
mokesčius, tai tuo pačiu turės 
valdžiai pranešti kas ir kiek 
laiko banke pinigų. Gi bankai 
ir taupymo bendrovės griežtai 
laikosi principo niekados ir nie 
kam neteikti žinių kas ir kiek 
pas juos laiko pinigų, šio prin 
cipo sulaužymas gali neigiamai 
paveikti bankų ir taupymo ben 
drovių veikimą. Jei žmonės ži
nos, kad apie jų banke laiko
mus pinigus bus pranešama vai 
džiai, ar šiaip pašaliniams as
menims, tai jie pradės vengti 
laikyti pinigus bankuose. Vėl 
gali grįžti laikai, kai žmonės 
laikysią savo pinigus po matro
su. Aišku, tuomet būtų daroma 
didelė žala visam tautos ūkiui.

Ad. Baliūnas.

Šis Lietuvos mokslininkų dar 
bas įvertintas labai aukštai. Su 
juo supažindinti pasiūlyta ir da
lyvius tarptautinio pieno pra
monės kongreso, kuris šiais me 
tais įvyksta Danijos sostinėje 
Kopenhagoje. (E.)

DĖMESIO!
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Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Šių metų kongresui patiek
tame mokesčių įstatymo projek 
te bandoma rasti kelią imti mo
kestį nuo dividendų ir procentų 
nepranešant valdžiai banke lai
komų pinigų savininkų pavar-. 
džių ir adresų. Siūloma, kad 
bankai ir taupymo bendrovės 
sumokėtų 20G mokesčio nuo 
bendros išmokamų dividendų ir 
procentų sumos, nenurodant iš 
ko ir kiek buvo išlaikyta mo
kesčio. Tačiau šis būdas sukel
tų daug keblumų, ypač kai 
daug kam tektų grąžinti per
mokėtus mokesčius. Pajamų mo 
kesčio įstatymas visą eilę as
menų, kurių pajamos nesiekia 
tam tikro dydžio ($600 — ligi 
65 m. amžiaus asmenims ir $1,- 
200.— senesniems, kaip 65 me
tų) visai nuo mokesčio mokėji
mo atleidžia. Tad tokiems asme 
nims turės būti grąžintas išlai
kytas mokestis už dividendus. 
Bet kaip iždas galės grąžinti,

Likviduotas 231 
kolchozas

VARŠUVA. — Kad Lenkijos 
komunistai vengia daryti spau
dimą į krašto ūkininkus ir skai
tosi su savanoriškumo dėsniu, 
gali pavaizduoti skaitmens, pas
kelbti naujame komunistų par
tijos žurnalo “Nowe Drogi” n- 
ry. Pagal žurnalo duomenis, tik 
1&61 m. Lenkijoje buvo likvi
duotas 231 kolchozas, naujai 
įsteigtų buvę 64. Tuo tarpu 
1958-60 metais naujai įsteigtų 
kolchozų skaičius buvęs dvigu
bai didesnis už likviduotus.

Šiuo metu Lenkijoje veikia 
1,783 rc-gistruoti kolchozai ir jų 

i pusė verčiasi tik grūdinių javų 
, gamyba. Tų kolchozų dirbamos 
! žemės plotas užima nedaugiau 
kaip 1.5% visos Lenkijos dirba
mos žemės. Praeitais met. pirmą 
kartą nuo 1956 m. tas plotas 
nusmuko 7,500 ha, o kolchozuo
se dirbančių šeimų skaičius su
mažėjo apie 600.

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
/

RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės Šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

— Vaistų gamyba Kanadoje. 
Kanadiečių sodai, vynogynai ir 
uogenojai kasmet duoda dau-

J v
j — Ne žemės turtai ir ne 
i gamtos grožis daro kraštą bran 
gų, o tai, kad jis — sava tėvy
nė. Tėvynė kraštą perkeičia tau
tos istorija. Tauta susyja su &iau kaip 40 milijonų dolerių 
tam tikru kraštu ne kitaip, kaip vertės vaisių.
savo istorija ,savo tame krašte 
pergyventu likimu.

—Dr. J. Girnius
• ": I

Pa jieško jimai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmiock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, III.

Jieškoma IRENA GARMUTE, 
gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: Liudmila 
Sleptsehcnko, 2645 Neibel St., 
Detroit 12, Michigan.

ELECTROLUX
DULKIŲ SIURBLIAI

GRINDŲ POLIŠĄVIMO MAŠINOS 
Parduodamos ir aptarnaujamos 

Nemokamas aptarnavimas taisant 
namuose

• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS 

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 % kamb., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 VV. 51 st St. WA 5-5030 Į
13 butų, kampinis namas, arti 

Marąuette Parko ir Šv. Kryžiaus ' 
ligonines. Įmokėti $30,000. Paja
mų $13,860. Kreiptis į savininką 
PRospeet 8-3375.

Skubiam pardavimui mūr. narnas 
su taverna ir 4 kamb. modern. bu
tas. gale už $2-4.80<>. su mažu jmo
kėjimu. J kainą įeina barai, baldai, 
šaldytuvai, mašinos ir kiti daiktai 
bei įrengimai. Nuosavybė randasi 
tik 1 blokas nuo mūsų įstaigos Mar
ąuette Parke ir duoda gerą progą 
norintiems pradėti šį pelningą biz
nį. Nealidėliodaiui skambinkit — 
HE 6-5151.

Atdara apžiūrėjimui kiekvieną 
dieną. 7204 S. MOZART ST.

Mūr. 7 kamb. bungalow su 4 
miegamais. 10 m. senumo. Gazo 
šiluma. 2 auto, garažas. Pirksit su 
mažu jmokėjimu. RE 7-4639

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO 
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė l’r. šulas

Knygelėj klausinių ir atsakymą 
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo samdos 
■statymai. Knygelės kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago 29, Illinois

PRIE MARQUETTE PARKO

Perskaitę "Draugą", duoki

te iį kitiems pasirkaityti. Skelbkites “Drauge”
CONTRACTORS

STANKUS*
CONSTRUCTION CO,

E

• Atlieka planavimo ir staty
ti bos darbus, gydytojų ofisų, 
S gyvenamųjų ir prekybos pa
tį statų. Jūsų pasirinkimui tu
fe^ rime virš 300 įvairių stan- 

dartinių projektų.
y Ofiso ir namu telefonas:
V PRospeet 8-2013
| 7403 SO. VVESTERN AVĖ.

y Chicągo 36, Illinois
Y * ;

ES
Ą

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 

į “Tuckpointing". Pilnai apsidraudę
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-0047, RO 2-87 78

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 4 bu
tai — 3 po 4 kamb. ir 5 kamb. 
Gazu apšild. Platus sklypas. 2 
auto, garažas. Modern. virtuvė su 
spintelėm. Apvlinkėje St. Louis ir 
25th St. $19,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

4525 N. Dover St. 7 butų mūr. 
atstatytas namas. (3 aukštai). 3 
po 3 kamb. ir 4 po 4 k- Gazu apšil. 
Uždari porčiai. Tile virtuvės. Pa
jamų virš $700 per mėn. Labai 
geri baldai. Savininkas serga. Įmo
kėti $20.000: sav. duos morgičių. 
Skaznbinti nuo 4 iki 10 vai. vak. 
ARdtnore 1-6955.

6 kamb. mūr. bungalow, gazu 
apšildomas. Apžiūrėti šeštad. ir 
sekm. Agentai prašomi nesikreip
ti. 6443 S. Fairfiekl Avė.

I

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m P R E K Y B 01 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

! 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

De luxe “evecutive” rezidencija 
Marųuette Parke. Balto marmuro 
kampinis, geros kokybės namas. 
Įvertinimui reikia pamatyti. Susi
tarimui kreiptis į —

II. P. KRAEGER
2612 W. 69th St. PR 6 4600

f 
»

r

BRIGHTON PARKE, 2 jų aukš
tų mūrinis- 5 metų senumo. Tel. 
FRontier 6-8952.

6 butų mūr., po 5 
sklypas. Mūr. garažas. 
I’arko apyl. $61.560.

6 kamb. mūr. 1 ’ 
šildymas. Garažas, 
Gairfield. $16,9"<».

Rūbą valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki- 

i tam bizniui. Lengvos sąlygos Seimai, 
(ypatingai žmonai 
j metines pajamas apie 
' namuose. Brighton

$1 4.800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEMCIUS

6 kamb.

DOO.

Brighton Parke, 
iztt. $295 mėn. 

500.

2-Įą aukštų mii
Mūr. garažas. Arti 
l'ž netikėtą kainą-

4 butų mūrinis. 
Atskiras šildymas 
pajamų. Tik $27

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsčinimo kontrolė. 

! Arti 66-ot ir į vak nuo Kedzie. Tik 
$17,900. •

i
I

kamb.. 60 p.
Marųuctte

vonios. Gazu
Arti 65-os ir

norint
$5.000
1 ’arke.

padidinti 
esant 

Tik

BEL L-VARPAS
REAL ESTATE

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET M ETA L 

4444 S. Western Avė., 
Chicago 9, m.
Tel. VI 7-3447

| LAPKUS BUILDERS, INC.
V Statome įvairius pastatus. Dar- 
) bas atliekamas labai sąžiningai, 

vartojant geriausias medžiagas. 
Turimo dar keletą sklypų Chicagoj.

8110 SOITH PII.ASKI Rl). 
HE 7-6630 arba LU 1-0400

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23. Illinois

2 7 7-1442 Res. OL 6-0412

t

i
I

I
I

Remkit dien. “Draugą”

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

—

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽU8 IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. III.

(v. ŠIMKUS )
Statybos lt Remonto Darbai 
2618 VEST 71st STREET 

Tei.; PR 8-4288 ir TE *-5581

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vtu dienraitia. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

T
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Turtai Saharos tyruose

Į tyrus nukreiptos daugelio akys
Sahara — tai didžiausi pa- liutos, dabar išleidžiamos im- 

saulio tyrlaukiai, apimą milijo
nus kvadratinių mylių. Saharos 
vardas yra arabiškas, reiškia 
— “gelsvai rusvos spalvos”.

Saharos tyrlaukiųToks yra 
smėlis.

Smėlio kopos ir stepės

Saharą vaizduojasi

portuojant benziną.
Įvairūs žemės turtai

Turtingiausi dujų šaltiniai 
yra 280 mylių nuo Orano. Ten 
esama apie 700-900 bilijonų kū 
binių metrų dujų. Sahara taip
gi turi svarbias vario kasyklas 
ties Akjoujt, mangano sluoks
nius ties Guettara, anglių klo
dus ties Colomb-Bechar ir Gho 
rassa-Ksikso baseine. Geologai 
Saharoje randa komerciškai 
apsimokančius panaudoti švino, 
cinko, tungsteno, volframo, nio- 
biumo, tantalo, aukso, platinos, 
sieros, potašo, nitratų, radio
aktyvių mineralų sluoksnius.
Sahara yra buvęs jūros dugnas

Vokiečiai inžinieriai kelia 
mintį, kad reikia prakasti ka
nalą iš Viduržemio jūrų ir drė
kinti Saharą. Tai, atrodo, ne
galima utopija, tačiau tikrai

Daugelis
kaip smėlio kopas. Tačiau ko
pos teužima tik kokį penktadalį 
ploto. Daug yra kietos žemės 
su plonu smėlio sluogsniu. Čia 
gali ir sunkvežimiai važiuoti, ir 
lėktuvai nusileisti. Tokiomis vie 
tomis ir kupranugarių karava
nai daugiau keliauja negu smil
tynų kopomis.

Šiauriniame Saharos ruože
— stepės:* auga žolė, yra ga
nyklos ir čia gyvena klajokliai 
su savo avių ir ožkų bandomis.

, Bet žolės čia pakankamai būna 
W tik liūtingais žiemos sezonais.

Vasarą viskas išdžiūsta ir kla- nustatyta, jog yra buvęs laikas, 
jokliai su savo bandomis trau
kia į Alžirijos lygumas. Tada 
būna susidūrimų tarp ten įsi
kūrusių nuolatinių gyventojų ir 
užplūdusių piemenų. Tačiau tie 
piemenys ūkininkams samdosi 
kaip sezoniniai darbininkai ir 
šiaip taip susitariama.

Victor Voth, Californijos universiteto mokslininkas, matuoja 
dirvožemio temperatūrą, kuriame augina braškes. Jis pažymi, kad 
sodinimo metu apdengus žemę plastika, žemes temperatūra yra 
10—15 laipsnių šiltesnė ir tai labai paspartina braškių augimą.

JAV katalikų parama
JAV katalikų vyskupų lab

daros įstaiga, bendradarbiau
dama su Belgijos vyriausybe, 
kuri globoja Afrikoje Burundi 
sritį, ištiktą bado, pasiuntė daug 
maisto tonų gaminių badui ap
malšinti. Burundi srity yra apie 
2,400,000 žmonių. Iš jų 1,500,- 
000 katalikų.

Biznis buliais Ispanijoje
Ispanai pradėjo daryti gerą 

'biznį buliais, nes bulių kauty
nės pradeda darytis populiarios 
ne tik Ispanijoje, bet ir Pran
cūzijoje, Pietų Amerikoje ir 
Švedijoje. Ispanai savo bulius 
parduoda už gerus pinigus ir 
padaro gerą biznį.

Vyskupas keliavo jaučiais
Indijoje vysk. VVilliam Bou- 

ter lankė savo vyskupiją jau
čių traukiamajame vežime. Su
teikė 1.223 asmenims sutvirti
nimo sakramentą ir keletą tūk
stančių įjungė į kat. Bažnyčią.

TAUPYMO BENDROVĖS APDEDAMOS Senatvėje tapo kunigu
MOKESČIAIS i. O’Hahilly, gimęs 1884 m.,

•ilgus metus kovojęs už Irlandi- 
tas įstatymas yra kompromi- jos laisvę, pastaruoju laiku bu- 
sinis ir atrodo jame 
žvelgta į gyvybinius 
ir skolinimo reikalus.

A.

t

I

Sahara ne visada buvo tyrai

kada Sahara buvo jūros dug
nas. Ir dabar, kai tik retkar
čiais iškrinta bent
rų lietaus, tyrumų plotai suža
liuoja, pražysta gėlės, subran
dina sėklas, kurios nukritusios 
laukia naujo lietaus. Saharai 
reikia vandens. Jo yra pačioj 
Saharoj, tik per giliai, kad jį 
būtų galima lengvai panaudoti.

10 milimet-

! DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 23 d. 0

A. -j- A.
JULIJAI GUŠAROVIENEI mirus, 

jos artimiesiems: vyrui Mykolui, dukterims 
ir sūnums su šeimomis, reiškiame gilię užuo
jautą.

K. štuopienė
R. ir V. Kazlauskai

Požeminė jūra

rodo, 
prieš 
augo 
metų

Geologai susekė, kad Sahara 
ne visada buvo tyrlaukiai. Iš
kasamos medžių liekanos 
kad net Saharos širdyje 
kokį pusę milijono metų 
miškai. Dar prieš 6,000
Saharos gyventojai uolose yra 
išpiešę vaizdus žirafų ir dramb
lių, kurie dabar ten nebegalėtų 
gyventi. Vandeniui Saharoje 

^ nusenkant ir išdžiūstant, pa- 
> laipsniui nyko ir gyvi padarai.

Saharos gyventojai — įvai
rių rasių. Tai tuaregai, berbe
rai, bet daug ir negrų, sugau
dytų Sudane ir ten nugabentų 
rankų darbams. Niekas negy
vena pačiame tyrų centre. Apie 
40 procentų Saharos gyvento
jų — klajokliai, o apie 60% 
įsikūrę oazėse. Iš viso Sahara 
turi apie 600,000 žmonių.

Atstovų Rūmų komisija pri
ėmė įstatymo projektą apdėti 
taupymo bendroves pelno men 
kesčių, kuris iždui per metus 
duos apie 200 milijonų dolerių. 
Ligi šiol taupymo bendrovės, 
kaip kooperatinės įmonės, pa-1 
jamų mokesčių nebuvo apdeda- 
mos, išskiriant tik tas, kurių 
rezervų kapitalai sudarydavo 
daugiau, kaip 12% jų turto. ;

Nuo 1963 metų sausio mėn.
1 dienos korporacijų pajamų • 
mokestį turės mokėti visos tau ; 
pymo ir skolinimo bendrovės. 
Mokesčiams apskaičiuoti įsta
tymas numato du būdu. Vienas I 
būdas numato, kad taupymo 
bendrovės galės iš savo meti
nio gryno pelno atskaityti 60 
proc. į neapmokestinamus re
zervus, o nuo ūkusių 40% mo
kėti reguliarų korporacijų pa
jamų mokestį, kuris siekia apie i 
20%. Antras būdas leidžia tau 
pymo bendrovei iš metinio gry

r 
yra atsi- vo matematikos profesorius 
taupymo Cork un-te. š. m. Dubline bu- 

jvo įšventintas kunigu; eidamas 
Baliūnas 78 metus.

Saharoj yra geležies, duju, 
žibalo

Saharoje paskutiniu metu vis 
daugiau atrandama žemės tur
tų. Vienas mokslininkas, beieš
kodamas vandens, pastebėjo, 
kaip jo turimo kompaso adatėlė 

£ pradėjo stotis piestu. Taip, pri
puolamai, ties Tindufu surasta 
labai turtingi geležies klodai. 
Kitoj vietoj rasta natūralių du
jų. Nuo 1956 m. iš Saharos gel
mių pradėtas imti žibalas. Has- 
si Messaoud žibalo laukai turi 
apie 100,000,000 tonų atsargų 
ir dar yra apie 300 mil. tonų, 
kuriuos pelningai bus galima iš 
gelmių ištraukti. Įvairiuose ži
balo laukuose prancūzai 1961 
m. jau gavo 18 mil. tonų žibalo, done liepos 9 — 13 dienomis, 
o 1964 m. bus gauta apie 37 Pagrindinė 
mil. — daugiau, negu tais me-. 
tais Prancūzija galės sunaudo
ti. Tai Prancūzijai sutaupys 
apie $600,000,000 užsienio va-

4 ~
GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25. 

t* Pinigus su užsakymais siųsti

DRAUGAS
4545 West 63 r d Street 

Chicago 29. Illinois

a

GUŽfiUSKU REVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Saharos požemi-, 
nis rezervuaras yra vadinamo
ji Albian jūra, esanti 1,312 pė
dų po žeme ir apimanti didesnį 
plotą negu visa Prancūzija. Bū
tų galima tą vandenį pamažu 
kelti paviršiun, bet jis greit iš
garuotų. Pirma reikėtų bandyti 
apželayti paviršių. Prancūzijos 
mokslininkai dabar stengiasi 
išvystyti augalų atmainas, tin
kančias nugalėti tyrus. Kad sa
vo šiltadaržiuose sudarytų nors 
trečdalį to karščio, koksai yra 
Saharoje, turi per mėnesį iš
leisti apie $2,000 vien elektros 
energijai. ,

Kiti mokslininkai daro ban-,no Pe^° atskaityti į neapmo- 
dymus sudaryti dirbtinį lietų, . kestinamus rezervus 3% nuo 
bet pirma dar reikia galvoti, yisU naujai padarytų paskolų 
kaip sudaryti debesis, kurių (morgičių) sumos. Bendrovėms 
virš Saharos beveik nematyti, leidžiama pasirinkti laisvai vie- 
Vėl kiti mokslininkai tą giedrą ną ar kitą mokesčiams mo- 
naudoja sugauti saulės energi- keti būdą, 
ją ir yra sudarę specialias kros- ! 
nis tam reikalui. Planuojama ir1 Šis Atstovų Rūmų komisijos 
kaip panaudoti gausius Saha- Paimtas taupymo bendrovėms 
ros vėjus. mokesčiams apdėti įstatymas

Taigi — planuojama ir dir- žymiai skiriasi nuo komercinių 
bama. Kaip spėja tas žinias pa- 
duodąs Washingtono “Post’ 
gal 
jau 
mė.

po pusšimčio metų Sahara 
nebebus rusvojo smėlio že-

J. Pr.

I
KAT. GYDYTOJŲ

KONGRESAS
Tarptautinis katalikų gydy

tojų kongresas šaukiamas Lon

KAZIMIERAS BRAINSKAS
Gyveno 2227 S. Oakley Avenue

Mirė kovo 22 d., 1962, sulaukęs 70 m. amžiaus. Gimė Lietu
voje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Anna Reid, žentas 
John ir Marcella Peterson, gyv. Massachusetts. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuves įvyks šešt., kovo 24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTERYS IR ŽENTAI
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel- VI 7-6672

A. -Į- A.
JOSEPH A. STULGI N

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS >
4605-07 South Hermitage Avenue 1

Tel. YA 7-1741-2 J
F— 4330-34 South California Avenue >

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 j
vMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

------\

■«

I Petkus i
| TĖVAS IR SŪNUS
| MARQUETTE FUNERAL HOME
S TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

f 2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
J 1410 S. 50*fi Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09
C AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Gyveno 5420 S. Neenah Avė.

Mirė kovo 21 d., 1962, 6:15 vai. ryto, sulaukęs 71 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Maria, duktė Margaret 

Rak. podukra Dr. Victoria B. Vacha: posūnis James C. Vacha. 
brolis Adam Stulgin. sesuo Anna Lukas, sesuo Maggie Mineka. 
seserų ir brolių vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sobiesk koplyčioje, 6037-45 S. Archer Road 
prie 61st St.. Argo, III.

Laidotuvės jvyks šeštad.. kovo 24 d., iš koplyčios S:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Daniel the Prophet parapijos bažnyčią. 
54th St. ir Nashville Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
, Nuliūdę: Žmona, duktė, podukra, posūnis ir kt. giminūs.

Laidotuvių direktorius Sobiesk Funeral Home. tel. GL S-0136.

III.

I

| EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

3942 W. H Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

krikštynoms ir kitoms iškįhnėms. Parūpina gėle
no ’f'ilr _ ___jcj.

į 
f*
i
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bankininkų ankstybesnių siūįy 
mų. Bankininkai, kovodami 
prieš taupymo bendroves, buvo 
siūlę, kad mokesčiais būtų ap
dėtos visos taupymo bendrovių 
pajamos net neatskaitant tau- 
pytojams išmokėtų dividendų. 
Jie taip pat reikalavo, kad tau
pymo bendrovėms būtų leista 
turėti tik 2,/>% rezervų neiš- 
ieškomom skolom nurašyti. Jei 
šie bankininkų reikalavimai bū 
tų priimti, tai taupymo ben
drovės turėtų mokėti mokesčių 
ne 200, bet 585 milijonus do
lerių, kas reikštų joms nepa
keliamą naštą. Naujai priim-

C Laidotuvių Direktoriai

kongreso tema: 
“Katalikų gydytojas visuome
nės evoliucijos akivaizdoje”, j 
Numatoma, kad kongrese da
lyvaus apie 800 gydytojų iš 50 
valstybių. ;

A. -j- A.
OLGA SOKAS

Gyveno Los Angeles, California
Mirė kovo 20 d.. 1962, sulaukus 43 m. amžiaus.
Gimė Chicago. III. V
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Charlottc Šokas, se

suo Aldona Brazis, švogeris Algirdas, sesers vaikai: Susan
Marilyn. Donna ir Bcvcrly. Phoenix Arizonoje, liko dėdė 
Alcx Valentas, jo žmona Marie ir šeima. Ir dėdė John Va
lentas. giminės Sakalų šeima, gyv. Ix>s Angeles, dėdienė He- 
len Šokas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Edward Brothers Colonial Mortuary 
koplyčioje. 1000 Venice Blvd., Los Angeles, Calif.

Laidotuvės jvyks šeštad.. kovo 24 d., iš koplyčios bus at
lydėta į šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje 9 vai. r. 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kryžiaus kapines, ix>s Angeles.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo ir kiti giminės.
LTidotiivii, direkt. Eduard Bros. Colonial Mortuary. Tel. 

Ri< hmond 9-8281.

Informacijai Chicagoje kreiptis tel. GA 2-6193.

Ilsėkis ramiai mūsų mylima sesele ir švogerka.

ALGIRDAS ir ALDONA BRAZIAI su šeima

i

I

I

Pranešatne giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sun
kios operacijos, 1962 m. kovo 21 d., 7 vai. vak. mirė mūsų myli
ma žmona, motina, uošve ir senelė

A. f A.
JULIJA GUSAROVAS

(RABAČIUTE)
Gyveno 4337 South California Avenue, Chicago 32, Illinois.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės. Amerikoje išgyveno 12 m.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor

nia Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 24 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Panelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnūs ir jų šeimos.
——B—ag—

A. -j- A.
MORKUS MEŠKINIS

Gyveno 7018 South Talman Avenue, Tel. GRovehilI 6-5779. 
Mirė kovo 21 d., 1962 m. 7:30 vai. vak., sulaukęs 64 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Maršikonių parap., Dubininkų 

kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (.Svirneliu 

tė). duktė Antoinette Bartz, žentas Robert. 2 anūkai: Robert 
ir Steven, švogerka Kazimiera Miškinis su šeima 
nes, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
šeimomis.

Velionis buvo amžinas narys šv. Kazimiero 
Rėmėjų draugijos ir Tėvų Pranciškonų Rėmėjų

Priklausė Šv. Vardo draugijai ir Chicagos Lietuvių Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette Funeral Homc ko

plyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 
26d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. GRovehilI 6-2315.

ir kiti gimi- 
ir sesuo su

Akademijos 
draugijos.

i
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X Dariaus Girėno posto Mo Į 
terų pagalbinis vienetas gegu
žės 10 d. ruošia pramogą Hi- 
nes ligoninėj gulintiems vete
ranams. Mrs. Lapinskas ir Mrs. 
Zubas lankys veteranus Hines 
ligoninėj balandžio 25 d. Mrs. 
Lapinskas, Mrs. Martin ir Mrs. 
Zubas ruošia Velykų dovanė
les veteranams Research ligo
ninėj, kurios bus įteiktos an
tradienį prieš Velykas. Paskir
ta auka 20 dol. Cook apskri
ties ligoninei. Apie tai prane
ša vieneto korespondentė June 
Stukonis.

X Moterų sąjungos 20 kp. 
iš Brighton Park rengia žai
dimų vakarą balandžio 1 d. 2 
v. p. p. Vyčių svetainėje, 2453 
West 47th St. Kviečiame gau
siai atsilankyti. Bus gerų do
vanų, taipgi visi bus pavaišin
ti. Sąjungiečių kp. pirm. H. Šir 
vinskienė ir komisija darbuoja
si, kad visa gražiai pavyktų.

X D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Chicagos sk. val
dyba šaukia visuotiną metinį 
narių susirinkimą kovo 25 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre. 
Dienotvarkėje bus naujos val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai ir kiti aktualūs klau
simai. Po susirinkimo bus ro
domas įdomus filmas iš biruti- 
ninkių ir Chicagos lietuvių veik 
los. Vėliau kavutė. Kviečiamos 
visos birutininkės į susirinki
mą gausiai atsilankyti.

X 46 kp. Moterų sąjungos 
narės eis bendrai prie Šv. Ko
munijos sekmadienį, kovo 25 
d., 9 vai. r. šv. Panelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Po mi
šių bus pusryčiai parapijos sve 
tainėje. Visos narės, dukros, ir 
draugės maloniai kviečiamos 
dalyvauti. Visais reikalais rū
pinasi 46 kp. raštininkė Emili
ja Struck (Miciūnaitė).

X Jonas Pakel, jr., Chicago 
Savings & Loan Assn. preziden 
tas, džiaugiasi kovo 18 d. su
laukęs naujagimės dukrelės Ja- 
nice Elaine. Motina Phyl jau
čiasi gerai. Pakeliai jau augi
no 5 vaikus. Dabar šeimoj bus 
trys berniukai ir trys mergai
tės.

X Jonas Račkauskas, Moks
leivių Ateitininkų s-gos pirm., 
šiandien išskrido į New Yorką, 
dalyvauti Ateitininkų Federa
cijos Tarybos posėdžiuose. Ta 
proga aplankys ir New Yorko 
bei New Jersey moksl. ateit, 
kuopas.

X Stovykla berniukams. Tė
vų Marijonų Seminarijoj, Route 
83 ir 63 Street, Clarendon 
Hills, Illinois, nuo birželio 17 
d. iki liepos 7 d. veiks lietu
viams berniukams stovykla. 
Priimami gero elgesio berniu
kai nuo 8 iki 14 metų amžiaus. 
Pragyvenimas savaitei atsieis 
$30. Gausioms šeimoms daro
ma nuolaida.

Stovykla turi labai gerų pa
togumų maudymuisi, įvairių 
rūšių sportui ir poilsiui. Tėvai 
prašomi savo vaikus, kiek gali
ma, anksčiau užregistruoti šiai 
vasaros stovyklai. Visais sto
vyklos reikalais kreiptis pas: 
Rev. J. Navys, MIC, Marian 
Hills Seminary. Clarendon Hills, 
m., Tel. FAculty 3-1441. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

Centre.
J. Kubi-

I X Kun. dr. Povilas Jatulis, 
svečias iš Romos, pranešė Lie
tuvių Istorijos dr-jos valdybos 
posėdyje, ką yra suradę Ro
moje dirbantieji lietuviai isto
rikai. Visa tautos praeitis at
siskleidžia nauja jėga ir grožiu 
naujuose dokumentuose. Pir
mas tų dokumentų tomas, turįs 
per 900 puslapių, baigiamas 
ruošti spaudai.

X Aloyzas Baronas, Draugo 
redaktorius, šį šeštadienį, kovo 
24 d., 7:30 v. v. Jaunimo Cen
tre kalbės apie tautiškumą ro
mantiniu požiūriu.

X Jaunųjų talentų koncerto, 
įvykstančio kovo 25 d. 3:30 v. 
p. p. Jaunimo Centre, jury ko
misiją sudaro muzikai J. Ber
tulis, kun. Chomskis, A. Gied
raitis, A. Šimkus ir dr. L. Ši
mutis.

X Prof. Juozas Žilevičius,
Lietuvių Muzikologijos archy- ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ ninėse, misijose Brazilijoje

I

Il

I

Dabartinė šv. Pranciškaus rėmėjų valdyba. Sėdi ižd. St. Jucienė, 
pirm. U. Rastenis, dvasios vad. kun. J. Kuzinskas, Jonas Kerulis. 
Stovi rast. B. Strumskis, ižd. glob. V. Gečienė ir U. Gerlaučienė, 
tvark. M. Paukštiene.

IŠ ARTI IR TOLI

Chicagoje ir apylinkėse

pravedė lietuvišką va 
per radiją Simfonia, 

prabildamas ispaniškai į kolum 
biečius ir tardamas įspūdingą 
žodį į tautiečius bei paskaitęs 
eilėraščių montažą Šv. Kazi
miero garbei. Lietuvių koloni
ja, atsižvelgdama su gerb. mi
sionieriumi, suruošė jo garbei 
vaišes - vakarienę reprezenta
ciniame Nutibaro viešbutyje. 
Vakarienės metu daktaras Fe
liksas Proscevičius, visų vardu, 
padėkojo kun. Sabaliauskui už 
įspūdingas rekolekcijas. Vaišių 
šeimininkais buvo inž. Algis 
Dirkis su žmona, stambūs lie
tuviškos veiklos rėmėjai.

— Lietuvių kolonijos kape- 
lions kun. Mykolas Tamošiū
nas balandžio 12 d. išskrenda 
į Šiaurės Ameriką atostogų.

I liauskas 
į landėlę

J. A. VALSTYBĖSE
— Elzė Jankutė, Mažosios 

Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus duktė, praeitą savaitę 
buvo atvykusi į Bostoną ir 
Brocktoną. Bostone ji aplan
kė savo draugų Šležų, Kava
liauskų ir Mockų šeimas. Brock 
tone ji buvo sustojusi pas Ka- 
šėtus. Brocktono Martyno Jan
kaus šaulių būrio veikėjai su
rengė viešniai gražų, jaukų 
pagerbimą - vaišes. Elzė Jan
kutė su savo aklu broliu Kris
tupu nuolat gyvena Kanadoje, 
Toronto mieste.

— Gavo stipendiją. Egzami
nai New Yorko valstybės vad. 
“regents” stipendijoms gauti, 
pasižymi savo sunkumu, ir re
tas gimnazistas teįveikia juos. 
Juo malonesnė žinia, kad New 
Yorko lietuvių stipendijos ga
vėjų būrelis šiomis dienomis 
padidėjo nauja nare, Ramune, 
Matulaityte, žinomos liaudies 

šokių choreografės, Jadvygos 
Matulaitienės, dukterimi.

— Antanas Maceika, Rich- 
mond. Hill 18, N. Y., nupirko 
Drauge knygų už 36.65 dol. 
Knygų išpardavimo mėnuo bai-

ir 
(lietuvių parapijų mokyklose A- 
merikoj.

Tarpe pirmųjų, virš 35 me
tus, seselių rėmėjų organizato
rių Chicagoje buvo a. a. prel. 
M. Krušas, a. a. F. Pieža, ku
ris buvo pirmasis pirmininkas, 
ir Jurgis ir Julė Pūkeliai.

Į pramogą kviečiami svečiai 
iš visur, kaip teigia Uršulė Ra
stenienė, 3751 W. 112th pi., 
Chicagos apskričio pirm. Visi giasi balandžio mėnesį. Kviečia 
valdybos nariai yra parengimo me pasinaudoti. Atkreipkite dė 
komisijoj. Kun. Jonas Kužins- mesį į Drauge dedamą knygų 
kas yra dvasios vadas.

Ona Biežienė, žmona dr. Ste- 
. pono Biežio, bus vakaro vedė
ja. Tarpe kalbėtojų bus Stasys 
Pieža, Chicagos American re
daktorius, dr. Biežis ir kun. 

! Kuzinskas. Pieža taipgi paro- 
j dys įdomių filmų.

TREJOS JUOZAPINĖS

RĖMĖJŲ BANKETAS
Vysk. V. Brizgys, prelatai, 

kunigai ir daug svečių daly
vaus Švento Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjų Chicagos 
skričio 
Nekalto
Švenčiausios parapijos salėje, 
šį sekmadienį, 4:30 v. v.

Seselės pranciškietės 
savo vienuolyną, Pittsburghe, 
kur turi ir aukštesniąją mokyk 
lą. Jos, irgi, vadovauja ligo-

vo organizatorius, gyvenąs 
Wayne, N. Y., atsiuntė Teodo
rui Blinstrubui, II Dainų Šven
tės komiteto vicepirm. ir iždi
ninkui, laišką, kuriuo pranešė, 
kad Dš komiteto paskirtus LM 
archyvui pinigus 500 dol gavo 
ir juos persiuntė LMA kurato- 
rijai Chicagoje. Prof. J. Žile
vičius kartu pažymi, kad “DŠ 
komiteto auka Lietuvių Muzi
kologijos archyvui yra nepap
rastai vertinga. Ji labai daug 
padės iš įstrigusių — tiesiog 
veik neišbrendamų — sunkumų 
išeiti platesnėn veiklon. Todėl 
tamstos asmeny reiškiu komi
tetui savo ir Lietuvių Muziko
logijos archyvo kūratorijos var 
du didžiausią ir širdingiausią 
padėką”.

X Jonas Našliūnas, 6829 S. 
Maplevvood avė., Drauge užsi
sakė knygų už 44 dol. Kviečia-' 
me visus pasinaudoti Draugo i 
skelbiamu knygų papiginimu.

X Jonas ir Liudvika Šepeliai, las, keramikos dirbiniai, vyrų 
7029 S. Artesian avė., 
atostogų į Floridą.
sprausminiu lėktuvu ir labai ir d. kt. Kai kurios prekės nu- 
džiaugiasi kelione. Mano Flori- pigintos visu trečdaliu nuo nor- 
doj paviešėti ilgesnį laiką. malių kainų. (Sk.)

____________

ap- 
bankete, • kuris įvyks 

Prasidėjimo Panelės

turi

OKUP. LIETUVOJE
— Darbininkų išnaudojimas. 

“Tiesa” (45 nr.) įdėjo kolekty
vinį Joniškio geležinkelio sto
ties krovikų laišką. Pavergtoje 
Lietuvoje paprastai darbo žmo
nės tokių laiškų parašo šimtus. 
Ne visi jie patenka į laikraš
čius ir pasiekia adresatus. Ta
čiau šis buvo išspausdintas ir 
jame atsispindi Sovietijai būdin
gas biurokratizmas, nesirūpini
mas darbo žmonėmis: “Mes, 
dvylika žmonių, jau kelinti me
tai Joniškio geležinkelio stotyje 
iškrauname vagonus. Dirbant 
ir dieną ir naktį, pasitaiko ne
laimingų atsitikimų, bet niekas 
mums už tai neatlygina. Ato
stogų irgi negauname. Sako, 
dirbate pagal sutartį, todėl ne
sate tikri geležinkelio darbinin
kai.

Prašėme, kad priimtų į prof
sąjungą, bet ir ši mūsų kratosi. 
Negi nėra jokios išeities?” — 
klausia darbininkai, baigdami 
savo laišką laikraščiui.

Pasirodo, dvylika žmonių iš
krauna ir pakrauna vagonus 
Ijau nuo 1957 metų. Per keturis 
metus “darbininkų rojuje” nie
kam ir į galvą neatėjo, kad 
šiems žmonėms reikalingos ato
stogos, darbo drabužiai, įran
kiai. Jie net nelaikomi darbinin
kais.

Po laišku seka nemažas laik
raščio prierašas, bet ir jis ne
padeda išspręsti nesirūpinimo 
žmonėmis problemos. Tačiau 
perskaičius prierašą dar kartą 
prieš akis iškyla biurokratizmo, 
žmogaus nevertinimo vaizdas.

Joniškio geležinkelio stoties 
viršininkas J. Stašys pripažįs
ta, kad krovėjai dirba kiekvie- 

konsultacijas ir pagerb Ispanišką puslaikį, kurį užpil- dieną, tačiau laikomi... Įniki 
nais darbininkais. Tokiems gi 

_ _ net Sovietų Sąjungoj taikomi y-
paskaitą'he- Patin^ Matymai. Ta pati “Tie- 

tuviškai paruošė bei paskaitė U1P m^sta aPie “ka
trolio Muzikinė pitalistinius ryklius”, kurie Va

karuose minta darbo žmonių 
prakaitu. Kaip gi pavadinti “dar 
bininkų vyriausybę”, kuri sugal 
voja gudriausius įstatymus dar 
bininkui išnaudoti? >

X Illinois Liet. Gydytojų s- 
gos susirinkimas įvyks kovo 27 
d. 9 v. v., 2454 W. 71 st. Dr. 
Z. Rudaitis skaitys paskaitą te 
ma: Klubo 'sąnario šlubavimo 
priežastis pas vaikus.

X “Gintaras” — mok.
Plačo paruoštas vadovėlis li
tuanistinių mokyklų 8 sk. mo
kiniams, yra vienas iš gražiau
sių ir puošniausių Kultūros 
Fondo išleistų leidinių. Knyga 
kainuoja tik 3 dol., o savo pa
traukliu turiniu ir spalvotomis 
reprodukcijomis ji įdomi ne tik 
lietuvių kalbą besimokantiems 
jaunuoliams, bet ir tėvams. 
Knygą galima užsisakyti “Drau 
ee”

X Prof. dr. J. Meškauskas, 
buvęs Lietuvos universiteto 
profesorius ir medicinos fakul
teto dekanas, mūsų operos pa
statymui paskyrė 50 dol.

X Dail. B. Murino parodą ap 
lankė virš 500 žmonių, ir pri
trūko katalogų, leidžiama an
troji laida. Paroda uždaroma 
šį sekmadienį 9 v. v.

X Filisterių Skautų są-ga 
ruošia rekolekcijas, pritaikytas 
jaunoms vedusioms poroms, ku 
rios įvyks kovo 29-31 dienomis 
7:30 v. v. Jaunimo 

, Rekolekcijas ves tėv.
liūs, SJ. Balandžio 1 d. rekolek
cijos baigiamos šv. mišiomis 10 
v. r. tėvų jėzuitų koplyčioje.■ 
Po mišių bus bendri pusryčiai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

X Elena Vaičeliūnienė, ku
ri vadovauja Bridgeporto Moks 

jleivių kanklininkių grupei, ga-i 
vo malonų pakvietimą dalyvau 
ti Waukegane ruošiamam Pa
saulio Tautybių pasirodyme, 
kuris įvyks kovo 24 d. 8 vai. v. 
West Campus High School, 
Waukegane.

Jaunosios kanklininkės, ne 
kartą žavėjusios lietuvių visuo 
menę skambiais kanklių gar
sais, šiam pasirodymui smar
kiai ruošiasi.

Malonu pastebėti, kad šiai 
jaunai mergaičių grupei, nenu
ilstamai vadovaujanti E. Vaiče 

lliūnienė aukoja daug brangaus 
laiko ir jėgų, savo gražiomis 
programom garsindama lietuvių 

vardą ir svetimtaučių tarpe.
Kanklininkių grupei visada 

nuoširdžiai talkininkauja Tėvų 
komiteto pirm. J. Spačkauskas 
ir Stasė Visčiūvienė, padėjėja.

X 200 mokinių dalyvauja 
Chicagos lituanistinių mokyk
lų pasirodyme - vakare kovo 
24 d., šeštadienį, 6 v. p. p. Jau 
nimo Centro didžiojoje salėje. 
Prieš įvairią programą, kurią 
atliks Brighton Parko, Cicero,
K. Donelaičio, Marąuette Par
ko, Roselando, Town of Lake, 
Bridgeporto, West Side lit. mo
kyklos, apie lituanistinį švieti
mą — jo reikšmę ir svarbą — 
tars žodį AL B-nės CV Švieti
mo tarybos p-kas J. Ignatonis. 
Tėvai ir jaunimo rėmėjai kvie
čiami atsilankyti.

Pasirodymą - vakarą rengia
L. M. s-gos Chicagos skyrius 
ir AL B-nės Chicagos apygar
dos Švietimo komisija.

X Už a. a. kūrėjo-savanorio 
Povilo Kriščiūno sielą, minint 
2-jų m. mirties sukaktį, kovo 
24 d., 8:30 vai. ryto bus at
našaujamos gedulingos šv. Mi
šios Švč. P. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Kviečiami giminės ir 
draugai dalyvauti pamaldose.

Žmona 
(Pr.)

X Rekolekcijos moterims 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje prasi
dės bal. mėn. 12 d., 7:30 v. v. 
Pirmosios konferencijos pa
mokslininkas Tėvas Leonas Za
remba, S.J.. Tema — 
jieškojimas. Rekolekcijas 
gia Vyresn. Giedrininkės. (Pr.)

X Užkariavusi visą rinką 
Zenith firmos TV — tik $139. 
DAINA CO., 3321 S. Halsted, 

įtek CL 4-5665. (Sk.)

i

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN- 
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Dievo
ren-

X Sol. Prudencija Bičkienė 
' pristatys gyvą Maironį padai
nuodama eilę dainiaus sukurtų

I
dainų kovo 31 d. 7 v. v. Jauni
mo Centre. Solistei akompa
nuos Manigirdas Motekaitis.

X Terros parduotuvėje, 3237 
West 63rd Street, iki pat Ve
lykų žymūs nupiginimai dau
geliui prekių. Atpigintas por- 
celanas, stalo sidabras, krista-

išvyko ir moterų laikrodėliai, aukso 
Skrido papuošalai ir kt. brangenybės

I

Konsulo dr. Daužvardžio pagerbime buvo renkamos aukos Armo- 
nienės knygai pirkti, čia matyti talkininkaujančios ateitininkių 
Giedros korporacijos narės (iš k. į d.) Janina Radvilaitė, Rita 
Žukauskaitė, Audronė Petrulytė ir aukoms rinkti komiteto atsto
vas agr. J. Bertašius. (Nuotr. A. Gulbmsko)

Chicagos žinios
TRAUKINYS NUŠOKO NUO nių karštį. Ligoninės štabas 

BĖGIŲ • ! ...................................................
šeši Rock Island keleivinio goninės istorijoje, kad ligonis, 

traukinio vagonai nušoko nuo turėjęs tokį aukštą karštį iš- 
bėgių Chicagoje prie Archer ir likęs gyvas. 
22-tos gatvių. Per 600 keleivių 
buvo sukrėsti, bet sužeistųjų 
nebuvo. Daugelis pavėlavo į 
darbus.
IŠVEŽUS MAŠINAS,

ĮGRIUVO STOGAS
Loop Import Motors darbi

ninkai pastebėjo, jog stogas 
nuo žiemos sniego pavojingai 
palinkęs. Jie spėjo išvežti 50 
naujų Volkwagen automobilių. 
Tada stogas įgriuvo. Įmonė 
yra 400 E. Ohio st. Policija 
buvo prirakinusi vedėja Heinz 
Seigert prie policijos mašinos, 
nes jis norėjo įeiti į pastatą iš 
gelbėti dokumentaciją.

PERGYVENO DIDELĮ
KARŠTĮ

I

katalogą.

Šv. Patriko dieną netikėtai 
pas dr. Juozą Zubricką, gyv. 
Kankakee, III., iš Chicagos nu
vyko teis. Juozas Dėdinas, Juo
zas Zubrickas, jr., dir. Ad. ir 
dr. Baliūnai, Pr., M. ir L. Šu- 1 
laičiai, Steponkai ir kt. Taip 
pat į dr. Juozo rezidenciją at
vyko vietos gydytojai, būtent, 
valst. ligoninės direktorius Mi
sevičius. dr. Poškus, dr. Šukys 
su žmonomis ir dr. Paulius.. 
Pastarieji kartu su čikagie- 
čiais pasveikino tris Juozapus 
ir jiems palinkėjo ir padaina- ( Kareiva, negalėdamas 
vo žuvingų metų, mat, pasiro- Lietuvių Fondui iš karto tūkstan- 
do, kad visi trys celebrantai tinės, davė 100 dol. 
yra didelė meškeriotojai. Gail. 
seselė Emilija Zubrickienė vi
sus svečius pavaišino jos pa
čios pagamintais valgiais.

Pažymėtina, kad Kankakee 
praktikuoją ir valst. ligoninėj 
dirbą lietuviai gydytojai yra 
vertinami, juos visus kviečia 
amerikiečiai gydytojai į pasi
tarimus, J 
tuves. Pvz., neseniai įvykusio- dė pats valandėlės vedėjas kun. 
se dr. Hamiltono (buv. AMA Tamošiūnas, pateikdamas poli- į 
pirm.) pagerbtuvėse, kur daly-tinį pranešimą, o ] 
vavo 200 gydytojų, dalyvavo ir 1 
lietuviai gydytojai. Dir. dr. Mi- inž. Juozas Kalėda, 
sevičius, reprezentuodamas vai- bei garsų interpretacija — mu- 
stybinę ligoninę, dažnai lanko- ziko Jono Kaseliūno. Be to, dar 
si kitose valst. ligoninėse. Dr. kun. Tamošiūnas išrūpino šia

KOLUMBIJOJ
— Lietuvos nepriklausomy-. 

bės atkūrimo sukaktis Medely
ne buvo paminėta per radiją 
“Simfonia”. Šiam tikslui radijo 
stotis davė nemokamai kun. My ; 
kolui Tamošiūnui net 40 min.

sako, jog tai pirmą_ kartą li-|pQŠkug -r dr šukySj turį dide- proga valandėlę per radiją “La 
lę privatinę praktiką, dar dirba , Voz de Medellin”. Čia buvo pa- 
ir St. Mary ligoninėje. Pr. š. teikta lietuviška muzika. Įžan-1 

Iginį žodį ispaniškai pasakė sto
ties pranešėjas. Jis nušvietė i 

i Lietuvos padėtį, gražiai apibū-l
NEPAMATUOTI SKUNDAI
Chicagos policijos departa

mentas praneša, T 
prieš 11.500 policininkų buvo Hilton padėjusios
iškelta 4,065 apskundimų, iš 4 dienų konferencijos Rytų Eu 
kūnų tiktai 575 buvo šiek tiek ropos ir Berlyno klausimaig. 
su pagrindu. Jų protestas lietė dalyvaujantį
NEGRAI ĮSIGYJA NUOSA- Vak. Vokietijos parlamento na- 

VYBES rį, socialdemokratą dr. Wenzel
Gyventojų surašymas, įvy- Jaksch. Valstybės departamen- 

kęs 1960 m., parodo, kad Chi- to pareigūnai atsakė, kad Chi
cagos nėgrai greičiau įgyja nuo cagos konferencija yra moksli- 
savybes. Savo namus <____
turi 36,667 negrai, kas sudaro toje konferencijoje visi gali da- 
130 procentų padidėjimą, pa- lyvauti ir laisvai išsireikšti. Į 
lyginus su 1950 metais. konferencijos uždąrymą atvyks

vokiečių laisvųjų demokratų 
partijos vadas Erick Mende.

k.d bėS dcPartaine"tui WashinSt°-.dindamas lietuvių kolonijų Me-
Kaa pernai ne dg] vakar Chicagos Conrad delyne, statydamas ją pavyz

džiu kitiems. Ši transliacija bu
vo perduota ir Bogoton..

— Medelyno lietuvių koloni
jai 'įvyko rekolekcijos, kurias 
laikė svečias iš JAV kun. An-, 
tanas Sabaliauskas. Į rekolek
cijas uoliai lankėsi beveik vi
si tautiečiai, šv. Kazimiero 

dabar n’o ir akademinio pobūdžio, kad šventės išvakarėse tėvas Saba-

ČEKAI IR LENKAI UŽPRO- I 
testavo

Juanita, 8 mėnesių Edward Čekoslovakijos ambasadorius 
Martin duktė, buvo išleista iš J. A. Valstybėms dr. Miloslav į 
Chicagos Michael Reese ligo- Ruzek ir Lenkijos ambasados j 
ninės

MIRĖ NUO DŽIOVOS

Pernai
pergyvenus 108.4 laips- pareigūnas protestavo Valsty-lmirė 255

nuo džiovos Chicagoj 
asmenys.

TAI DAUG VANDENS
Pernai Chicagos vandens tie

kimo sistema parūpino 373 bi
lijonus galionų 4.4 milijonams 
Chicagos rajono ir 59 priemie
sčių gyventojams. Chicagoj už 
vandenį mokama 22 centai už 
1,000 galionų.

‘"^YeRRA
Porcelanas, kristalas. stalo sidab
ras. brangenybes, etc.
3237 W. «3r<l St.. Chicago 2», III. 

Tel. 434-4800
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.
£3

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

PRospect 8-2781 arba GRovehilI 6-1760
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