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KODU JAPONIJA NESIRŪPINA 
SAVO SAUGUMU

Japonijos saugumas remiasi daugiausia Amerikos kariuomenės 
daliniais

TOKIO. — Turtinga ir gau
siai apgyventa Japonija kovoje 
prieš tarptautinį komunizmą ne 
parodo didelių pastangų. Ko
munistinė Kinija ir Rusija jai 
yra pavojingi imperialistiški 
kraštai.

Japonija skaitosi pats grei
čiausiai kylantis kraštas visa
me pasaulyje. Vakarų bloko 
valstybės gynybai skiria didžiu 
les pinigų sumas, o Japonija 
tam skiria visai mažai. Nors 
ekonomiškai Japonija yra tik
rai pajėgi, tačiau skiria mažas 
sumas remti atsilikusiems ir ko 
munizmo grasomiems kraštams.

Japonijos 1962 metų fiskali
nis biudžetas siekė 6.7 bilijono 
dolerių, tačiau gynybai buvo 
skirta 55 milijonai dolerių — 
beveik menkutė 240,000 vyrų 
“savęs apgynimui jėga” pasiža
dėjo kovoti tik Japonijoje.

Dabartiniu metu, sako šalti
niai, — yra 50,000 vyrų “po gin 
klu.”

Japonijos saugumas remiasi 
daugiausiai Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariuomenės dali
niais, kurių ten nemaža. Bet a- 
pie 41 tūkstantis amerikiečių ka

JAV atmetė nauja komunistu 
atominio bandymo „pasiūlymą”

Negalima pasitikėti sovietų "popieriniu pažadu"

GENEVA, Šveicarija. — So
vietų Sąjunga vakar pasisiūlė 
susilaikyti nuo busimojo atomi
nio bandymo nusiginklavimo de 
rybų metu, jei Jungtinės Ame
rikos Valstybės atšauks savo 
projektuotus bandymus.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės tuojau atsakė, kad jos ne
turi noro priimti antrojo “po
pierinio pažado” iš Rusijos be 
apsaugos (garantijos). Rusija 
paskutinį moratoriumą su visa 
eile bandymų sulaužė praėjusį 
rudenį.

*
Jungtinės Amerikos Valsty

bės pranešė, jog jos atnaujins 
atominius bandymus šio mėne
sio gale, jei Sovietų Sąjunga 
nepriims bandymų uždraudimo 
sutarties su tarptautinėmis kon 
trolėmis ir inspekcijomis.

Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris Valerian Zorin pasiūlė 
susilaikyti nuo atominių bandy-

— Prezidentas Kennedy ir jo 
kabineto sekretoriai vakar Bal
tuosiuose Rūmuose posėdžiavo 
ir ieškojo būdų, kaip sutvarky
ti JAV plieno pramonę, kurios 
vadai pakėlė plieno kainas.
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Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
giedra ir šilčiau.

Saulė teka 5:14, leidžias 6:28.

rių yra Okinavos saloje, kuri 
guli 300 mylių nuo Japonijos. 
Pagal 1960 metų peržiūrėta JA 
Valstybių - Japonijos saugumo 
sutartimi, Japonija karo atve
ju būtų ginama Jungtinių A- 
merikos Valstybių, todėl patys 
japonai nei nesirūpina savo ka
riuomenės stiprinimu ir komu
nizmo grėsme.

Policijos šuo sučiupo
1,000 įtartųjų

NAIROBI, Kenya. Policijos 
10 metų amžiaus alsacų veislės 
šuo, teigiama, atlikęs rekordinį 
areštų skaičių. Jis sučiupo 1,000 
-tąjį balandžio 11 dienos nak
tį, pasivijus vagį ir jį parbloš- 
kus ant žemės Nairobi miesto 
gatvėje.

— Valstybės sekretor. Dean 
Rusk ir Sovietų ambasadorius 
Washingtone Dobrinin sekantį 
pirmadienį pradės pasitarimus 
Berlyno klausimu. Tai bus JA 
Valstybių ambasadoriaus Thom 
pson ir Sovietų užsienio reikalų 
ministerio Gromyko kalbų tą
sa.

CHRUCHEV

mų, pasakydamas kalbą septy
niolikos valstybių atstovų nusi
ginklavimo konferencijoje Gene 
voje.

De Gaulle paskirs
naujų prancūzų

ministerį pirmininkų
PARYŽIUS. — Prezidentas 

Charles de Gaulle naują prem
jerą nominuosiąs naują minis
terį ir pakeisiąs vyriausybę ke
lių dienų laikotarpyje, bet ne
ketina skelbti naujų parlamen
to rinkimų.

Georgės Pompidon, patikėti
nis Charles de Gaulle ir Rot- 
schild banko rūmų dalininkas, 
pakeisiąs Michael Debre kaip 
vyriausybės galva, gal būt, šian 
dien ar šeštadienį. Ministerių 
kabinetas, gal būt, būsiąs pa
keistas tuo pačiu metu.

Baigė kelionę
BRASILIA, Brazilija. — Pre 

zidentas Joao Goulart sugrįžo 
į brazilų sostinę iš savo kelio
nės Jungtinėse, Amerikos Vals- 

l tybėse ir Meksikoje.

Surasti vogti meno 
kūriniai

MARSELIS, Prancūzija. — 
Prancūzijos policija užvakar pra 
nešė, kad aštuoni garsiojo ta
pytojo Paul Cezanne paveiks
lai, kurie buvo pavogti iš Aix- 
en-Province muziejaus praėju
sių metų rugpiūčio mėnesį, jau 
surasti. Jų vertė siekia $1,200, 
000 dolerių ir tai buvo viena 
didžiausių šios rūšies vagysčių. 
Tie paveikslai rasti paliktame 
pavogtame automobilyje Marse 
lio mieste. Ryšiumi su šia va
gyste du įtarti asmenys areš
tuoti.

Grįžo gen. Clay
WASHINGTONAS. — Gen. 

Lucius Clay, asmeninis preziden 
to Kennedy atstovas Vakarų 
Berlyne, grįžo vakar į Washing 
toną ir tą pačią dieną po pietų 
Baltuosiuose Rūmuose.JAV gal 
vai pranešė apie politinę padė
tį Berlyne. Greičiausiai, kad jis 
pasiliksiąs Amerikoje ir čia 
duos patarimus šio krašto va
dams.

Naujausios
žinios

— Senatorius Mike Mansfield 
(D., Mont.), senate daugumos 
vadas, pasakė vakar, kad Se
natas ir Atstovų Rūmai pradės 
tirti, ar plieno bendrovės nusi
kalto anti-trusto įstatymui.

— Kubiečių komitetas Miami, 
Fla., išsirūpino, kad 54 sužeisti 
ir sergą kaliniai-belaisviai būtų 
paleisti iš Havanos kalėjimo, 
bet nepasakyta, kiek reikėjo su 
mokėti už “kiekvieno galvą”. 
Įdėjus išpirkimo pinigus į Ka
nados banką, šie kaliniai būsią 
šeštadienį atvežti į Miami.

— Iraniečių šaehas Rėza Pah- 
lavi vakar pasakė kalbą JAV 
kongreso jungtinėje sesijoje, pa 
brėždamas, jog Sovietų Sąjun
ga bando Iraną įtraukti į neut
ralių stovyklą, bet jo kraštas 
pasiliks vakariečių pusėje.

— Prezidento Kennedy ad
ministracija beveik paskelbė ka
rą JAV plieno pramonei dėl plie 
no kainos pakėlimo. Teisingumo 
departamentas tardys JAV plie
no kompaniją, kodėl ji pakėlė 
šešis dolerius vienai tonai. Ad
ministracija bandys įtikinti ma
žesnes įmones nekelti plieno kai 
nų.

Sūsirgęs Mao Tse-tung
HONG KONG. — Nepriklau

somas Hong Kong laikraštis už 
vakar teigė, jog Kinijos komu
nistų partijos vadas Mao Tse- 
tung susirgęs širdies negalavi
mais.

Ulbrichtą ištikęs širdies smūgis

STOCKHOLMAS. — Rytų 
Vokietijos komunistų vadą Wal 
ter Ulbrichtą, 68 metų, ištikęs 
širdies smūgis ir dabar gydosi 
Čekoslovakijoje. Kai kas mano, 
kad tai jo “politinis” širdies 
smūgis.

Sgt. Wayne E. Marchand, gimęs 
Plattsmouth, Neb., vienas iš dviejų 
amerikiečių, nužudytų Viet Cong 
komunistų partizanų Vietname. 
Raudonieji paleido šūvius į jų gal
vas iš pasalų. (UPI)

Ameriką sustiprintai ruoš 
atominius atkirčio ginklus

Gamins ir RS-70 bombonešius. Kraštas turi būti 
pasiruošęs atominiam karui

WASHINGTONAS. — Sena
tas greit ir vienbalsiai trečia
dienį priėmė įstatymo projek
tą, kuriuo papildomai skiriama 
13 bilijonų dolerių gynybos rei
kalams, priimant planą statyti 
RS-70 bombonešius (galinčius 
skristi 2,000 mylių greičiu), ir 
paskubinti jų gamybą. Už šį įs
tatymą senate pasisakė 85 bal
sai, prieš — nei vienas, kai 
Ginklo Tarnybos komiteto pir- 
mininkas R. B. Russell pasakė 
senate, kad kraštas turi būti
pasiruošęs “atominiam sunaiki
nimo karui”.

Russell taipgi pasakė, kad a- 
tidėliojimas vėl pakartoti ato
minius bandymus atmosferoje 
neturi nusitęsti neribotą laiką. 
Senatorius Stuart Symington 
pasiūlė, kad Ginklo Tarnybos 
komitetas pravestų apklausinė
jimus ir tuo būdu publiką pain
formuotų apie reikalą vėl pra
vesti tuos atominius bandymus.

Senatui įstatymo projektą pri 
ėmus, jis buvo nusiųstas į At
stovų Rūmus, kad jungtinė Se
nato ir Atstovų Rūmų komisija 
suderintų skirtumus. Įstatymo 
projektu priimamas pilnas Pen
tagono pasiūlymas paruošti at
kirčio (retaliacijos) atominius 
ginklus; taipgi įstatymas numa
to stiprią paprastųjų ginklų ga
mybą. Laivynui duodama tei
sė pastatyti naują ne atomine

ISPANIJA BAIMINASI DĖT SAVO SAUGUMO
♦

Ispanija bijo tuštumos Šiaurės Afrikoje. Kremlius varvina 
seiles prie Afrikos vartų

MADRIDAS. — Ispanija yra 
susirūpinusi dėl Prancūzijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasitraukimo iš Šiaurės Afri
kos. Tai įvykus, susidarytų tuš
tuma, kurią mėgintų užimti Ru
siją.

Kaip žinome, Prancūzija jau 
■ pasirašė taikos sutartį su Al- 
žirijos laikinąja vyriausybe; jos 
pasitraukimas iš Alžirijos tik
ras. Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi savo aviacijos bazes 
Maroke, kurias teks apleisti li
gi 1963 metų galo, jei 1950 me
tų sutartis nebus pratęsta. To
se aviacijos bazėse — Sidi Sil- 
mane, Noussaeur ir Ben Guerir 
— esą lėktuvai yra aprūpinti 
atominėmis bombomis ir turi 
nepaprastos svarbos Šiaurės At 
lanto Sąjungos (Nato) strate
gijai. Šitų bazių įrengimas kai
navo apie pusę bilijono dolerių.

Šaltasis karas namie:

ŠNEKĖTIS SU KOMUNISTU - TAIP, SU 
McCARTHY - JOKIU BŪDU

Diskusijos, kilusios dėl Tėvo John F. Cronino, S.S., pasisakymų apie “dešiniuosius ekstremistus” 
nebaigtos — jos kaip tik įsisiūbuoja katalikių spaudoje. Jau dabar pareikštos mintys duoda pa
grindą teigiamai stebėtis laisve skirtingai galvoti ir pasisakyti. Duoda pagrindą taip pat stebėti, 
ar tarp Amerikos katalikų teologų nesirodo panašios idėjos, kurios prieš dešimtmetį, buvo gyvos 

tarp kai kurių Europos teologų
dėjo 15 metų už stalo ir skaitėTėvo John F. Cronino disku

sijų proga spaudoje iškilo eilė 
smulkių faktų, kurie padeda su 
prasti šio NCWC įtakingo parei

jėga varomą lėktuvnešį, kuris 
kainuos $310,000,000. Įstatymas 
numato tik bendrą sąmatą. At
skirų išlaidų sumos bus kongre
so priimtos atėjus reikalui.

Trumpai iš 
visur

Lenkijos vienas laikraštis

tinęs Amerikos Valstybes, jog 
jos ir Britanijos premjeras Mac 
millan pasiuntė notas Sovietų 
premjerui Chruščiovui , raginan 
čias pasirašyti atominių ban
dymų uždraudimo sutartį, pro
pagandos tikslu. Varšuva šį kar 
tą prabilo kaip Maskvos gar
sintuvas (ruporas). Žiūrėk ry
toj lenkų komunistų vadas Go- 
mulka paprašys iš Amerikos 
ekonominės pagalbos.

— New Yorko viešųjų mo
kyklų streikuojantieji mokyto
jai vakar buvo grąžinti į klases 
po vienos dienos streiko. Iš New 
Yorko 40,000 mokytojų daugiau 
kaip pusė streikavo.

— Britanijos ministeris pir-
mininkas Macmillan balandžio 
26 dieną Amerikos laikraščių ; day Visitor kolumnistas Richard 
leidėjų bankete New Yorke pa-1 Ginder kitaip galvojo nei Cro-
sakys kalbą. Macmillan kalbės 
britų politikos klausimu, palies 
damas didesnius tarptautinius 
įvykius.

Ispanijos ir Jungtinių Ame- kimo iš Alžirijos, tačiau ji sten- 
rikos Valstybių karo žinovai pra giasi įtaigoti amerikiečius, kad
mato, jog pasitraukus iš Maro
ko, tuojau pradėtų brautis ru
sai ,kuriems Šiaurės Afrika stra 
teginiai yra nepaprastai svarbi 
ir kurion jie stengiasi įsibrauti. 
Ypač paskutiniu metu Rusijos 
susidomėjimas Afrika padidėjo. 
Sovietų Sąjungos gynybos mi
nisteris visai neseniai oficialiai 
lankėsi Maroke.

Maroko karo aviacija, kuri 
dabar yra visai maža ir nereikš 
minga, turi Sovietų Sąjungos 
Mig-17 lėktuvų. Pats faktas yra 
reikšmingas. Tai yra lyg kokia 
atsvara prieš Ispanijos karo a- 
viaciją, kuri perka iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių F-86 Sabre 
sprausminių lėktuvų.

Ispanija nieko negalinti pa
daryti dėl Prancūzijos pasitrau

gūno ir teologo galvojimą. Ta
me galvojime dėmesio vertos 
dvi sritys — socialinė ir poli
tinė. Kada John Croninas aiš
kina popiežiaus Jono XXIII en
cikliką “Mater et Magistrą”, 
jis galvoja socialinėje srityje 
pažangiai, tinkamai nustatyda
mas ribas tarp privačios ir vals 
tybinės nuosavybės. Pažangos 
siekdamas, jis mėgina dairytis 
naujų kelių ir politinėje srity
je. Kokius jis kelius mato ir 
siūlo, rodo kai kurie smulkūs 
fakteliai ar pasisakymai.

Smulkus buvo Cronino pareiš 
kimas spaudai apie jo santy
kius su buvusiu senatorium J. 
MeCarthy, žinomu antikomunis 
tu, virtusiu kontroversine figū
ra, nemėgstamu ne tik komu
nistų, bet ir liberalų. “MeCarthy 
— sakė Croninas — kelis kar
tus norėjo su manim susitikti, 
bet aš nesutikau jo priimti”. Dėl 
tokio pareiškimo vienas The 
Tablet skaitytojas susirūstino: 
girdi, mūsų misijonieriai keliau
ja į svetimus kraštus lankyti 
raupsuotųjų, kalbėtis su nusidė
jėliais, bet Tėvas Croninas ne iš 
tokių, kurie kalbėtųsi su nusidė 
jėliu MeCarthy... Tai ironija, 
Cronino vertinimas. Bet pačiam 
Croninui suprasti anas faktas 
įdomus tiek, kad jis pažymi au
toriaus tvirtą nusistatymą prieš 
MeCarthy dėl jo santykių su 
komunizmu ir dėl kovos meto
dų. Tai Tėvui Croninui nepriim
tina.

Nepriimtini jam komunizmo 
klausimu kalbėtis ir tie, kurie 
yra “komunizmo aukos”. Nuken 
tėję nuo komunizmo negalį bū
ti objektyvūs, ir nuo jų įspėjo 
pasisaugoti. Jau 1959 Our Sun-

ninas, matyt, kaip tik Croninui 
taikydamas savuosius žodžius: 
ar geresni autoritetai komuniz- 

imo klausimu yra tie, kurie sė-

būtų pratęsta sutartis su Maro
ko karalium Hassan II dėl ka
rinių bazių ten ir tuo būtų ga
rantuotas saugumas Ispanijai.

Žuvo 48 partizanai
Piety Vietname

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
Pasak vyriausybės pranešimo, 
žuvo 48 Viet Kong komunistų 
partizanai nepavykusioje dvie
jų dienų kovoje. Kova vyko ry
tų vidurio Pietų Vietname.

— Alžirijoje per paskutines 
10 dienų prancūzų kariai areš
tavo 103 slaptosios armijos or
ganizacijos (OAS) narius, ku
rie kovoja prieš alžiriečių ne
priklausomybės atgavimą.

knygas apie komunizmą, bet ne 
turėjo gyvenimo patirties su ko 
munizmu? Paliekant ir šį dūrį 
be vertinimo, dėmesy tenka pa
laikyti tik patį Cronino neigia
mą nusistatymą tiesai apie ko
munizmą patirti prieš tuos, ku
rie yra nukentėję antikomunis- 
tai.

Kitos smulkmenos ir pasisa
kymai rodo, kas Tėvui Croninui 
primtina. Pvz. Tėvas Croninas 
1959 buvo pasisakęs už “kultū
rinius ryšius su Sovietais”; už 
Chruščiovo atsilankymą Ameri
koje. Tas atsilankymas, manė 
jis, sustiprinsiąs pasaulio tai
ką. Paskutinėm dienom (š. m. 
kovo 18) rašydamas (Our Sun- 
day Visitor) apie Pijaus XI en
cikliką “apie ateistinį komuniz
mą” tos enciklikos 25 metų su
kakties proga, Tėvas Croninas 
savo straipsnį baigia būdingu 
komentaru. Esą popiežiaus įspė 
jimas nekoliaboruoti su komu
nizmu klaidingai suprantamas 
ir aiškinamas “puolant viršūnių 
konferencijas ir derybas su ko
munistinėm valdžiom”. Esą po
piežius “nesakė, kad valstybės 
vadai turėtų tartis tarptauti
niais klausimais su komunisti
nių vyriausybių atstovais. Prie
šingai (pabrėžė autorius) —da 
bartinis popiežius pakartotinai 
kvietė valstybių vadus tartis 
taikos labui. Jis priėmė atstovą 
iš komunistinės valstybės Ku
bos. Katalikai valstybių vadai 
Europoje ėmėsi derybų su ko
munistinėm valstybėm ir net 
prekybos sutarčių su tom vy
riausybėm, nesusilaukdami iš 
Šventojo Sosto įspėjimo”.

(Nukelta-į 6 psl.)

Carolinos antis
“šnipinčjanti” virš 

Rusijos
Rusai nušovė antį Kaukaze
LONDONAS. — Sovietų žinių 

agentūra Tass pranešė, kad A- 
merikos antis įsibrovusi į Ru
sijos oro erdvę ir buvusi nu
mušta Kaukaze.

Pasak Tass pranešimo, tai y- 
ra Carolinos valstybės antis, ku 

paprastai gyvenančiosnos
North Carolina valstybėje 
Kuboje.

Rusų ornitologas (paukščių 
mokslininkas) įsitikinęs, jog pir 
mą kartą Carolinos antis pa
klydusi Europoje.

ir

Lengvai įplaukia, lengvai išeina
MINNEAPOLIS. — Pagal vy 

riausybės 1962-63 federalinį 
$92.5 bilijono biudžetą, vyriau
sybė išleis vieną milijoną dole
rių kas penkios minutės ir 40 
sekundžių.

Princai Vokietijoje
FRANKFURT, Vokietija. — 

Britanijos princas Pilypas ir jo 
13 metų sūnus princas Charles 
užvakar atvyko į Vakarų Vokie
tiją vizito.

I
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PLAUKIMO IR STALO 
TENISO ŽAIDYNĖS

Balandžio 7—8 d. d., Detroi
te, įvyko XII Plaukymo ir Sta
lo Teniso Žaidynės.

Plaukimo rezultatai
Vyrų klasė 100 jd. laisvu sti

lium:
1. J. Giedraitis, Hamiltono 

Kovas 1:02.0; 2. R. Tampaus- 
kas, Chicagos Jūra 1:25.5; 3.
J. Strungys, Chicagos Jūra 
1:30.1.

100 jd. krūtine:
1. J. Giedraitis, Hamiltono 

Kovas 1:22.6; 2. R. Marčiulio
nis, Chicagos Jūra 2:01.4.

100 jd. nugara:
1, J. Butkevičius, Chicagos 

Jūra 1:19.4.
Moterų klasė

50 jd. laisvu stilium:
1. L. Jonušaitė, Rochesterio 

Sakalas 3:1.8; 2. D. Jonušaitė,
Rochesterio Sakalas 3:5.6; 3.
B. Šimkutė, Detroito Kovas 
4:5.0.

100 jd. laisvu stilium:
1. L. Jonušaitė, Rochesterio Vyrų klasė (dalyvavo 23): 

Sakalas 1:12.5. | 1. p. Gvildys, Toronto Vytis;
50 jd. krūtine: 2.V. Kleiza, Chicagos ASK Li-
1. B. Šimkutė, Detroito Ko- tuanica; 3. Vaičiakauskas, To- 

vas 4:4.7. i ronto Vytis; 4. J. Kavaliauskas,
50 jd. nugara: Omahos Lituanica.

50 jd. nugara;
1. D. Jonušaitė, Rochesterio 

Sakalas 42.5.
Mergaičių B klasė 

50 jd. laisvu stilium:
1. N. Kėkštaitė, Toronto Auš

ra 35.3; 2. B. Jurevičiūtė, To. 
ronto Aušra 39.0; 3. B. Bilkytė, 
Toronto Aušra 41.3.

50 jd. krūtine: _
1. R. Bilkytė, Toronto Aušra 

58.0.
50 jd. nugara: l
1. N. Kėkštaitė, Toronto Auš

ra 45.9; 2. V. Jurevičiūtė, To
ronto Aušra 47.8; 3. R. Naru
šytė, Toronto Aušra 52.2.

Eilė plaukymo pirmenybių 
dalyvių buvo diskvalifikuoti už 
nesilaikymą varžybinių taisyk
lių. Kitiems neužskaitytos užim
tos vietos dėl neišpildymo nu
statytų normų.
daugiausia taškų surinko To 
ronto Aušra. Pasigęsta daugu
mos pajėgių Detroito ir Cleve-! 
lando plaukikų.

Stalo teniso

Momentas iš Lituanicos-Hansa (rezervų) rungtynių. Rungtynės 
baigėsi 1:0 Hansa. Lituanicos Bendikas bando iškovoti kamuolį.

Nuotr. J. Grigaičio

LITUANICA - HANSA

Nors buvo ir šalta popietė, 
Pirmenybėse! ta£įau ši0 susitikimo stebėti su

sirinko apie penkios šimtinės 
mėgėjų. Ir neapsivylė. Nors nei 
viena komanda neparodė tech
niškų plonybių, bet visose žai
dimo minutėse buvo atkakliai 
kovojama ir siekiama laimėji
mo. Lituanica, žaizdama pavė
jui, pirmąjį puslaikį ilgokais 
protarpiais laikė užgulusi Han
sos vartus, bet lauktų šūvių 

itaip ir nebuvo. Žaizdama aukš
tomis pasuotėmis daug kamuo-1. D. Jonušaitė, Rochesterio Jaunių A klasė (dalyv. 15): .. ... Q+1-o ..... K , d-. hų, vėjui padedant, lengvai ati-Sakalas 4:1.5. 1. J. Kavaliauskas, Omahos , , „duodavo Hansos vartininkui ir

... /T“’ Lituanica; 2. R. Kavaliauskas, uk ke„als šūviai9 buvo „and
100 jd. laisvu stilium: Omahos Lituanica; 3. Koklys, u vartug
1. R. Grizas, Chicagos ASK Clevelando Žaibas; 4. Krasaus- 

Lituanica 1.10.6; 2. S. Sirokas, j kas, Toronto Vytis.
Chicagos ASK Lituanica 1:12.4; į Jaunių B klasė (dalyvavo 6);
3. A. Gnota, Toronto Aušra! 1. R. Kavaliauskas, Omahos

FASS-gos. Pirmame 1962 m. 
nr. telpa visa eilė teoretinių 
ir informacinių straipsnių, A. 
Barono sportinė novelė, įvairių 
žinių ir iliustracijų. Sportas 
yra išsiutinėjamas visiems ŠAL
FASS-gos nariams. Prenumera
ta metams yra $3. Galima už
sisakyti paštu: Juozas Sodai- 
ties, 87—85, 95th Street, Wo- 
odhaven 21, New York. Spor
to redaktorius yra Kęstutis 
Čerkeliūnas. Redakcinė komisi
ja: Pranas Mickevičius, Zeno
nas Puzinauskas, Antanas Sup- 
ronas.

— Krepšinio Xn Žaidynės 
bus Chicagoje balandžio 28— 
29. žaidynių proga yra ruošia-

Pastaba: r. — rungtynės; t. 
— taškai; įv.-san. — įvarčių 
santykis.

Balandžio 8 d. rezultatai: Li
tuanica 0 — Hansa 0; Schwa- 
ben 8 — Fortūna 0.

Rungtynės balandžio 15 d. 1 
vai. p. p.: Eagles - Kickers, 
Fortūna - Lions, Hansa - Schwa 
ben, Maroons - Lituanica, Han
son stadione

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI’ IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3239
Rez. telef. YVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

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

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

Rezid.: 3241 West C«th Place
Tel.: REpublic 7-7868

D r. S. B I EŽ i S
CHIRURGAS
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g • 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.
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• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

1:15.9.
100 jd. krūtine:
1. A. Petkus, Clevelando Žai

bas 1:42.1; 2. R. Marčiulionis, 
Chicagos Jūra 1:55.1; 3. R. 
Mačiulis, Chicagos Jūra 2:18.7.

50 jd. nugara:
1. R. Grižas, Chicagos ASK

Lituanica 39.0; 2. K. Augis, 
Clevelando Žaibas 40.2; 3. A. 
Gnota, Toronto Aušra 41.0.

Jaunių B. klasė 
50 jd. laisvu stilium:
1. A. Paškauskas, Toronto

Aušra 36.7; 2. A. Šlajus, To
ronto Aušra 38.9; 3. K. Pet
rauskas, Toronto Aušra 46.5.

100 jd. laisvu stilium:
1. A. Paškauskas, Toronto

Aušra 1:29.6; 2. G. Šlajus, To
ronto Aušra 1:32.0.

50 jd. krūtine:
1. G. Šlajus, Toronto Aušra

50.1; 2. A. Paškauskas, Toron
to Aušra 51:8.

50 jd. nugara:
1. R. Petrauskas, Toronto

Aušra 1:0.8.
Mergaičių A klasė 

50 jd. laisvu stilium:
1. L. Jonušaitė, Rochesterio

Sakalas 32.2.

Lituanica; 2. Koklys, Clevelan
do Žaibas; 3. V. Nasvytis, Cle
velando Žaibas.

Moterų klasė (dalyvavo 9): 
1. E. Sabaliauskaitė, Toronto i

28 d., Pakšto salėje.
— A- Varnas (Neries) ir D. I

Augius (Aras) pranešė, kad ;

nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. husitui nuo 6—-8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

iad. Ir Kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
galės dalyvauti XII Krepšinio Inkstų ir. šlapumo takų chirurgija 
Žaidynėse Ų^iięagoje. A
nas studijuoja ir krepšinį žai
džia Murrey State U., o D. Au-

Antram puslaikyje Lituani
ca vis dažniau ėmė lankytis jų 
pusėje ir net spausti, sukurda
ma eilę progų, kurios nebuvo 
išnaudotos. Lituanicos silpnoji 
pusė — kraštai ir reikia dar 
daug treniruočių, kol jie prieši
ninkų vartams bus tikrai pavo- gius studijuoja New Yorke. 

Vvtis” 2~~D čerekienė Chica-! Lituanicos gynimas suko-Į — Kanados krepšinio laimė-
gos ASK Lituanica; 3.’s. Kas-' V°j° -erai’ 0 SaUgU linija “dir-1 tojai ruošiasi atvykti j Chicagą 

busi” visas 90 minučių, užtikri-
dynėm. Vyrų grupėje Kanados 
Sporto Apygardos laimėtojas 

gelbėjo Hansą nuo pralaimėji-į tapo Toronto Aušra, antroje 
mo. Rungtynės baigėsi 0:0.

Prieš tai žaidęs Lituanicos 
rezervas pralaimėjo 1:0. Savi
žudį įvartį įsimušė antrame 
puslaikyje.

peravičiūtė, Toronto Vytis; 4. busi" visas 90 minuSių' UŽtikr‘- balandži° d’ d“ 2ab
Jonušaitė, Rochesterio Sakalas. no aikštėje persva-

rą. Tik Lituanicos nesekme įs-Mergaičių A klasė (dalyva
vo 11):

1. E. Sabaliauskaitė, Toronto 
Vytis; 2. Jonušaitė, Rochesterio 
Sakalas; 3. Staskevičiūtė, Ro
chesterio Sakalas; 4. Kudabai- 
tė, Hamiltono Kovas.

Mergaičių B klasė (dalyva
vo 7):

1, Kudabaitė, Hamiltono Ko
vas ; 2. Končiūtė, Clevelando 
Žaibas; 3. £Jusukaitytė, Toron
to Vytis.

Vyrų Dvejetas
1. Gvildys - Nesukaitis, To

ronto Vytis; 2. Barlauskas - 
Navickas, Hamiltono Kovas.

(Trūksta mišraus dvejeto, mo 
terų dvejeto ir moterų koman
dinių rezultatų.)

Daugiau apie šias žaidynes 
sekantį penktadienį.

SPORTO KRONIKA

— Tarptautinės futbolo rung
tynės Chicagoje. North German 
Ali - Stars - Chicago Ali - Stars 
žaidžia gegužės 13 d., Hanson 
P. stadione; 1 F. C. Saarbrue-

vietoje liko Toronto Vytis ir 
Montrealio Tauras. Jauniai (A 
klasė) pasidalino vietomis se
kančiai: 1. Hamiltono Kovas, 
2. Toronto Aušra, 3. Montrea
lio Tauras.

FUTBOLO RUNGTYNĖS 
Balandžio 15 d. 3 v. p. p.

Marąuette Parko aikštėje “Tau
ro” futbolo komanda turės 
rungtynes prieš Hammond. 
MAOIOR DIVIZIJA CHICAGOJ

cken of Germany - Sheffield Klubai r. t. įv.san
United of England, geg. 27, bir-! 1. Schwaben 2 4 11:1
želio 1 ir 15 d., ir liepos 6 ir 20 i 2. Eagles 1 2 3:0
d., Soldier Fįeld stadione. 3. Lituanica 2 2 1:1

— Sportas Nr. 1 (15) išėjo į 4. Hansa 1 1 0:0
iš spaudos ir yra jau platina-( 5. Lions 1 1 1:1
mas. Sportas yra trimėnesinis; 6. Kickers 0 0 0:0
Šiaurės Amerikos lietuvių spor- 7. Maroons 1 0 1:3
yra siunčiamas visiems ŠAL -' 8. Fortūna 2 0 0:11

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
_____ (Prie California Avė.)_______

Rez. GI 8-087S

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE
.. .... .......... ..... .... ' ■■»■■■ --■■■■" --- " I

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

5tti $4.98
5th $4.39
5th $2.95
5th $1.19
5fh 980
51h $3.98

Balandžio 13, 14, 15 dienomis

MILLS BROS. COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių)........ ............. Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvoriy $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotu šokolady, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminiu 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

Velandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-0, Več., š.ešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

. j. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
itailiepia, skambinti MI 8-0001 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•peeiaiybč akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė, kampas)

, ‘ai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
fv«<M»,di«niai» užda.rvt»

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima pagal susitarimą

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

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS
2650 West 03 Street 

' Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 11 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki J 

' šešt nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 3— 4 p. p. ir 6
UH 2 HPrft/Hnd It fcp&fc. uždarv+A

Ofiso telefonas — Blšhop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie irvArcherl

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

. DR. ALDONA JUŠKA
1 AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINTUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir Seš- 
tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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.

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

keičia stiklus ir rSmus
4455 S. CaHfomia Avė. i ¥A 7-7881 
Vai.: lo ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted)
. Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles 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. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

I uždaryta.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. TekILU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

3l. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

UR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

. Penkt. tik 1—S p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlhrook 5.3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr
8 ? yal. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo
2 vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VATKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VPestern 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 8 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tel. IVAlbroot. 5-3765

DR. VYT. TAURAS
be^DrV°p^?kaCHi^UmRoG^

LIGOS
Ofisas It rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., atitr.1, treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki g 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ UGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. _lr ,-šeštad.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

t 2858 West 63rd Street
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. d. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Telefonas — GRovehiU 6-2828

DR. A. VALIS<LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
. a’andos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU CR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Su. Kedzie Avenue 

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdle 
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S1S0

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligoe
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., žešt 
i 1-4 v. p. p. > rtjčradienl — uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p., 6-7 v.v.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Piliečių “sukilimas"

PRIEŠ MOKESČIŲ DIDINIMĄ
Namų savininkai ir kiti mo

kesčių mokėtojai Chicagos mie 
sto valdžiai praėjusio antra
dienio rinkimuose buvo tikrai
siais laimėtojais. Balsuotojų 
dauguma pasisakė prieš visus 
mero Richard Daley ir jo ka
bineto bei tarybos pasiūlymus 
gauti patvirtinimą užtraukti 
66 milijonų dolerių paskolą į- 
vairiems miesto reikalams. Bal 
suotojai atmetė ir miesto val
džios pasiūlytus priedus prie 
miesto (Municipal) teismo ak
to. Šie pasiūlymai atmesti, ne
paisant to fakto, kad valstybės 
legislatūra (seimelis) buvo au
torizavęs juos pasiūlyti balsuo 
tojams.

Balsavo rekordinis balsuo
tojų skaičius. Per dvidešimt 
metų nebuvo taip didelio su
sidomėjimo pirminiais (prima- 
ry) rinkimais, kaip praėjusį 
antradienį. Kodėl taip ? Pap
rastai pirminiais rinkimais pi
liečiai mažai tesidomi. Bet šie
met buvo kitaip.

Tai buvo savotiškai revo
liuciniai rinkimai. Jei ne toji 
“revoliucija” ir šiemet balsuo
tojų skaičius nebūtų buvęs di
delis. Tai buvo labai ryškus 
sukilimas prieš miesto valdžios 
užsimojimus užtraukti dideles 
paskolas namų savininkų ir ki
tų taksų mokėtojų sąskaiton. 
Miesto gyventojai beveik kiek
vienais metais susilaukia mo
kesčių pakėlimo savo nuosa
vybėms. Našta sunkėja. Daug 
kam pasidaro labai sunkiai be- 
pakeliama.

¥
Richard Daley yra išmintin

gas vyras, geras ir apsukrus 
politikas. Geras ir miesto šei
mininkas, jau daug gero mies 
tui ir jo gyventojams pada
ręs. Tačiau šį kartą jisai tik
rai neapsiskaičiavo. Prieš pat 
pirminius rinkimus namų sa
vininkai sumokėjo padidintus 
miestui, mokesčius ir, nespėjus 
tai padaryti, balsavimo keliu 
norėta dar labiau juos pakelti. 
Todėl piliečiai sukruto ir mies 
to valdžia savo tikslo nepa
siekė. Ji pralaimėjo.

Sunkūs mokesčiai slegia vi
sų didmiesčių gyventojus. Vi
sur girdimi nusiskundimai. Chi 
cagos piliečiai bus parodę ke
lią ir' kitiems miestams, kaip 
reikia rūpintis savo reikalais, 
kaip reikia sekti valdžios žy
gius ir reikale atitinkamai re
aguoti, kaip reikia rūpestingai 
atlikti savo pilietines parei
gas einant balsuoti rinkimų 
dienomis.. Piliečiai, kurie ne
balsuoja ir savo pareigos neat
lieka, bet skundžiasi vienais 
ar kitais valdžios patvarky-

mais jų nenaudai, turi žinoti, 
kad jie patys dėl to yra kalti. 
Piliečių apsileidimas ir prie 
skaudesnių pasekmių priveda. 
Demokratinėje santvarkoje, ko 
kią turime Jungtinėse Valsty
bėse, balsais galime ' pasiekti 
to, kas monarchijose ar dikta
tūrose susišaudymais ir kru
vinomis revoliucijomis tepasie
kiama.

Illinois valstybėje demokra
tų partijos mašina yra galin
giausia visam krašte. Ypač ji 
yra galinga Chicagoj ir Cook 
apskrity. Richard Daley laiko
mas stipriausias ir įtakingiau
sias jos vadas. Tačiau balsuo
tojai ir tą jėgą nugalėjo, nes 
nepatingėjo nueiti prie urnų 
ir pareikšti savo pilietinę va
lią. Mero Daley pralaimėjimas 
yra pirmas ir tikrai didelis. 
Net gaila. Bet tuo pačiu jis, 
nors ir didelis politikas, gauna 
labai svarbią pamoką.

Kandidatų parinkimas atei
nančio rudens rinkimams, rei
kia pasakyti, buvo normalus. 
Demokratų tarpe lenktyniavi
mo lyg ir nebuvo. Tik “štu- 
korius” Lar Daly, “America 
first” kandidatas, kandidatuo
jąs kiekvienais rinkimais, net 
ir krašto prezidento postan, 
demokratams šį tą gadino. Jis 
gavo 25 procentus demokratų 
balsų. Vadinas, tiek balsų jis 
atitraukė nuo nominuotojo 
kandidato į senatorius Sidney 
Yates. Ir tai buvo savotiškas 
piliečių protestas prieš demo
kratų partijos įsigalėjusią ma
šiną.

Daugiau gyvumo rinkiminėj 
kampanijoj ir pačiuose rinki
muose rodė respublikonai. Jiem 
reikėjo padaryti didesnę kan
didatų atranką. Jų nominuo
tųjų sąraše randame ir du lie
tuvius kandidatus. Penktame 
kongresiniame distrikte (Brid- 
geporte, Brighton parke etc.) 
yra nominuotas kandidatu į 
Atstovų rūmus — kongresą 
James Spaitis, bridgeportietis 
prekybininkas. Į apskrities ko 
misionierių (tarybos) kandida
tų tarpą respublikonų sąrašu 
pateko Antanas R. Kinkas. 
Kokią progą jie turi būti iš
rinkti į tas pozicijas, šiuo kar 
tu apie tai nekalbėsime. Svar
bu, kad turime savo tautiečius 
kandidatais ir lapkričio 6 d. 
rinkimuose galėsime už juos 
balsuoti. Gaila, kad demokra
tai, kurie, turėdami stiprią po
litinę mašiną ir didesnę progą 
pravesti savo kandidatus, ne
matė reikalo nė vieno lietu
vio savo sarašan įtraukti.

Alžirijoje suorganizuota laikinoji valdžia
Jos pareiga padėti pagrindus krašto nepriklausomybei

Gediminas GalvaPrancūzijos ir Alžirijos paliau
bų sutartis pilna spragų, kurios 
gali būti aiškinamos, kaip kam 
tinka. Dar net pilnai ųepradė- 
jus susitarimo įgyvendinti, su
daryta ypatinga komisija šalių 
nesutarimams aiškinti.

Pereinamajam tarpsniui vy
riausioji Alžirijos valdžia yra 
Prancūzijos aukštojo komisaro 
rankose. Jis sprendžia užsienio 
politikos, krašto gynybos, sau
gumo, teisingumo ir ūkinius 
klausimus. Jis, Christian Fou- 
chet (tarti Fušė), sudaro Alžiri
jos laikinąją valdžią, kuri tvar
ko tik vidaus administracinius, 
krašto ūkio, socialinius, kultū
rinius ir pašto reikalus. Jos ži
nioje yra 60,000 vyrų tvarkai 
krašte palaikyti.

Laikinosios valdžios pirminin 
kas A. Fares, advokatas, aršus 
alžiriečių kovotojas, ■ neseniai 
paleistas iš Prancūzijos kalėji
mo. Vykdomoje valdžioje daly
vauja 3 prancūzai ir 9 alžirie- 
čiai. Jos amžius trumpas, nes 
gegužės mėn. turi paskelbti rin
kimus. Išrinktasis parlamentas 
bus Alžirijos tikrasis šeiminin
kas.

De Gardie laimėjimas

Alžirijos klausimas yra iš
spręstas, de Gaulle gavus nepa
prastą tautos pasitikėjimą. Iki 
šio meto jis kreipėsi į tautą tris 
kartus ir tris kartus sulaukė jos 
pasitikėjimo. Šį kartą, balan
džio 8 d., net 90% Prancūzijos 
gyventojų pritarė Alžirijos klau 
simo sprendimui ir suteikė jam 
ypatingus įgaliojimus baigti šią 
bylą. Prancūzijos parlamentas 
taip pat pakimba ore. Galimas 
dalykas, kad netolimoje ateityje 
bus daromi nauji rinkimai.

De Gaulle paskubomis bando 
ir užsienio politikos klausimus 
spręsti. Praėjusiais metais kai 
kurie bendruomenės nariai at
metė jo siūlymą sukurti 6 vals
tybių politinę ir karinę sąjun
gą. Olandija nepritarė Prancū
zijos sumanymui. Jo pasitari
mai Baden Badene su Vokietijos 
kancleriu ir pastarąją savaitę 
su Italijos ministeriu pirminin
ku Turine rodo, kad jis, metęs 
į šalį savo garbės klausimą, da
ro spaudimą į kaimynus sudary
ti politinės santarvės branduo
lį. Juk de Galle neįprasta nusi-

lenkti 20 m. jaunesniam italui 
Fanfani.
Per tris mėnesius 10,000 aukų

Slaptoji karinė organizacija 
(OAS) per šių metų pirmuo

sius tris mėnesius Alžirijoje nu
žudė ir sužeidė virš 10,000 as
menų. OAS veik visas jėgas ati
traukė iš Prancūzijos į Alžiriją. 
Prieš tautos atsiklausimą Pran
cūzijoje tik dviejose vietovėse 
buvo išsprogdintos plastikinės 
sprogmenos. Tautos atsiklausi- 
mo diena ramiai praslinko.

Prancūzija, paskubomis pri
versta smogti prancūziškai O. 
A. S. slaptai organizacijai. Ji 
turi atremti OAS smogikus, o 
pats svarbiausias jos uždavinys 
išaiškinti jos organizaciją, apie 
kurią buvo paskelbta įvairių pa
skalų.

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas įjungė visų rūšių saugu
mo įstaigas kovoti prieš OAS. 
Svarbiausioji pareiga tenka D. 
S. T. — vidaus reikalų ministe
rijos saugumo įstaigai, kuri pa
naudojama tik nepaprastais at
vejais, ir SDECE — žvalgybai 
užsieniui sekti. Šios dvi įstaigos 
jau pasiuntė 1,200 vyrų į Alži- 
rįją, Ispaniją, Belgiją, nes ir pa- j 
staruosiuose kraštuose užtikti 
OAS pėdsakai.

OAS šiuo metu verčiasi tik 
klastingu pasirinktųjų aukų žu
dymu. Orane ir Alžire nesėkmin 
gai išbandę jėgas viešame susi
rėmime, vėl pasitraukė į pože
mį, nes įsitikino, kad prancūzai 
kariai nesusvyravo į juos šauti.

OAS dienos suskaitytos
DST uždavinys priešą išaiš

kinti. 1947-1961 m. jai pavyko 
išryškinti 413 asmenų, kurie 
buvo patraukti teisman. 1,200 
asmenų buvo ištremti, 75 diplo
matai buvo paskelbti nustoję 
pasitikėjimo — persona non 
grata, 2,500 asmenų neleista at
vykti į kraštą, 140 organizacijų 
veikla sustabdyta ir 120 laikraš
čių iš komunistinių kraštų už
drausta įvežti.

Jei ir kuri užsienio valstybė 
remtij OAS, jos dienos jau su
skaitytos, nes Prancūziją visas, 
jėgas panaudos ją sutriuškinti. 
De Gaulle, gavęs tautos pasiti
kėjimą, turi laisvas rankas, o 
prancūzų kariuomenė jau pavė
lavo nukreipti vamzdžius į Pa
ryžių. De Gaulle vėl gali atsi
kvėpti, nes jo bandymai baigti.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
BERLYNE

Berlyne įvyko Vokietijos ka
talikų studentų suvažiavimas, 
kuriame, be kitų dalykų, buvo 
svarstytos studento pareigos pa 
rapijoje.

INFORMACIJOS
DARBININKIJAI

Ispanijos katalikų akcija su
darė specialią informacijų įstai
gą, kuri darbininkams, vykstan
tiems į užsienio kraštus, duos 
informacijas apie gyvenimo ir 
darbo sąlygas jų pasirinktuose 
kraštuose, apie religinį to kraš
to gyvenimą.

ATOSTOGAS SKYRĖ 
APAŠTALAVIMUI

Net 1,500 airių moksleivių ir 
studentų, Marijos Legiono na
rių, praeitais metais atsisakė 
dalies savo vasaros atostogų, 
tą laiką atiduodami religiniam 
apaštalavimui.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 13 3

Administraciniai pakeitimai ir 

varovinės valdybos
Nauji išmislai okupuotoje Lietuvoje 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Spaudoje ir gyvenime

KOMUNIZMUI ŽMOGUS NESVARBU
Komunistų partija daug kartų 

skelbė ir tebeskelbia, kad komunis
tinėj Sov. Sąjungoj žodis “žmo- 
gus” skamba išdidžiai, tačiau, ša
lia tų teiginių, matyti visai kitas 
vaizdas. Kaip žinome, komunizmui 
žmogus privalo būti aukojamas. 
Vinco Ramono romane “Kryžiuose” 
yra epizodas, kaip ūkininkas1 suly
do šieno vežimą, begelbėdamas 
žvirblį, gi komunistinėj valstybėj, 
lietui lyjant, iš lauko bus pirma 
gabenamas šienas, o ne sužeistas 
žmogus, nes komunistinis planas ir 
kolektyvo turtas svarbiau už ko
kio ten kolchozininko - baudžiau
ninko mirtį. To moko partija.

Vergija ligoninėj
Sovietiniai žmogaus išnaudoto

jai skelbia, kad Gagarinas apskrido 
žemę, tačiau primityviausių žmo
gaus gyvenimą lengvinančių prie
monių nėra, nes komunizmas yra 
žmogaus priešas ir jam žmogus 
nesvarbų, štai, kovo 28 d. “Tieso
je” išspausdintas toks M. Tamulio- 
riienės iš Alytaus rajono laiškas, 
kuris liudija komunistų pažadus 
ir darbus. Tamulionienė laiške, ku
ris pavadintas “Nejaugi niekas ne
išties man rankos”, rašo:

“Esu paprasta darbo moteris. 
Buržuaziniai nacionalistai nužudė 
mano tęvą ir vyrą, kurie buvo liau
dies gynėjai. Man prisiėjo išlaikyti 
mažametį sūnų, nepilnametį brolį 
ir ligotą motiną. Daug teko pergy
venti, iškentėti, bet nepalūžau, kiek 
galėdama dirbau. Dabar brolis iš
augęs, šeimos liko mažiau, tačiau

gus nesvarbu. Kaip gali komunis
tai rūpintis kitais žmonėmis, jei
gu jie nesirūpina už juos galvas 
padėjusių šeimomis? Ir nesirū
pins, nes komunizmui žmogus tė
ra negyvas socializmo ratelis, ku
rį išmetus galima rasti kitą. Ko-

‘ munizmui žmogus ypa tik daiktas. 
I Myk. Mel.

Prezidentas Kennedy pasveikino Irano šachą Pahlavi ir jo žmoną 
Farah, atvykus jiems į iVashingtoną vizito. JAV prezidentas juos 
sutiko Washingtono aerodrome. (UPI)

Šių metų kovo 31 dieną Pa
leckio įsaku okupuotoje Lietu
voje sujungta eilė rajonų ir to 
sujung.mo pasėkoje pasiliko 56 
rajonai (1955 rajonų buvo 87. 
SM). Po šių pakeitimų dabar 
Lietuva administraciniu požiū
riu suskirstyta į šiuos rajonus: 
Akmenės, Alytaus, Anykščių, 
Ariogalos, Biržų, Eišiškių, Ig
nalinos, Jiezno, Jonavos, Joniš
kio, Jurbarko Kaišiadorių, Kal
varijos, Marijampolės (subolše- 
vikintos Kapsuku), Kauno, Kel 
mės, Kėdainių, Klaipėdos, Kre
tingos, Kupiškio, Lazdijų, Ma
žeikių, Molėtų, Nemenčinės, Pa
gėgių, Pakruojaus, Panevėžio, 
Pasvalio, Plungės, Prienų, Rad 
viliškio, Ramygalos, Raseinių, 
Rietavo, Rokiškio, Skaudvilės, 
Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiau
lių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, 
Švenčionių Tauragės, Telšių, 
Trakų, Ukmergės, Utenos, Už
venčio, Varėnos, Varnių, Vievio, 
Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų.

Pasikeitė ministeriu sąstatas

Pagal chruščiovines direkty
vas vykdant žemės ūkio pertvar 
kymą valdymo požiūriu, Lietu
voje panaikinta ligi šiol veikusi 
Žemės Ūkio ministerija ir pra
ėjusiais metais gegužės mėne
sį įsteigtoji Paruošų ministeri
ja. Vietoje panaikintųjų, įsteig
ta “Žemės ūkio produktų ga
mybos ir paruošų ministerija”. 
Nors rašant šią apžvalgą dar 
nebuvo turima žinių apie minė
tos ministerijos ministerio pas
kyrimą, tačiau šitos pareigos, 
vykdant Kremliaus direktyvas, 
turi’ atitekti. ministeriu tarybos 
pirmininko pirmajam pavaduo
tojui. Tad Šumausko pirmasis 
pavaduotojas Ksaveras Kairys 
turėtų tapti naujosios ministe
rijos vadovu.

Minėtų pertvarkymų pasėko
je okupuotoje Lietuvoje pasilie- 

!ka šis ministerijų sąstatas: 1)
; Finansų, 2) Kultūros, 3) Ry- 
|šių, 4) Sveikatos apsaugos, 5)
I Vidaus reikalų, 6) Prekybos, 7) 
i Automobilių transporto ir plen- 
Itų, 8) Miškų ūkio ir miškų pra 
j monės, 9) Socialinio aprūpini
mo, 1G) Statybos, 11) švietimo, 
12) Žemės ūkio produktų gamy
bos ir paruošų. Prie šių minis
terijų tenka dar pridėti bolše

vikų skelbiamas popierines mi
nisterijas, būtent: Gynybos ir 
Užsienio reikalų.
£sifcigcos 34 varovinės valdybos

vykdant maskvines direkty
vas, okupuotoje Lietuvoje įsteig 
los vaidybos, dėl kurių pa
vadinimo uar nesusigaudo pa
tys steigėjai. Vilniuje vykusia
me lietuviškųjų komunistų ple
nume vieni kalbėtojai tas val
dybas vadmo "tarptauiinėmis 
Roiukių ir tarybinių ūkių valdy
bomis”, gi kiti joms davė teri
torinių gamybinių vaidybų var
dą. Tačiau geriausiai toms val
dyboms tiktų varovinių valdy
bų vardas, nes jos tiesiogiai 
gamyboje nedalyvaus, o jų na
riai teatliks varovinės pareigas 
kolchozuose bei sovchozuose. Gi 
kad tie varovai už varoyavimą 
gautų atitinkamą papildomą at
lyginimą, jiems pažadėtos prie
monės nuo žemės produktų ga
mybos. O tatai reiškia: — kas 
daugiau spaus dirbančiuosius,

1 tas gaus atitinkamą atlyginimą.
Pagrečiui šių po visą Lietu

vą išsklaidytų valdybų, jungian 
cių apie 1,500 biurokratų, į- 
steigtas respublikinis “Žemės 
ūkio komitetas”, vadovaujamas 
Antano Sniečkaus. Šia proga 

I pažymėtina, jog šiuo pertvarky
mu Kremliaus diktatūra- atsa
komybę už žemės ūkio produk
tų gamybą ir planų įvykdymą 
nuo šiol tiesiogiai užkrovė ko
munistų partijų pirmiesiems sek 
retoriams. Anksčiau dėl planų 
neįvykdymo lengviau buvo kal- 

: tininkų ieškoti ministerijose bei 
i įvairiose valdybose. Dabar gi 
ne tik varovinės pareigos, bet 
ir atsakomybė sutelkiama parti- 
j ų sekretorių adresu.

l ai naujas Kremliaus dikta
tūros išmisias bandyti šituo bū
du išbristi iš bolševikiniuose 
dvaruose besireiškiančių negero 
vių.

PROTESTANTAI 
KATALIKŲ KATEDROJ

Paskėlbus lankymo metą Re
gina, Sask. (Kanadoje), kated
roje, ją aplankė 'daugiau kaip 

11,000 žmonių, dauguma nekata- 
likų; jų tarpe buvo ir protestan 

. tų kunigas su savo parapijos 
I narių grupe.

sveikata susilpnėjo. Jau penkeri 
metai dirbu skalbėja Kriokialau- 
kio apylinkės ligoninėje. Skalbimas 
rankiniu būdu kiekvieną dieną ma
ne labai išvargino. Prašiau gydy
toją, kad pakeistų man darbą nors 

i laikinai, tačiau gydytoja nesutin
ka, siūlo išeiti iš darbo.

Nejaugi negalima man padėti?”
Nieko nenustebins

Redakcija prie šio laiško pridė
jo savo pastabas, parašydama:

“Daug ką sujaudins ir nustebins 
šis laiškas: kaip gali būti toks ko
lektyvas, kurio bendradarbiai ne
padeda vienas kitam sunkesniu mo
mentu, ir ypač tokiam žmogui, 
kaip drg. M. Tamulionienė. Juk 
mūsų šalyje žmonės bendrauja su 
kitais žmonėmis, remdamiesi prin
cipu- — žmogus žmogui draugas, 
bičiulis, brolis. Fabrikuose, gamyk
lose vieni darbininkai padeda ki
tiems geriau įsisavinti specialybę, 
pasivyti pirmaujančius. Yra nema
ža pavyzdžių, kai komjaunuoliai, 
jaunimas ateina sekmadieniais dirb 
ti į fermas, pavaduodami kiaulių 
šėrėjas, melžėjas, nemokamai. Ko
dėl šiame kolektyve užmiršta vieno 
nario parama kitam ?”

Keista, kad “Tiesa” dar tokius 
prierašus deda, juk visiems aiš
ku, kad komunizmo pirmasis už
davinys išnaudoti žmogų, jį pa
jungti kompartijai. Moterėlės vy- 

1 ras ir tėvas, atrodo, buvo konnu- 
: nistai, savo galvas padėję už “Sta 
lino saulę”, tačiau niekas našle 
nesirūpina, nes komunizmui žmo-

Po žalią ir auksiną Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Nebraska — vartai į vakarus
Traukiame plačiomis lygumomis, o kartais pro 

kokį siaurą tingiai plaukiantį upelį ir nepajuntame, 
kaip priartėjome prie Missouri upės, ir tuoj esame 
Nebraskoje. Nebraska jau skiriasi nuo Iowos savo 
gamtovaizdžiu. Jos šiaurinėje dalyje yra net 20,000 
kv. mylių puikios, aukštos, laukinės žolės, kurioje 
ganosi galvijai. Ypatingai čia populiari angliška here
fordų veislė su baltomis galvomis, tamsiai rudos-rau- 
donos spalvos šonais baltais ruožais. Rytinėje dalyje 
farmos su kukurūzais, kviečiais, bulvėmis, cukriniais 
runkeliais ir kt. Vakarinėje dalyje jau yra kalvų, že
mė smiltingesnė, prasideda kilimas ir farmeriams rei
kalingas dirbtinis drėkinimas. Todėl vakarinėje daly
je yra praktikuojama gyvulininkystė. Jau vakarinės 
valstybės gamtovaizdis rodo ženklų, kad artėjama 
prie vakarų, todėl Nebraska yra vadinama vartai į 
vakarus.

Ir dėl šios valstybės derlingos žemės varžėsi ispa
nai ir prancūzai, bet ir Nebraska buvo 15 mil. aukso 
dolerių Lousianos pirkinio dalis iš Prancūzijos. 1867 
m. Nebraska buvo priimta į JAV šeimą.

1840 -1866 m. laikotarpyje per laukinės Nebras- 
kos prerijas pervažiavo 2(4 mil. drąsių pionierių, jau
čiais ir arkliais pakinkytais vežimais, pakeliui į to
limuosius vakarus ieškoti aukso. Kiti pakelyje ap
sisprendė pasilikti derlingoje prerijų žemėje. Indėnai 
atėjūnams rodė nemažai pasipriešinimo. Vyko audrin
gos kovos.

Geros sąlygos gyvulininkystei, o ypač šiaurinėje

dalyje sudarė sąlygas Nebraskai didžiuotis, esant pir- Valstybė išvingiuota upėmis, nusėta ganyklomis, miš- 
i moję vietoje JAV mėsos apdirbimo - pakavimo pra- kais, žydinčiomis pievomis, perkirsta kalnų kai kur 
monėje. Be to, yra gerai išsivysčiusi grūdų ir pieno su snieguotomis viršūnėmis, čia jau aukštumų kraš- 
perdirbimo pramonė, veikia metalų lydytojų, potašo, tas. Tik slėniai yra žemiau 4,000 pėdų nuo jūros lygio, 
cemento ir kt. pramonė. 1949 m. surasta alyvos, ir kalnagūbriai jau 6-7000 pėdų aukštyje, o aukštieji 
čia neretas vaizdas, kai svirtys siurbia ją iš po žemės, kalnai siekia beveik iki 14,000 pėdų aukščio. Wyomin- 

I
Istorinės mormonų kapinės ir berniukų miestas

Turistui ir čia nėra didelio pasirinkimo ko nors 
ypatingo pamatyti. Lietuviams, turintiems giminių 
,ar pažįstamų, verta pamatyti Omahos miestą, kuria
me yra nemaža1 lietuvių kolonija. Iš tos kolonijos, 
kaip skelbia spauda, atsirado net tūkstantinė poezi
jos ir romano premijoms. Šiaip, be lietuviškos kolo
nijos, verta pamatyti istorines mormonų kapines, ku
riose 1846 m. yra palaidota apie 600 anglų, škotų ir 
vokiečių kilmės mormonų. Darbštūs mormonai Mau- 
voo, Illinois, turėjo 20,000 žmonių bendruomenę, bet 
nemormonų pradėti persekioti, jie nutarė pasitraukti 
“pažadėtos žemės” ieškoti ir kol pasiekė dabartinę 
Salt Lake City per laukines prerijas, jiems truko apie 
2 metus laiko. Pakelyje jų daug išmirė nuo šalčio ir 
ligų.

Turistų, nors ir ne pačiame Omahos mieste, yra 
mielai lankomas garsus našlaitynas, vadinamas ber
niukų miestu, kuris suorganizuotas ir pastatytas ge
raširdžių žmonių. Jis užima 1,300 akrų, turi gražius 
pastatus, mokykloms ir dirbtuvėms, turi vietos 1000 
našlaičių. Šį berniukų miestą valdo jų pačių išrinktas 
burmistras su 6 pagalbininkais. Čia vyksta praktiš
koji krikščionybė.

Wyomingaš — aukštumų kraštas

Kuo toliau į vakarus jaučiamas didesnis kilimas, 
kalvuotumas ir, atsidūrus Wyominge, pajunti lyg esi 
senuose vakaruose. Čia gamtos grožis impozantiškas.

I gą puolančios kalnų grandinės yra lyg „stogas” vals
tybei, kurios yra Laramie, Green, Big Hom, Absaro- 
ka, Windriver, Owl Creek. Visų žymiausia ir gra
žiausia grandinė yra Grand Teton.

IVyomingas suorganizuotas kaip teritorija 1868 
m., nors dėl jos varžėsi ne tik prancūzai ir ispanai, 
bet ir britai bei meksikiečiai. Į JAV šeimą yra priim
tas 1890 m. kaip 44 valstybė.

Kovbojai primena senuosius vakarus
Wyomingas primena senuosius vakarus todėl, 

kad senųjų vakarų dvasia atsispindi ir dabartiniame 
jų gyvenime per kovbojus. Viskas jaučiasi muzikoje, 
mene, skelbimuose ir asmeniniuose santykiuose. Žino
ma, tie kovbojai nėra tokie, kaip rodomi kinuose ar 
televizijoje, ir yra vaikų idealizuojami, kaip hero
jiški, savimi pasitikį, puikiai valdą arklius ir ginklą. 
Filmų kovbojai yra buvę prieš kokius 100 metų ir 
jie likę tik epiniais herojais, šių laikų kovbojai nieko 
nesiskiria nuo kitų farmerių. Nors jie jodinėja dar 
arkliais ganydami galvijus ir nešioja plačias skrybė
les, bet jų gyvenime automobilis užima svarbesnę 
vietą, nei arklys. Bet visų didžiausia įtaka jaučiasi 
per jų rodeo — rungtynes. Jie rungiasi dėl pirmųjų 
vietų sporte su arkliais, jaučiais, mokėjimu išmesti 
laso - virvę su kilpa ir užkabinti gyvuliui už kaklo ar 
kojos. Čia kiekvienas iškilmingesnis gyvenimo įvykis 
baigiasi jų rodeo, kurie sutraukia daugybę žmonių. 
Tai šis sportas čia yra tiek populiarus, kaip rytuose 
beisbolas ar bulių kautynės Meksikoje.

(Bus daugiau)
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NUOTYKIAI SAO PAULE

Ir pragase brazilams geriausiai 

NIJOLE SEMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

Neužilgo po to, kai mes at
vykome j Braziliją ir vos spėjo
me “apšilti kojas” šiame kraš
te, teko išgirsti anekdotą, ku
ris puikiai apibūdino šį vienin
telį kraštą. Mėgsta tą anekdo
tą amerikiečiai ir skaniai pasi
juokia, bet kur kas labiau jis 
yra pamėgtas pačių brazilų.

Įvairių tautų pragare
Pasakojama, kad mirė žmo

gus ir nuėjo į pragarą, kur jis 
buvo sutiktas paties Lauciperio.

“Čia pragare”, pasakė jam 
visų velnių vyriausias, “mes tu
rime daug skyrių, kiekvieną re
prezentuojantį atskirą kraštą”.

Norėdamas tai pailiustruoti, 
jis nuvedė žmogų į mažą kam
barį, kuriame grupelė žmonių 
kažko laukė.

“Čia, pavyzdžiui, yra britų 
pragaras.”

“Aha, matau”, — pritarian
čiai lingavo galva žmogus, — 
“bet kokią bausmę jie čia gau
na?”

“Pirmiausia, čia yra karšta 
krosnis”, — aiškino pragaro 
šeimininkas, — “ir nusidėjėlis 
yra įmetamas į ją, kol jis kiau
rai perdega; tada jis išimamas 
ir greitai įkišamas į šaldytuvą, 
kur jis sušaldomas ligi sustin
gimo ; po to gi jis ištraukiamas į 
ir atiduodamas demonui, kuris 
jį sumuša kruvinai ligi sąmo
nės netekimo”.

“O”, — sudejavo pasibaisė
damas žmogus ir paprašė; — 
“Ar negalėčiau pamatyti ką 
nors daugiau?”

“Žinoma”, — pasiskubino pa 
slaugiai Liuciperis ir, įvedęs jį 
į kitą kambarį, vėl su maža sau 
jele žmonių, paaiškino: “Čia ja
ponų pragaras.”

Smalsaus žmogaus užklaus
tas, kokia esanti čia bausmė, 
aiškino:

“Tokia pat, kaip kitur: tirp- 
dinanti krosnis, šaldytuvas ir 
demonas mušimui”.

Taip Liuciperis aprodė žmo
geliui visą pragarą su visais sky 
riais; prancūzų, vokiečių, ispa
nų, amerikiečių ir su tom pa
čiom bausmės priemonėm, o ir 
laukiančių žmonių visur buvo 
tik nedidelis būrelis.

Pagaliau jie įėjo į kambarį, 
kuris buvo kimštinai prikimš
tas, ir žmonės negalėjo nė eilė
je stovėti, atrodė, lyg sienos jų 
neišlaikys.

“O, ho ho”, — sušuko žmo
gus, — “kas čia per pragaras?”

“Čia yra braziliečių praga
ras”, — atsakė velnias.

“■O kuo čia geriau?”
“Tai viskas tas pats: turi taip 

pat krosnį, šaldytuvą ir demo
ną. Tik, matai”, — aiškino šeto 
nas, — “krosnis neveikia, šaldy
tuvas sugedęs, o demonas, — 
jei jis iš viso ateina, — tik, atė
jęs pasirašo ir vėl išeina”'.

Brazilijos, charakteris ir 
problemos

Tai, lyg riešuto kevale, yra 
visa, kas reikalinga paaiškinti 
apie Brazilijos charakterį ir pro 
blemas. Ir užtenka vos kelių 
dienų šiame krašte, kad pama
tytum, jog juokingasis pasako
jimas, paimtas iš gyvenimo, yra 
tikra tiesa. Labiausiai įprasta 
iškaba, kur tik beeitum, yra 
Nao Funciona (Neveikia).

Didžiuliame pastate Sao Pau
le, kur yra mano dentistas, yra 
du keltuvai: vienas einąs -ligi 
8-tojo aukšto, o kitas — eks
presas, einąs ligi 8-to aukšto be 
sustojimo, o tik nuo 9-to su- 
stojąs kiekviename aukšte. Dan 
tisto kabinetas yra 9-me aukš
te, bet retai kada galima pasi-

Geriausiu aktorium išrinktas 
austras Maximilian.Schell, 32 m., 
už vaidmenį filme Judgment at 
Nuremberg. (UPI)

naudoti ekspresiniu keltuvu, nes 
jis paprastai stovi sugadintas.
O tą keletą kartų, kai teko juo 
pasinaudoti, tai vėl, anas eilinis 
keltuvas buvo sugedęs ir ekspre 
siniam teko nuo pat pirmojo 
aukšto sustoti kiekviename auk 
šte.
Važiuoji autobusu -r- turi eiti 

pėsčias
Kitas labiau erzinantis pavyz 

dys yra naujieji autobusai. Visi 
Sao Paulo autobusai turi tur
niketą (ant stulpelio užmautas 
kryžius, kuris besisukdamas lei 
džia praeiti tik po vieną asme
nį) viduryje, kur sumoki 15 eru gU numeriu; 5. “užimtą” sig- 
zeirų (3-4$) ir prasistumi į prie nają; nors tas numeris, kurį 
kį išėjimui. Iš dalies tai yra, gauki, nėra užimtas ir 6. paga- 
puiki idėja, nes asmuo gali įei- jįaUj norima numerį, nors tai 
ti pro užpakalines duris, atsisės yra įįkraį ginčytinas objektas, 
ti ir pailsėti, neieškodamas po gykj gavęs norimą numerį, turi 
kišenes pinigų bilietui, kol ne- šansų, kad arba jie negali ta- 
prisiartina jo sustojimo vieta. VęS gjr(jėti, arba pats negali jų 
Deja, šis patobulinimas suteikia gįr<jėti, jei gi vienas kuris iš jų 
daug vargo bei bėdų. Ypač, kai g-aij girdėti kitą, arba, jeigu pa

galiau girdėjimas ir garsumas 
yra kaip tik geras — aiškus, 
tai nei iš šio, nei iš to turi at
sirasti tolumoje trukdantis gar
sas, vistiek kliudąs pasikalbėji
mui.

Kaip tik vakar teko kalbėti 
telefonu 5 min., per visą laiką 
normaliam telefono signalui ir 
“užimtam” signalui — abiems 
kartu skambant laike pasikal
bėjimo. Naudojant viešuosius 
telefonus, tas žaidimas yra dar 
daugiau erzinantis, nes tada pri 
sideda rizika, kad gali netekti 
savo įmesto pinigėlio. Ir taip 
yra vienintelis būdas Sao Pau
lo telefono kompanijai užsidirb-

nalizuoja visą laiką, kol mėgi
ni išsukti numerį; 3. liniją, kuri 
veikia (oh, laimingoji diena!), 
bet niekados nesu jungia; 4. li
niją, kuri sujungia su klaidin

autobusas yra pilnutėlis per taip 
vadinamą pagal amerikiečių pap 
rotį “rush hour”, ir žmogus 
iškrapštai iš piniginės 15 eru- 
zęirų vos vieną bloką prieš su
stojimo vietą, o turi veržtis per 
turniketą. Na, jei dar pasitaiko, 
kad turi 20 eruzeirų banknotą 
ir turi laukti grąžos, o konduk
toriai tokie lėti ir, kuone alkū
nėmis besiskverbdamas pro mi
nią į priekį, pagaliau išlendi iš 
autobuso. Ir, štai, nors šauk 
“SOS”! Esi pravažiavęs apie 5- 
6 blokus toliau, negu kur tau 
reikėjo išlipti.

Labiausiai paplitusi iškaba 
“Neveikia” ti pinigo: pravesti tuos nekal- 

Ot, čia ir tenka suminėti tuos tai atrodančius viešuosius tele- 
naujuosius autobusus. Jie turi fonus, kurie praryja žmogaus 
trejetą durų: įėjimas gale ir pinigą ir absoliučiai nieko ne
dvejos durys išėjimui — vienos duoda už tai.
viduryje, kitoje pusėje turnike-

Būti valdžios darbininku 
vienas, malonumas

Kas gi mažiausiai veikia Bra-,

to, ir kitos priekyje. Pirmą kar 
tą važiuodama naujuoju auto-, 
busu, ramiai laukiau vidurinių-1 
jų durų atsidarant. Laukiau ir 
laukiau, ir tada, kai autobusas zdijoje, tai l’uncionario publico
pasijudino nuo mano sustojimo valdžios darbininkas. Apie jį te 
vietos, pamačiau tą nelemtąjį ko sužinoti ir su juo susipažinti, 
parašą viršui durų Estą Portą kai dar, būdama kolegijoje, stu 
Nao Funciona (šitos durys ne- dijavau portugalų kalbą. Mes 
veikia). Jau susirūpinusi ver- skaitėme trumpą aprašymą apie 
žiaus prie priekinių durų, sulai- brazilietį, kuris atsikėlė 11 vai. 
koma minios autobuso viduryje. ryt° eiti į darbą. Savaime aiš- 
Kai pagaliau prasiveržiau ir iš- ku, visai natūralus buvo mūsų 
lipau, deja, vėl buvau pusę tu- klausimas profesorei ,ar Brazi- 
zino blokų nuo savo sustojimo kjoje darbo valandos taip skir- 
vietos. , tingos nuo JAV.

Teko pragudrėti! Nors su gai- “Ne”, atsakė ji, “ten tos pa- 
lesčiu reikia pripažinti, kad ne čios valandos, bet tas vyras yra 
sykį taip buvau pamokyta. Da- funcionario publico”. 
bar eini per turniketą tuč tuo- .Tokį vieną sykį, visai nešė
jau, kai tik įlipi, ir per visą niai, teko sutikti. Gražus, są-
likusią kelionę stebi ir gailies 
tų vargšų žmonių, stovinčių prie 
vidurinių durų, kurios niekad 
neatsidaro, ir jųjų veiduose pa
matai įnirtimo žvilgsnius.

Skambini telefonu — virsti 
azartiniu lošėju

Su telefonais net dar blogiau. 
Sao Paule pašaukimas telefonu 
kainuoja vos 1 eruzeirą (% $)• 
Tas būtų puiku ir sveikintina, 
jei telefonai būtų kaip anie Chi
cagoje. Tačiau jie tokie nėra. 
Įstatymas draudžia telefono 
kompanijai pakelti mokestį. O 
kadangi mokestis yra taip že-

žiningo žvilgsnio, jaunas vyras, 
universitete studijuojąs teisę, ■ 
bet tuo pačiu laiku atsidaręs ' 
savo kabinetą, praktikuodamas i 
teisę. Kai paklausiau jo, ar jo 
darbas nesusikerta su 'studijo
mis, jis nusijuokė ir tarė:

“Aš ateinu 11 vai. 30 min. ry 
to, užsiregistruoju, išeinu pie
tauti, grįžtu 2 vai. p. p., pada
rau keletą telefoninių pasikal
bėjimų ir išeinu apie 3 vai. po 
pietų”.

“Bet kas gi atlieka visą jū
sų darbą?” — paklausiau nu
stebusi.

‘O, žinote, to niekad nė ne-
mas, kompanija nepajėgia plės- mėginau sužinoti”, — lengvapė 
tis, pagerinti patarnavimo ir į diškai atsakė jis su šypsena.
netgi iš viso suteikti gerą pa
tarnavimą. ■ “Bet, prileiskime, kad niekas

Kai paskambini telefonu Sao darbo neatlieka ir vieną
Paule, automatiškai pasidarai tektų jums pačiam jį at-
azartininku. Rizikuodamas tuo likti neatstojau, nesupras- TTlC1 A C? A Qz T /"A A 1K.T A A
1 cr'uzeiru, gali eiti lažybų, kad ■ dama tokio gyvenimo būdo. CtllC ALjlJ OAVUMLJO OC LUAiN AboULIA I l(jPj

6245 South Western Avenue.

mą kita linkme su charakterin
gu rankų pliaukštelėjimu.

Brazilijos .mįslė

Dabar galima būtų paklausti, 
ar dar vis stebimasi, kodėl Bra 
zilija, tas didžiausias Pietų A- 
merikos kraštas, net ir vienas 
turtingiausių, niekur neprasiver 
žia ir nieko nepasiekia?

Tai Brazilijos mįslė, kaip ji 
pasiekė viso to, ką ji ligi šiol 
pasiekė, nė vienam nesirūpinant 
darbu. Visame Sao Paulo did
miestyje į akis krinta didžiulis 
progresas; kas nors turi būti 
jojo užnugaryje!

Sykį per amžių atsiranda žmo 
gus, pasiimąs visą atsakomy
bę, sutvarkąs vidaus gyvenimą, 
parodąs žmonėms kilnesnių sie
kių ir juos įkvėpiąs, suvienijąs 
kraštą ir padarąs didelių planų. 
Tačiau ir vėl toks pranyksta!

P. S. Šiuo straipsneliu visiškai 
nenorima Brazilijos kritikuoti. 
Esu pamėgusi šį kraštą ir ne
paprastai draugiškus bei vaišin 
gus jo žmones. Kraštas yra di
dingas, smarkiai progresuoja, 
turi energijos. Šis straipsnis y- 
ra tik mažutė riekelė nuo didžiu 
lio kepalo — tik detalės, nereiš
kiančios, kad viskas taip yra. 
Tai nėra koks bendras pareiš
kimas; tik, norėdama būti ob
jektyvi, turėjau duoti ir kitos 
pusės prieskonio.

RELIGINIO MENO PARODA 
SALZBURGE

Jau trylikos tautų tapytojai 
ir skulptoriai pasižadėjo daly-1 
vauti tarptautinėje religinio me 
no parodoje Salzburge, Austri
joje. Paroda tęsis nuo liepos 
27 d. iki rūgs. 15 d. Pagrindi- j 
nė jos tema — septyni sakra- i 
mentai.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS ~

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

-3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS

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

Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St - CLiffside 4-5665

Kanados technikos
mokyklos ,

Technikos mokykloms skiria
ma vis daugiau reikšmės. Viso
je Kanadoje statoma naujų bei 
pristatoma priestatų net 245 ( 
vietovėse. Visas projektas kai- i 
nuos apie $269 mil. Feder. val
džia tam paskyrė $28 mil. Ypa 
tingas dėmesys kreipiamas i
specialybių įsigijimą suaugu- j 
siems, kurie negali gauti darbo. !

Mokesčių grąžinimai
1930 m. buvo grąžinta 5.9 : 

mil. dol. permokėtų mokesčių, ,, 
gi 1960 — 94 mil. dol.

.................................................. Illlllililll

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

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. l’R 6-1063

iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

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

TV RADIJAI, HT-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taiSymai Sek- uždaryta

» f «.• •» -h w y *♦ ♦ * «■ 4

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. HEmlock 4-2413 
7151» So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, 1U.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A- VILIMAS
3415 S. Lituanlea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

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

NAUJAUSIAS BU1CK —V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Ratlio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35fh Street, Chicago 9, Iii., Tel. LA 3-2022

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121

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.

SKIPSi?RL;1CE
Liąuor Store

5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APRIL — BALANDŽIO 12, 13, 14 D. D.

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98,4 ■ ,
POPULAR BRAND OP IMPORTED

GERMAN BRANDY Fifth $4.98
CANADIAN WHISKEY 6 YR. OLD

90.4 PROOF Fifth $3.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

D. S. P. Fifth $4-89
OLD QUAKER STRAIGHT
BOURBON WHISKEY Fifth $2-73
ZARNOFF 80 PROOF VODKA Fifth $2-49
IMPORTED OLD ST CROIX RUM

Lite or Dark Fifth $2-98
CUSENIER IMPORTED THREE STAR

COGNAC Fifth $3.98
LETON VERMOUTH

Dry or Sweet Quart $1.09

MARTINI or MANHATTAN 66 Proof Fifth $2 69

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS Z

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos^ atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND DOAV ASSOC7A77ON 
dl/JO South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside į-OlOJ/. 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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 4į4%

gausi: 1. visiškai “mirtiną ty
lą” — absoliučiai jokio sujungi
mo su nieku; 2. liniją, kuri sig-

“Et, tada aš tiktai paimčiau 
savo atostogas”, — užbaigė jis 
pasikalbėjimą, nukreipdamas te

Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575



MAIRONIO METŲ 
PROGRAMA

Tautos atgimimo dainius Mai-, 
ronis Lietuvą kele sūkiais, ku- r ’
rių reikia ir šiems laikams: Nu-i Kaa aU1 mo^os Y™ 3au su- 
mesk, tėvyne, rūbą seną, kurį! barusios rengti vieną bendrą 
užvilko svetimi! Uždekim mei- svent^ ir Padėjusios parengia
te sau krūtinę, į kovą stokim i “uosius darbus. Tai buvo džiu- 
milžinais! Paimsim arklą, kny- & zuna, todėl skubame ja pa- 
gą, lyrą ir eisim Lietuvos ke- siuaiyti su visais Clevelando 
liu! Ginkime kalbą, žemę, jos
būdą! Gražu už tėvynę pavarg
ti, kentėti, palaimintas darbas 
šalies prigimtos! Ir kt.

lietuviais.
»ia proga taip pat matėme 

tėvų komiteto pirmininko nuo
širdų susirūpinimą geru ąyen-

m ... . ., tės pasisekimu: jis norėtų, kadTodėl Maironio metų komite- , _ x \ ., ... ™ butų išvengta bet kokios trintas siekia, kad Maironis Cle- °

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 13 5

velande būtų paminėtas visu 
šio poeto platumu bei didingu
mu. Bal. 7 posėdy toliau buvo 
svarstoma minėjimų programa. 
Maironio gimimo data (spalio 
21) šiemet sutampa su sekma
dieniu, tad šią dieną rengiamos 
iškilmingos pamaldos, kurių 
metu bus giedamos Maironio 
sukurtos giesmės. Plačiajai vi'
suomenei skiriamas Vaidilos' brangūs lietuviškos šviesos ži- 
teatro Maironio kurio nors vei- dinėliai, todėl darykime visa,
kalo ar veikalų ištraukų vaidi
nimas ir akademija su Čiurlio
nio ansamblio bei solistų kon
certu. Kultūriniame lietuvių
daržely, kur stovi Maironio pa- Ramanauską, kuris sakė: bu- 
minklinis biustas, programą 
duos lietuvių jaunimas. Jauni
mas taip pat turės vakarą ir 
salėj su Maironio kūrinių dek
lamavimu, skaitymu ir konkur
siniais rašiniais. Atskirus mi
nėjimus taip pat rengs abi li
tuanistinės šeštadieninės mo
kyklos, tai daryti kviečiamos 
ir visos lietuvių organizacijos.
Jei sąlygos leis, bus rengiama 
Maironio kūrinių ir šių kūrinių 
iliustracinių darbų paroda. Tė
vynės garsų radijas duos ats
kirą Maironio valandą.

Posėdy buvo pasiskirstyta 
darbais, aptartos parengimų da
tos, numatytos salės ir kt.

Posėdy dalyvavo Pr. Ambra- 
zas, A. Balašaitienė, St. Barz- 
dukas, Vyt. Braziulis, F. Ei- 
dimtas, Pr. Karalius, P. Mik
šys, Alf. Mikulskis, Z. Peckus.
Sklandesniam darbui komitetas 
išsirinko prezidiumą: pirm.
Barzduką, vicepirm. Eidimtą, 
sekr. Karalių ir ižd, Mikšį. dvi dienas. Parodą galės lan- 

Maironio metų minėjimas ir Į kyti ir sekmadienį nuo 12 vai.
įprasminimas yra visų reikalas, I iki 10 vai. vak. 
tad komitetas į Clevelando ir 
apylinkių lietuvius kreipsis at
sišaukimu, kurio tekstą posėdy 
apsvarstė ir priėmė.

MAIRONIO AKADEMIJA

Akademija Maironiui pami-

Grafikas Paulius Augius (Au
gustina vičius) baigęs Kauno 
meno mokyklą ir 1938 m. Pa
ryžiaus meno akademiją, nuo 
1934 metų dalyvavo Čekoslova
kijos, Latvijos, Estijos, Pary
žiaus pasaulinėje parodoje, Vo-

nėti rengiama 1962 gruodžio 2'kieti;jog įvairįUOse miestuose, 
su paskaita ir Čiurlionio an- j Austrijoje, Olandijoje, Belgijo- 
samblio bei solistų Maironio je JAv miestuose. Yra iliust- 
dainų koncertu ir Maironio kū-1 ravęg visą eilę lietuviškų kny- 
rinių deklamavimu. Užsakyta gų 1938 metaig gav0 Lietuvos
naujosioš parapijos salė.

MOKYKLŲ ŠVENTE VIENA
valstybinę premiją. Jo darbų 
yra įsigiję Kauno muziejus, Vil
niaus muziejus, Chicagos meno 

Draugo bal. 6 d. Nr. 82 pasi- ingtitutag ir kitog inst. as_ 
sakėme už vieną lituanistinių
šeštadieninių mokyklų mokslo

CLEVELAND, O H I O

BALTIC BAKERY
(BALTIC KEPYKLA)

Pranešame savo malonių klijen- 
tų dėmesiui, kad nuo š. m.-balan
džio mėn. 4 d- savo produktų j 
Baltic Delicatessen (6908 Superior 
Avė.) krautuvę nebepristatome.

Šiame rajone mūsų produktai 
gaunami šiose krautuvėse:

6502 Superior Avė.
6510 Superior Avė. ir 
7031 Superior Avė.

(lietuvio krautuvė)

metų baigimo šventę. Bal. 8 
suuKiaa vysK. Valančiaus mo- 
Kylius tėvų Komiteto pirminin-

ties, ateinančios daugiausia iš 
šalies ir sunkinančios mokyklos 
vedėjo, mokytojų ir tėvų ko
miteto darbą. Tokiam norui 
pritariame ir mes, todėl taip 
pat atsiranda ir šis antrasis 
mūsų balsas. Iš tikrųjų: mūsų 
lituanistinės mokyklos daugiau
sia laikosi idealistų darbu bei 
pasiaukojimu, tai labai mums

kad jų ugnelė ko skaidriau ži
bėtų. Buvome sutikę taip pat 
ir šv. Kazimiero mokyklos tė
vų komiteto pirmininką dr. VI.

vau ir esu už bendrą darbą, to
dėl taip pat viską darome ge
ram mokslo metų baigimo šven
tės pasisekimui.

Nuo savęs pridedame: kai to
kiu nuoširdumu einama į bend
rą darbą, turi būti. taip pat ir 
vaisiai gražūs. Reikia tikėtis, 
kad tokiu pat nuoširdumu į 
mokyklų šventę atsilieps ir pla
čioji Clevelando lietuvių visuo
menė, gausiai į ją atsilankyda
ma, mokyklų darbo vaisiais pa
sidžiaugdama ir jas efektyviai 
paremdama. St. B.

PAULIAUS AUGIAUS 
GRAFIKOS PARODA

iviusų žymiojo grafiko Pau
liaus Augiaus pomirtinė paro
da atiuaroma Cieveiande šį šeš
tadienį, balandžio 14 d. 7 v. v. 
Čiurlionio ansamblio namuose, 
lubbS Magnolia Dr.

Po oficialaus atidarymo bus 
paskaita apie dailininką ir jo 
kūrybą. Paroda bus atidara tik

mens.
Paulius Augius yra rašęs me

no kritikos klausimais įvairiuo
se žurnaluose ir laikraščiuose.

Paskutinis dail. P. Augiaus 
darbas — Vytauto Mačernio 
“Poezijos puikus iliustravimas.

Clevelandiečiai kviečiami gau
siai aplankyti grafikos parodą 
ir pasigėrėti per anksti mirusio 
didžiojo talento kūryba.

MISIJOS

Verbų sekmadienį, balandžio 
15 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 
prasideda didžiosios susikaupi
mo dienos. Per visą Didžiąją 
savaitę pranciškonas tėvas Jus

Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai su Liet. istorijos ir geografijos mokytoju Jonu 
Vyšnioniu. Foto A. darios

tinas Vaškys, pirmasis lietuvių 
pranciškonų provinciolas ir jų 
įkūrėjas Amerikoje, sakys pa- 

■ mokslus ir padės prisiruošti di
džiajai Prisikėlimo šventei, šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun. 
B. Ivanauskas ir jo pagalbinin
kas kun. P. Dzegoraitis kvie
čia visus lietuvius gausiai da
lyvauti misijose.

LIETUVIŲ FRONTAS
REMIA T. H. KUC5HEL -

G. P. LIPSCOMB 
REZOLIUCIJĄ

Senatorius 'Thomas H. Ku- 
tliei <jx. Lai.) ir kongresmanas 
Glenard P. Lipscomb yra įne
šę nepaprastos reikšmės rezo
liucijas JAV kongrese.

Į Rezoliucijoje prašoma, kad 
JAV Pabaltijo valstybių klau- 

, simą iškeltų Jungtinėse Tauto
se, kad J. T. reikalautų Sovie
tų kariuomenės atitraukimo iš 
Pabaltijo, kad sugrąžintų visus 
tremtinius iš Sibiro ir kad bū
tų įvykdyti laisvi rinkimai JT 
priežiūroje.

Šiai rezoliucijai pravesti lie
tuvių komitetas, kartu su AL
TO skyriumi Los Angeles, deda 
didžiausių pastangų. Visai ak
cijai reikalingi ir pinigai.

Lietuvių Fronto Bičiulių Cle
velando sambūris, vadovauja
mas pirm. J. Žilionio ir narių 
J. Mikonio ir VI. Palubinsko, 
Vasario 16-tosios proga surinko 
iš sambūrio narių 109 dol. ir 
persiuntė į Los Angeles.

VIETON B. GAIDŽIŪNO —
J. ČIUBERKIS

Vilties draugijos leidžiamo 
tris kartus į savaitę Dirvos 
laikraščio vyr. redaktorius Ba
lys Gaidžiūnas pagal oficialų 
tos Draugijos pranešimą (Dir
va Nr. 39) nuo kovo 30 d. iš
vyko atostogų, po kurių į Dir
vos redaktorius ir reikalų ve- 

i dėjo pareigas nebegrįš.
Tokia oficialioji kalba. Pa

prasta gi kalba kalbant, B. Gai
džiūnas yra atleistas iš redak
toriaus pareigų, kuriose išbuvo 
nuo, 1949 metų. Jo vieton pa
kviestas Jonas Čiuberkis, 48 
m. Naujasis redaktorius Lietu
voje redagavęs su Br. Tišku- 
mi 1939—40 metais “Akademi
ką”, tremty bendradarbiavo 
Minty ir Mūsų kely, aktyvus 
Korp! Neo-Lituania ir Tauti
nės sąjungos narys.

Balys Gaidžiūnas, agronomas, 
rašytojas ir žurnalistas lietu
viškojo gyvenimo kely iki šiol 
jau yra spėjęs išvaryti plačią 
ir reikšmingą barą kaip kul
tūrininkas ir kaip politikas. Jo 
gausybė straipsnių, dažni veda
mieji Dirvoje buvo aktualūs, 
stilingi ir atitinką dienų reika
lavimus. Būdamas plačios eru
dicijos ir turėdamas gilią gy
venimo patirtį, į daugelį prob
lemų yra pažiūrėjęs plačiau, ne

gu, gal būt, norėjo kad ir jo 
politinis sąjūdis.

Jo redagavimo ir Vilties ve
dimo laikais Dirva buvo perves
ta į tris kartus per savaitę išei
nantį laikraštį su ofsetine spaū 
da ir gausiomis iliustracijomis 
iš lietuviškojo gyvenimo visa
me pasauly.

Ir toliau Dirvą redaguoti pa
dės jau seniai dirbantieji redak
toriai Vytautas Gedgaudas ir 
Jonas Palukaitis.

LITUANISTINES MOKYKLOS 
VAKARAS

Lituanistinė vysk. M. Valan
čiaus mokykla Atvelykio šeš
tadienį, balandžio 28 d., rengia 
savo tradicinį metinį vakarą - 
balių Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Margoje pavasario nuotai
kos programoje dalyvaus Čiur
lionio ansamblio moterų cho
ras, vadovaujamas muz. Alfon
so Mikulskio, mokyklos mokinių 
choras, du mokyklos kanklinin
kių būreliai, dvi grupės tauti
nių šokių šokėjų ir kt. Veiks 
vaikų motinų paruoštas bufe
tas, daiktinė loterija, gros Neo- 
lituanų orkestras.

Vakaras vyks moderniškai 
atremontuotoje salėje. Šv. Jur
gio parapijos salė, po tūkstan
čius kaštavusio remonto, tapo 
viena geriausių salių tame ra
jone. Puiki virtuvė ir erdvus 
naujas bufetas yra taip pat tų 

j remontų rezultatas. Šis mokyk
los pavasarinis koncertas vyks 
pirmą kartą moderniškai at
remontuotoje salėje.
ABIEJŲ MOKYKLŲ ŠVENTE

Pranešame, kad bendra abie

on investment accounts

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI UŽ VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENĄ METŲ KETVIRTĮ

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

Br INSURED;

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

Perskaitė dien. "Drauįte”. duokite jį kitiems

jų mokyklų šventė įvyks bir
želio 10 d. Neurų ūky. Tai šven
tei jau abiejų mokyklų tėvų ko
mitetai ir mokyklų vadovybės 
ruošiasi. Per šventę įvyks ir 
mokinių darbų parodėlė. 

PAREMKIME DAINAVĄ

Po mėnesio ar kito pradėsi
me ruoštis atostogoms visi: ir 
jaunieji ir senieji. Visi planuo
jame, kur ir kada vasaros atos
togas praleisime. Jaunimui šis 

’ rūpestis yra mažesnis, nes jie 
Į žino, kur ir kada atostogas pra- 
į leis. Lietuviškasis jaunimas tu- 
’ ri puikią Dainavos stovyklą,

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kaziniieiac Rareckas, R. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. U glauskis 
it. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
eeptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
( Lietuvių vąistinS)

5000 West I6fh Street ' 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

%

kuri ir šiemet priims šimtus 
vasarotojų iš visur.

Prieš pradedant vasarojimo 
sezoną, Stovyklos Globos komi
tetai vykdo piniginių dovanų 
paskirstymą, kuris įvyks tuo
jau po Velykų.

Clevelando Globos komitetas 
šį vajų padeda vykdyti ir yra 
kreipęsis su biletais, prašyda
mas paramos. Tie, kurie esate 
gavę dovanų paskirstymo kny
gučių, malonėkite jas su pini
gais grąžinti Spaudos kioskan 
ar vienam kuriam iš komiteto 
narių: S. Laniauskui, Stp. Sta
nienei, J.Pikturnai, V. Palūnui 
ir V. Rociūnui. Norį stovyklą 
paremti, galima aukų palikti 
ir Spaudos kioske sekmadie
niais. Komitetas iš anksto dė
koja. V. R.

DAUG PILIGRIMŲ FATIMOJE
Praeitų metų bėgyje Fatimos 

šventovėje buvo atnašauta 15, 
000 šv. mišių ir tikintiesiems 
išdalinta 375,000 šv. Komunijų. 
Per tą laiką buvo atvykusios 
129 piligrimų ekskursijos iš už
sienio. Jų tarpe ypač įdomi 600 
piligrimų ekskursija iš Alžiri- 
jos.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837 

J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois ]

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Oedend Savings
ohI rJlt’tiit t^issoctaiion

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Jr
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

I.IIITYll PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARIJUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
...... . ....—-...... -...... -..... , P

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

A
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDOS: PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.

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

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas FELIKSAS CIRU- 

' NAS iš Rokiškio apskr. Jieško j Ekvilija Meškauskienė, kilusi iš 
i Rokiškio, dabar gyv. Sibire. Pra
šom atsiliepti arba apie jį žinan
tieji pranešti adresu: A. Sakalaus
kienė, 243 W. 103rd St., Chicago 
28, III.

v v,stu vii; nuotraukos ir 
“AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
UfiSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuva visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LI E T U V A yra 
gražiausia Velykinė dovana

Kiekvienam verta ji pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 

Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 VVilloughby Ave.» 
Brooklyn 21, N, Y.

Gaunamas ir pas platintojus 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 13

Dvoržako oratorijos “Stabat Mater” solistai prie darbo. Susirinkę 
pas smuikininką Izidorių Vasyliūną, oratorijos dirigentą, repetuo
ja finalinio numerio kvartetą “Amen”. Iš d. į k. Jurgis Lisauskas, 
tenorius, iš Lavvrence, Mass., Daiva Mongirdaite, sopranas, iš So- 
.merville, Mass., Stasė Daugėlienė, mezzosoprano, iš Bedford, N. 
H., Stasys Liepas basbaritonas iš Dorchester, Mass. Prie fortepi
jono Vytenis Vasyliūnas, kuris išpildys vargonais orkestro partiją. 
Už fortepijono solistas Benediktas Povilavičius. Kairėje Iz. Vasy
liūnas. Oratorija statoma Palmių sekmadienį, balandžio 15 d. 3 v. 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje, 432 Wi.ndsor Street, 
Cambridge, Mass.

i •
CLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS

REAL ESTATE REAL ESTATE

Šnekėtis su komunistu —taip, o 

su McCarthy-jokiu būdu
(Atkelta iš 1 psl.)

Tokiame komentare nesunku 
pastebėti galvojimo “skylės” — 
iš to, kad popiežius nesikiša į 
katalikų valstybės vadų politi
nius žygius ir nedaro įspėjimų; 
iš to, kad katalikai valstybių 
vadai derasi su komunistais dėl 
prekybos sutarčių, nelogiška da 
ryti išvadų, kad popiežius su 
tuo sutinka, tam pritaria.

Skaitytojui palieka įspūdis, 
kad autorius yra palankus va
dinamai koegzistencijai, nors to 
žodžio čia nepavarto ja. Ją nori 
pateisinti ir popiežiaus autori
tetu... Tai tas pats metodas, ku 
rį gausiai vartoja liberalų spau 
da, aiškindama pvz. popiežių 
kalbas, kurios liečia grynai mo
ralinę sritį, o aiškintojai perke
lia jas į politinę sritį ir popie
žiaus autoritetu smerkia savo 
politinį oponentą. O ir Tėvo 
Cronino pažiūros į McCarthy, 
pažiūros dėl vidaus komunizmo 
nepavojingumo, dėl užsienio ko
munizmo grėsmės nėra origina
lios — tos pačios, kurias buvo 
paskelbęs pernai šen. Fulbrigh- 
tas savo memorandume, sukė
lusiame visas kalbas apie “eks
tremistus”.

Tėvo Cronino galvojimas ne
stebina. Jis laikomas specialis
tu komunizmo klausimais, nes 
daugel metų studijavo knygas 
apie komunizmą (ne patį gyve
nimą). Iš knygų jis negalėjo 
nepažinti ir to, kas dėjosi Euro
pos mokslininkų ir knyginių 
žmonių katalikų teologų eilėse. 
Dr. A. Maceina buvo rašęs dar 
1957 (Į Laisvę 1957, Nr. 12) 
apie eilę Europos tokių mokytų 
teologų kaip jėzuitai P. K. 
Brockmoeller, P. Jean Marie de 
Blond, Jacąues Leclerc ,kurie 
ieškojo “susilietimo punktų” 
tarp komunizmo ir krikščiony
bės, kad galima būtų komuniz
mą ne “nužudyti”, bet jį “ap
krikštyti” . ir pakeisti. Tas Eu
ropos teologų pastangas auto
rius vadino Vakarų “teologinėm 
iliuzijom”, analizuodamas iliu
zijų apgaulę.

Analizę baigė pastebėjimu, 
kad-anie kai kurių teologų svai 
čiojimai yra kilę kaip tik da
bar, kada Sovietų Sąjunga yra 
sustiprėjusi ir kada ji graso 
užlieti pasaulį. Prieš antrą pa
saulinį karą, kada Sovietai bu
vo silpni, joks teologas nekėlė 
klausimo,,, ar galima komuniz
mą pakrikštyti.

Tokis faktas duoda pagrindą 
sustoti prie minties :ar tokiu 
momentu anie teologai tikrai y- 
ra pasiryžę eiti pas komunis
tus, kad juos įtikintų, atvers
tų, “apkrikštytų”, ar jie norė

tų eiti pas juos, kad patys mė
gintų prie jų kaip nors prisi
taikyti, rasti “modus vivendi”?

Į tėvo Cronino mintis galima 
pažiūrėti kaip į anas Europos 
kai kurių teologų mintis, iš ten 
atėjusias ir “kolonizuotas” A- 
merikos žemėje. J. B.

MŪS KOLONIJOSE
NEW JERSEY, N. J.

“Lietuvos Atsiminimų” 
radijo žinios

Nuo balandžio 1 d., “Rūtos” 
ansamblis leidžiamas veikti at
skirai bei nepriklausomai, ir ne 
bebus dir.ekt. Jokūbo Stuko glo
boje, kurioje ansamblis gimė ir 
praleido 20 metų. Ansamblio 
reikalais dabar kreiptis į pir
mininkę O. Klimašauskaitę, 839 
Ciifton Avė., Newark, N. J.

Už 6 savaičių, New Yorko 
plokštelių bendrovė, radijo di- 
rekt. J. Stuko rūpesčiu, išlei
džia dvi ilgo grojimo lietuviš
kas plokšteles: žymaus akorde
onisto Kazio Daubaro (iš Phi- 
ladelfijos) 16 įgrotų liet. šokių 
bei melodijų; taip pat komp. 
Salomėjos Čerienės-Mulks kūri
nius, kuriuos įdainavo solistai 
V. Bendorius, G. Peškienė, S. 
Volani-Končienė, L. Stukas, F. 
Schirm, Rūtos ansamblio mo
terų grupė ir A. Stephens an
samblio trejukė. Užsakymus 
siųsti J. Stukui, 1264 White St., 
Hillside, N. J.

Kovo mėn. “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo valanda davė vi
są eilę kultūrinių programų: šv. 
Kazimiero minėjimą panaudo
jant tėv. dr. T. Žiūraičio žodį; 
lietuviškų bei pasaulinių įvykių 
apžvalgą, kurią perdavė Pr. Vai 
nauskas, Lietuvos Laisvės ko
miteto narys, vaikučių valandė
lę, kurioje panaudota Montrea- 
lio liet. teatralų grupės paruoš
tas vaizdelis — dainų ir žodžių 
pynė sutinkant pavasarį; vysk.
K. Salatkos konsekracijos iš
kilmių reportažą ir M. Pečkaus- 
kaitės rašinį,, “Lietuviškos sa
vybės”, kurį perskaitė dr. Ma- 

i rija Žukauskienė, palydint mu
zikai.

Balandžio 14 d., Didžiosios 
savaitės išvakarėse, bus duoda
ma religinė valanda, kurios me
tu žodį tars tėv. Leonardas An- 

i driekus, ir bus suvaidinta Kris
taus Kančios drama. Balandžio 
21 d., velykinėje programoje, 
kalbės prel. Jonas Balkūnas.

“Lietuvos Atsiminimų” radi
jo piknikai šiemet įvyks rug- 
piūčio 5 d. Lenkų parke, Ja- 
maica, N. Y., ir rugsėjo 9 d., 
Royal Gardens Parke, Rahway, 

i N. J. B. K.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
j Už “Draugo” kalendorių atsiuntė, 
Į šie asmenys:

Mykolas Kapočius ........... $2.00
A. Prunskytė ................... 2.00
Ona Janavickas .............. 2.00

j Sam. Šileikis ................... 2.00
Alfonsas Piežinis .............. 2.00
Jonas Balbatas ................... 2.00

' Ona Narusevičienė .......... 2.00
' Pranas Tamkus ............... 2.00
| Brigita Perrey................... 1.00

M. Srubas ........................... 1.00
1 Eufrazina Gudaitis .......... 1.00
I Ignas Alimas ................... 1.00
■ B. Vyžas ........................... 1.00

Monica Pieliekienė..............  1.00
Leonas Milierius .............. 1.00
Juozas Liutikas .............. 1.00
Mykolas Pranckūnas .... 1.00
Joseph Jackson................... 1.00
S- Vilinskas ....................... 1.00
Salome Kajutis ................... 1.00
Joe Yukncs ....................... 1-00
Baltrus Krantauskas .... 1.00
VI. Gelažius ....................... 1.00
Casimir Murza ................... 1-00
Juozas Steponaitis..............  1.00
M. Raczkus ....................... 1.00
Simas Radzys ................... 1.00
Pranas Jančauskas ...... 1.00
Vladas Juodis ................... 1.00
Adolfas Dragūnas............... 1.00
Antanas Beleckas .......... 1.00
Marija Iešmantas .......... 1.00
Henrikas Mikuckis .......... 1.00
Ignas Serapinas ............... 1.00
K. Ūsienė ........................... 1.00
Edward Henkel ......................1-00
Pranas Vičiulis ............... 1.00
Juozas Kartanas ............... 1.00
Z. Jegelevičius ................... 1.00
Vincent Linartas ............... 1.00
Adomas Jaras ................... 1-00
Viktoras Galinis ............... 1.00
J. Agurkis ........................... 1.00
Stanley Pronckietis ........... 1.00
Alf. Motiejūnas ............... 1.00
P. Vitas ............................... 1.00
O. D. šiūrna ....................... 1.00
Stanley Astras ................... 1.00
J. Bliznikas ....................... 1-00
Aug. Vitkauskas ............... 1.00
Antoinette Kapchus .... 1.00
A. Milcienė ....................... 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
M. Žukauskienė .......... $10.00
Monica Pielik ................... 2.00
Anicetas Sadauskas ............. 2.00
B, Mikalauskas ................... 2.00
Vera Grebas ....................... 1.00
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

i AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
I Šie asmenys aukojo klišių ga- 
1 minimui mašinos fondui:

Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų
8-tas skyrius .......... . $10.00

Povilas Bagušis .......... . . 9.00
M. šrubas .................... .. . 6.00
Eufrazina Gudaitis . .. .. . 5.00 !
Mary Petryla ............ .. 5.00
Petronėlė Turskienė . . . . 5.00
Moterų Sąjunga 67-ta Kuopa

iš Marąuette Parko .. . 5.00
Loreta Petrauskas .. . .. 5.00
Viktorija Juodeliene . .. 5.00
Dr. A. Baltrukėnas .. .. . 4.00
Ignas Alimas .............. . . 4.00
J. Bernotas ................ . . 3.00
Ona Narusevičienė ... .. 3.00
J. Balbatas ................... . . 2.00
Brigita Perrey ............ .. . 2.00
Felicija Gresys............ . . . 2.00
L. Rakauskas .............. . .. . 1.00
Leonas Milierius ........ .. . 1.00
Ipolitas Dalangauskas . .. . 1.00
Bonaventūros Vyžas . .. 1.00
Pranas Liačas ............ . . 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

EKSKURSIJA EUROPON
Ekskursija tęsis tris savaites 

— nuo šių metų liepos 29 d. iki 
rugpiūčio 19 d. Jos dalyviai iš
skrenda ir grįžta lėktuvu į Chi
cagą.

Ekskursija sustoja šiose vie
tose: Madridas, Roma, Geneva, 
Koelnas, Paryžius, Londonas. 
Romoje ekskursantai dalyvau
ja kongrese “Exulae Familiae”, 
audiencijoj pas šventą Tėvą.

Informacijas teikia, rezerva
ciją priima Rack (Raščiauskas), 
lietuvis, prezidentas Wide World 
Travel agentūros, jo adresas 
Evergreen Plaza Arcade—9535
S. Western Avė., Chicago 42, 
telefonas BE 3-1104 arba GA 
2-0640. Vietų skaičius ribotas. 
Skubėkite.

Kun. dr. Antanas Juška

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

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

mos. Duos be derybų už $11,800.
Du 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. 
$20.400.

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

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetal. Įreng

siąs rūsys. $38,700.
I Tikram biznieriui 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, šviesūs. $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.

PILDOME INCOME TAX

K.VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-os ir J vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama LIKERIŲ KRAU
TUVĖ—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626

Taverna ir 2-jų aukštų mūr. na
mas. Pilni įrengimai, prekės, “fik- 
čeriai”, TV ir juke box. 11 kamb.
2- me aukšte. Pilna kaina $35,000. 
Pageidaujant, galima pirkti dar 4 
sklypus šalia. Skambinti YArds
7- 4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p.

Motelis — vasarviete-— restoranas 
parduodami šiaurrytinėj Wisconsino 
daly, 76 mylios j šiaurę nuo Green 
Bay. Gražios gyv. patalpos, restora
nas, 8 vienetai ir 2 namukai, 2 prie
plaukos, 6 laiveliai ir apie 4 akrai 
žemės. Joseph Grimaldi, Totvns<hid, 
Wiseonsin, Tel. Toįvnsend - GR
3- 2633.

DĖMESIO! Parduodu krautuvę — 
“groseiine” su visu inventorių ir 
pilna prekių, turinti gerą vardą ir 
plačia klientūra. Pelnas garantuotas. 
Kartu 5 kamb. butas. Smulkesniom 
Informacijom keriptis tel. OLympic
8- 1298.

PIGIAI parduodamas vartotas 
pianinas.

AT 6-1315

GRYBAI VELYKOMS. Kvorta — 
80c, iš bačkos; $1.00 ‘kenuoti”. 
6015 S. Ashland Avė. 2-ras aukš
tas. RE 7-8983.

Išnuomojama*— *for* rent

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia 
1-me aukšte iš priekio. Gazu apšil. 
Suaugusiems. 4356 So. Wood St. 
BIshop 7-8563.

REAL ESTATE

APY. 68-TO PLACE & HAMLIN
Murinę rezidencija - 6 dideli kam

bariai, 3 miegamieji, 1 % vonios, 2 
uždari, tinkuoti porčiai. Karštu van
deniu — gazu apšild. Alumn. komb. 
žiem. langai ir sieteliai. Pilnai nau
jau išdekoruota. 7 m. senumo. Kreip
tis į Mr. Ha.rrington.

MeKEY & I’OAGUE 
7924 S. Asbįand RA 3-7911

CICERO. Tik pagalvokit! Mūri
nis, 2-jų butų, 2 blokai nuo 22nd 
St. 2 po 4 kamb. Gazu apšild. Ge
ram stovy. Pajamų $95, plius bu
tas. Įmokėti $4,500. $20,900. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero, 
OLympic 2-6710. BIshop 2-2162.

De luxe “ranch” namas profe
sionalui arba administratoriui. 
Gražus 3-jų miegamųjų “ranch” 
namas. Natūralus židinys- 2 vo
nios. Ąžuoliniai papuošimai. Gazu 
apšild. Potvynio kontrolė. 2 auto. 
mūr. garažas. Platus kampinis 
sklypas. Šv. Turibijaus parap. 
Bargenas. RElianee 5-3413.

Marąuette Parke parduodamas 
žemės sklypas, 31x125 p. Vieta 
2243 W. 69th St. Tel. PR 6-1417.

6 kamb. mūr. bungalow, plius 
2-jų kamb. butas rūsy ir 3-jų k. 
butas pastogėje, visi apstatyti ir 
2 maš. garaž. Kreiptis į savininką 
A. C. Beaty, 5528 W. 64th Place.

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
$14,800.

Prie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

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

luotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

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

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

Brighton Parke. 2 gori 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 $4,800 nuomos f me
tus. Reikia įmokėti $4,500.

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

6 kamb. mūr. 1 % vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apio $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

REAL ESTATE

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W- 51st St. WA 5-5030
! Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 

Į nuosavybę parduoti, tuoj pat užre- 
, gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

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

Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046
_____ PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt, 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7 8399

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb.
3 0 p. sklypas. Naujas garažas. Idea- |įfe dartiniu projektu, 
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina i w u J u
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri- i M 
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu S 
šalia. ®

Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. H 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. S 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 8 
vietoj. Brighton Parke. $21,000. ®

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE naces) visų.dydžių oro vesintu-

2/3? H. 43rd St._____ CL 4-2390 vus bei Air Conditioners ir atlieka
lllllllllllllilIlIlIlIlIUIIIIIIilIlIlIlllIlHlllięiĮ visus skardos darbus.

nauju namų pasirinkimas 7304 So. Rockwell Street 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 Wesf 89lh Street 

Tel. PRospect 8-8792 
iiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiimiiuiiimiiL

Savininkas parduoda 4 metų se
numo, 5 kamb., 3 miegamų namą. 
“Overhead sewers, sump pump & 
drainage tile”. Garažas. 2518 W. 
69th St. Susitarimui skambinti i

HEmlock 4-3098

Brighton Parke, 2-jų aukštų 
mūrinis. 5 metų senumo.

FR 6-8952

VYRAI IR MOTERYS
— .—..m ' fe vartojant geriausias medžiagas. SVA1.'’T’nm a zlor Irnlo+a alrlvrivn Chino a»/x4

VVANTED MIDDLED AGED 
CH1LDLESS COUPLE

fot- r.esidence of 2 adults on She- 
ridan Road in Chicago. VSToman to 
worli and cook, man to work as 
handyman and butler. Excollent pay, 
living ąuarters. Reaply in English 
— Draugas. Adv. No 3751, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto, M. arba G. parke.

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

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

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

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

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

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesl 69ih Sireei. Tel. 436-5151

MARQUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus- bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
nainas ir nebrangiai.

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

VAINA R E AL T Y
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpoblic 7-9515 arba RE 7-4638
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuves ir 8 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

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

5 METŲ MŪR, BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. S13.000 metinių pa

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

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7lst Street
Tel. WAlbroob 5-6015

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PR E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKUAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

Stankus!
CONSTRUCTION C0. j

Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, © 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- § 
rime virš 300 įvairių stan- 4

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-

Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestem Avė.. 
Chicago 9, III.
Tel. VI 7-3447

į fe LAPKUS BUILDERS, INC. |
! $ Statome įvairius pastatus. Dar- ft 
I įS) bas atliekamas labai sąžiningai,“

i ^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. fe 
6440 SOUTH PLLASlil RD. S

I RE 7-6630 arba LU 1-0400 8

Remkit dien. “Draugę”

$19,500 naujas mūrinis. M. p. su
I aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,500 medinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
(3 P

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

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

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

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

sih.aoo mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

tio.uoo medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo slld., arti mūsų.

Nauj. mūr. 2x5% (S m.)—$36,500 
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar__ $29,500
Med. 2x5, gar., dld. lotas—$16,900 
Didelis pasirinit. gerų ir pigių namų.

BUDRECKA5
4081 ARCHER AVĖ. LA S-8384

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High, 4 butai po 5 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš.
garažas. $21,500.

6 metų, S mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb, 
kamb. ir 4 kamb.), ir ssružl krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern Ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

2-jų butų med. (5 Ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

J. STONKUS, R. Ė.
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Perskaitę “Draugą", duoki* 
te iį kitiems pasirkaityti.

V, SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-55S1

A. ABALL RDOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi. Išsmaliniaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpomting”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadle 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 0-0412

l "CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE“ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kninor 
visiems prieinamos



Turtų ieškotojai grįžo iš Kubos — Septyni amerikiečiai narai, plaukę ieškoti nuskendusių turtų 
Jamaicoje, grįžo iš Kubos į Jungtines Amerikos Valstybes. Narų laivelis užėjo ant seklumos ir jie 
turėjo išlipti Kubos pajūryje. Visą savaitgalį JAV narai praleido Kuboje. Kidel Castro režimas leido 
jiems grįžti namo. Vadovaujami Gordon Paxton (dešinėje) ir Fred Dickson (antras iš dešinės), 
(iš kairės į dešinę) Mike Freeman, Bernie Nistead, John Johnson, John Steary ir Jos Campell sku
ba į imigracijos ir muitų įstaigą Miami aerodrome. (UPI)

Chicagoje ir apylinkėse
SESELIŲ RĖMĖJŲ SEKMAS

Šv. Kazmiero seselių, vienuo
lyno rėmėjų 43-čias seimas šį
met įvyks gegužės 6 d. Marijos 
Aukštesniosios mokyk, patal
pose.

Didžiausias darbas prieš mus 
stovi, tai užbaigimas Šv. Kry
žiaus ligoninės.

Visų skyrių pirmininkės savo 
kolonijose išdalino mandatus vi 
soms draugijoms, kurios kvie
čiamos seime dalyvauti ar at
siųsti auką.

Kaip yra gražu, kad tėveliai i 
įstoja į amžinus narius su 100 
dol. auka ir visus savo vaikus, 
net ir anūkus įrašo. Juos Šv. 1 
Kazimiero seselės atsimena! 
maldose visą laiką. i

Kas negali visų pinigų kartu | 
įmokėti, norėdami įstoti į am-! 
žinus narius, gali mokėti dali
mis, po 25 dol.

Aukas galima siųsti į vienuoi 
lyną, 2601 W. Marąuette Rd. 
Rėmėjų moderatė yra seselė! 
Ducreciją, Visi kviečiami seime 
dalyvauti. Ona Ivinskaitė

GIRIA KUCHEL 
REZOLIUCIJĄ 

Tūkstainčiai lietuvių parei 
škia savo pasitenkinimą ir 
džiaugsmą naujai įnešamomis 
rezoliucijomis į JAjV-bių kong
resą Lietuvos bylos reikalu, 
pasiųsdami rezoliucijų auto
riams padėkos laiškus ir prašy
dami jų tolimesnės talkos šioje 
laisvės kovoje. Senatoriai ir 
kongresibąnai ypač patenkinti 
laiškais, ; gaunamais iš kituose 
steituose ar net kituose kraš
tuose gyvenančių lietuvių. Daž
nai senątoriai ir kongresmanai j 
tokių laiškų nuorašus persiun- j 
čia rezoliucijoms remti komite- ■ 
to vadovybei.

Štai vienas iš tokių atvejų. 
Kongresmanas Gordon L. Mc- 
Donough (H. Con. Res. 444 au
torius) rašo komiteto vadovy
bei: “...Persiunčiu jums laišką, 
kurą gavau iš Zigmo Augaičio 
(81 Robert St., Northcote, N. 
16, Vic., Australia). Tai tikrai 
tikras ir nepaprastas įrodymas, 
kad jūs ir aš turime draugų 
daugely pasaulio kraštų. Aš 
taip pat gavau panašių padė
kos laiškų iš daug lietuvių iš 
įvairių JAV-bių vietų”.

Kanados, Anglijos ir Austra
lijos lietuviai turėtų taip pat 
įsijungti į laiškų rašymo darbą i 
rezoliucijų reikalu. Senatoriai 
ir kongrėsfnanai su džiaugsmu 
skaito laiškus, gaunamus iš ki
tų kraštų.
MUZIKINIS AUKLĖJIMAS 

VAIKŲ DARŽELYJE
Alvudas pasitarnavo lietuvių 

visuomenei- ir dar vienu didelės 
svarbos leidiniu, tai: “Muziki-; 
nis auklėjimas vaikų daržely”, i 
Leidinioautorius — patyręs , 
pedagogas - ir muzikos žinovas 
J. Kreivėnas. Leidinio antraštė! 
sako, kad turinys yra skirtas 
vaikų darželiui, bet tikrumoje,

bodumas, kuris neretai pasirei- 
! škia pas vaiką įkyrumu, zirzi- 
■ mu.
j Leidinio pabaigoje autorius 
' reiškia būtiną reikalą steigti 
vaikų darželius, norint išlaikyti 
gyvą lietuvybę išeivijoje. Jis 
sako: “Mums reikia darželių ir 

j darželių vedėjų giedrios dva- 
, sios, dinamiško lietuviškumo, 
kuris ir lopšių vaikus užburtų 
noru būti lietuviais, lietuvišku
mui duotų pirmenybę prieš ki
tataučius”

Norintieji šį leidinį gauti, pra 
šomi prisiųsti savo adresą ir 
pašto ženklų persiuntimui, o iš 
galintieji ir kokį dolerį aukų: 
Alvudas, 2319 West Garfield 
Blvd., Chicago 36, III.

Z. Juškevičienė

. KAZIMIERIEČIŲ RĖMĖJŲ. 
SUSIRINKIMAS

Town of Lake Šv. Kazimiero 
akademijos rėmėjų mėnesinis 
susirinkimas įvyko Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. Pri
imta nauja narė. D. Dubakienė. 
Iš centro susirinkimo praneši
mą padarė pirm. J. Kuzmickie-

turimas galvoje ir iki mokykli
nis vaiko amžius šeimoje.

“Muzikinis auklėjimas vaikų 
daržely” autorius J. K. kelia 
akciją už vaiko muzikinį auklė
jimą. Ir iš tikrųjų, muzikinis 
auklėjimas yra tautinio auklė
jimo dalis ir kaipo toks yra la
bai svarbus. Vaikas besimoky
damas lietuviškos dainos, drau 
ge plečia savo gimtos kalbos 
žodyną.

Autorius ruošdamas šį leidi
nį yra peržvelgęs visą šios sri
ties lietuvių literatūrą, bet rim 
tai paruoštos literatūros skir
tos iki mokyklinio vaiko amžiui, 
nerado. Kviečia atitinkamas 
švietimo institucijas šia sritim 
susirūpinti. (Alvudas jau yra 
sudaręs iš šios srities žinovų ko 
misiją tokią literatūrą rengti ir 
yra pasiruošęs išleisti, tai yra 
seniai pramatyta Alvudo veik
los programoje.)

Ped. J. Kreivėnas tekste ap
taręs muzikinio auklėjimo reik
šmę vaikui, pateikia ir keletą 
konkrečių nurodymų, kaip prak 
tiškai pravesti patį muzikinį au 
klėjimą: kaip ir kokiu būdu pri 
eiti prie vaiko. Pedagogo tei
gimu, vaikui skirtų dainelių 
mintis ir žodžiai turi būti imti 
iš vaikui pažįstamo pasaulio, 
jam dainuojama apie jo pažįsta 
mus daiktus, kaip: meškiuką, 
šuniuką, kačiuką, lėlytę, vaiko 
papročius, jo judesius ir t. t.

J. Kreivėnas siūlo vaikui dai
neles pateikti trumputes; nesu
dėtingų melodijų. Toliau auto
rius pastebi, kad į vaiko dai
nelę palaipsniai reikia įvesti vis 
po keletą naujų, dar vaikui ne
žinomų žodžių, norint plėsti jo 
gimtosios kalbos žodyną. Taip 
pat pataria būti atsargiems, 
per daug iš karto neprigrūsti, 
naujų žodžių, kad vaikui nelik
tų nesuprantama ir pati dainos 
mintis ir kaip tokia liktų jo ne
mėgiama. Vaikas turi žinoti 
apie ką jis dainuoja ir reikia 
pastebėti jam dainą, kuri būtų 
jam maloni, jį mielai nuteiktų. 
Autorius, savam teigimui pa
ryškinti, duoda ir keletą vaikui 
tinkamų dainelių. Lietuviška 
tinkama dainele bus išblašky
tas ir dažnai vaiką slegiąs nuo

SUSANNA ŠNEKUTIS
Gyveno 8851 S. Escanaba Avė.

Mirė bal. 12 d., 196 2, 1:10
vai. ryto, sulaukus 49 m. amž.

Gimė Chicago, Tll.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Matilda Valenas (Domi 
ninkaitė), patėvis Anthony Va
lenas. brolis George Šnekutis 
su šeima, 4 seserys: Aldona 
Paldowic. jos vyras Chester, 
Ruth Czajkotvski, jos vyras 
Kugcne, Jean Kush, jos vyras 
Jack ir Mary Ann Gallagher, 
jos vyras • Paul ir jų šeimos, 
teta Petronėlė Kuehinski, pus
broliai ir pusseserės: Ben,
Frank. Anthony ir John šne
kutis, Adeline Flynn, Frank 
šnekutis, Anthony ir llaniel 
Kegovviez, Ben Rudeski, Anna 
ir John Rudaitis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Sadowski 
koplyčioje, 8832 S. Commercial 
Avė.

Laidotuves įvyks šešt., bal. 
14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Motina, patėvis, bro
lis, seselys ir kiti giminės.

Baidot, direkt. B. Bukaus
kas. Tel. CO 4-222S.

Pranešame, kad 1962 m. kovo 27 dieną, sulaukus senat
vės, Lietuvoje mirė

A. + A.

URŠULĖ VINCKIENĖ
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys ir sūnūs Lietuvoje 

ir sesuo Frances Balčiūnienė su šeima bei brolis George Wes- 
dzunas su šeima Chicagoje.

Uršulės Vinckienės vyras yra miręs Sibire.
Prašome pažįstamus ir draugus pasimelsti už velionės 

sielą.
Nuliūdę: BROLIS IR SESUO

nė, kad mūsų sk. įteikė 2,800 
dol. Jubiliejinė vakarienė labai 
gerai pavyko. Visi skyriai svei 
kino su. gerom ir stambiom do
vanom. Rėmėjų visi skyriai ren 
giasi rėmėjų seimui, kuris į- 
vyks gegužės 6 d. Pirm. Kuz- 
mickienė pranešė, kad jau gavo 
keletą amžinų narių ir kad 1 
sk. rengia bunco vakarą balan
džio 15 d. 2:30 v. p. p. Bush 
svetainėje, 4558 So. Paulina. 
Kvietė visas rėmėjas gausiai 
atsilankyti ir atnešti dovanėlių. 
Visas pelnas bus seimo pasvei
kinimui.

Pirm. J. Kuzmickienė prane
šė, kad mirė amžina narė a. a. 
E. Jurkienė. Rėmėjos užprašė 
šv. mišias ir dalyvavo laidotu
vėse.

Rėmėjų 1 sk. gerai veikia, 
turėdamas gerą ir darbščią 
pirm. J. Kuzmickienę ir veiklią 
visą valdybą. Rėmėja

Praktiškas noras

— Sakyk, Maryt, kurie vyrai 
tau labiau patinka: juodbru
viai ar šviesiaplaukiai?

— Atvirai pasakius, man la
biausiai patiktų toks vyras, ku 
ris sutiktų mane vesti.

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

AUKOS BALFUI
Sausio-kovo mėn. Balfo Centre 

turėta virš 15,000 dolerių paja
mų. Daugiausia pinigų prisiųsta 
juos paskiriant Vasario 16 gimna
zijai ($5,462). Tačiau daug aukų 
buvo prisiųsta ir bendrai šalpai:

Amsterdam, N. Y. —$50, Bos
ton, Mass. — $119, Brockton, 
M3ss. — $150, Cleveland, Ohio — 
$304, Chester, Pa. — $45, Chicago 
Apskr. — $115, Detroit, Mich. — 
$153, Elizabeth, N. J. — $342, 
E. St. Louis, III. — $91, Great 
Neck, N. Y. — $250, Hollywood, 
Fla- — $85, Kanados Lietuviai — 
$350, Kearny, N. J. — $500, Los 
Angeles, Gal. — $1,700, Manches- 
ter, N. H. — $25, Miami, Fla. — 
$50, Newark, N. J. — $600, Phi
ladelphia, Pa. — $350, Rockford,

. III. — $100, Waterbury, Conn. —1 
$400.

Keletas šimtų dolerių dar susi
darė iš paskirų asmenų aukų.

Balandžio mėn. pradžioje, bera
šant šį sąrašą, Didžiojo New 
Yorko Balfo skyrius pervedė j 

į Centro kasą neseniai užbaigto va- 
■ jaus rezultatus — šešis tūkstančius 
dolerių. — K. L. J.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

j 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-B 
mobilio pas gį
FRANK ZAPOLIS 

3208 y2 VVest 95tli Street 
hicago 42, Illinois 

Tel.: GA. 4-8054 ir GR. G-43S8.5

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

Mūšy mielai draugei ALBINAI KRIKŠČIŪNIENEI 
ir jos broliams JUOZUI, VYTAUTUI ir PETRUI 
MATULEVIČIAMS, dėl ju mylimo tėvelio mir
ties, reiškiame giliausią užuojautą.

Jūra ir Albinas Zimaviciai 
Elena ir Tomas Oarter

A. + A. 

ALBERTAS P. PETKUS
Gyveno 5418 South Laflin St.

Mirė balandžio 11 d., 1962, 4 vai. ryto, sulaukęs 47 m. 
amžiaus. Gimė Chicago j.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jean, po tėvais Szpar- 
kowski, sūnus Paul, motina Josephine, patėvis Theodor Dau- 
cunas, sesuo Estelle Petkus, sesuo Bernice Smith ir jos vyras 
Ralph, uošve Mary Szparkowski, dukterėčia Diane Smith, pus
brolis kun. Leo Petkus, dėdė Anthony ir jo žmona Stella, te
tos Stella Petkus, jos vyras Vincent, Izabella Andryauskas, 
jos vyras Charles, Pauline Kryzevecius.

Kūnas pašarvotas Patka koplyčioje, 1258 W. 51 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d., iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Saint John of God parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos namaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Resurrection kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA IR SŪNUS
Laidotuvių direktorius John Patka. Tel. BO 8-5257

A. -j- A.
AKVILLE JODZIUNAS (JONAS)

MALELO
Gyveno 6825 So. Maplevvood Ave.» Chicago, III.

Mirė balandžio 9 d., 1962, 7:30 vai. vak., sulaukus 68 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kupiškiu parap., Jodinių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Aldona Nai- 
nis ir jos vyras dr. Nainis. Albert Malelo, Bernice Lima ir 
Edward Malelo bei jų šeimos; sesers vaikai: Joseph Gura ir 
Aldona Morehouse bei jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Vladis
lovas Malelo ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių D-jai, Dariaus-Girėno Moterų 
S-gai, S.L.A. 134 kuopai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette 
2533 VVest 71st St.

Park koplyčioje,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 14 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švč. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: BROLIO IR SESERS VAIKAI
Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345
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GUŽAUSKŲ BEVEREY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

J. F. HIliUKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Jfc, TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

<605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4ŽI30-34 South Calitornia Avenue
_____ _ Telefonas IR 3-0440 ir LR 3-9852
AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

t iPetkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1413 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS v
i Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms pf 

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

Laidotuvių Direktoriai
M&ŽHBMNS

S845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

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

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

STEPONAS G. LAGKAWIGZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
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X Chicagos lietuvių rūbais 
pasipuoš Punskas. N. C. W. C. 
davė Balfui 50,000 sv. rūbų, 
kurie visi bus nuvežti Vakarų 
Vokietijos lietuviams, todėl Chi 
cagos lietuvių Balfui paaukoti 
ir pas J. Kerulį sukrauti rūbai 
laukiami Balfo Centre, iš čia 
jie individualiais siuntimas bus 
pasiųsti Lenkijos lietuviams, ku 
rų dauguma yra Punsko apylin 
kėje. Šiais metais Balfas į ten 
jau pasiuntė per 300 siuntinių, 
6,000 dolerių vertės. Prašymai 
plaukia.

X Alvinos Giedraitiejnes se
nutė Victoria Ambrose su dvie
jų dukrelių šeimom ketina at
važiuoti iš Springfield, III., šį 
sekmadienį pamatyti Alviną 
dainuojančią Aidos spektakty. 
Alvina Giedraitienė yra dukre
lė Antano ir Elenos Benaičių, 
kurie savo metu buvo žymūs 
solistai. Alvina yra gerai žino- 
no muziko ir vargonininko An
tano Giedraičio žmona. Nors 
pati gimusi Chicagoje, moko 
savo vaikučius lietuviškai kal
bėti ir auklėja juos lietuviškoj 
dvasioj.

X Gavėnios seminaro paskai 
tų cikle dr. Arūnas Liulevičius 
pateiks porą minčių pažvelgda
mas į jaunąjį lietuvį ir jo prob
lemas tremties laukuose. Visi 
kviečiami dalyvauti šioje pas
kutinėje paskaitoje, kuri įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 15 d.,
7:30 v. v., Jaunimo Centre.

X Estelle Kaminskis su savo 
mamyte prisidėjo prie 46 kp. 
ALRK Moterų sąjungos rengia 
mo vizito Šv. Šeimos vilon šeš
tadienį, bal. 14 d. Jos įteiks do
vanėlių kiekvienam krepšeliais, 
kuriuos Ona Ivinskaitė ir Emi
lija Struck paruoš 46 kp. glo
bojamiems seneliams.

X Lietuvos Ūkininkų drau
gijos susirinkimas įvyks sekma 
dienį, balandžio 15 d., 1 vai. p. 
p. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Levitt St. Pirmininkas Ant. Va- 
lonis kviečia visus narius atsi
lankyti.

X Kons. dr. P. Daužvardžio
pagerbimo proga ALRK Mote
rų sąjungos 46 kp. pasiuntė 
sveikinimą, kuris, skelbiant svei 
kinusių sąraše, buvo per klaidą 
praleistas.

X Elizabeth Norgailienė už
prašė šv. Mišias, kurias atna
šaus kun. Vyšniauskas bal. 17 
d., 1962, 7 v. r. Švč. P. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Mišios 
bus laikomos už Norgailų ir 
Skinkių šeimas, tegul būna 
Švenčiausia Gyva Širdis su mu
mis visados. —E. N.

(Pr.)

CICERO, ILLINOIS
Šios Padanges Lietuvija Susi

domėjo Mokyklų Reikalais
Šeštadienį, balandžio 14 d., 

įvyks Mokyklų tarybos parei
gūnų rinkimai. Kandidatų tar
pe figūruoja ir mūsų tautietis 
Kazys Genis, pilnai kvalifikuo
tas kiekvienai tarybos vietai.

Kiekvieno lietuvio - lietuvės 
šventa pareiga išnaudoti progą, 
balsuojant už savo tautietį, ku
ris pasitarnaus ypač lietuviam 
mokyklų reikaluose. O taipgi 
priešinsis. prieš bereikalingas 
išlaidas, kurios sudaro aukštus 
“taksus” nuosavybių savinin
kams.

Balsavimai minėtą dieną, mo
kyklų patalpose prasidės dvy
liktą vai. dieną ir tęsis iki 7 v. 
v. Lietuviams artimiausia ir pa
togiausia vieta balsuoti, tai 
Roosevelt. Sehool, tarp 50th 
Avė. ir 50th Ct., prie 15 st.

J. T. 
(Sk.)

X Argentinos tėvai marijo
nai, kuria naują misiją Vilią 
Elisa, Bs. Aires provincijoje. 
Tai būtų jau trečia vieta Ar
gentinoje. Vieta yra netoli nuo 
antros didžios lietuvių koloni
jos, Berisso mieste. Tuojau no
rima statyti naują koplyčią. 
Prie naujo namo, paskirti kun. 
Antanas Švedas, MIC, ir kun. 
Augustinas Stegvila,, MIC. Pa
starasis taip pat skirtas ieškoti 
pašaukimų Argentinoje tėvams 
marijonams.

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6 sk. Brighton Parke ruo
šia parengimą parapijos moky
klos salėj balandžio 29 d. 2 v. 
p. p., Atvelykio sekmadienį. 
Kviečiami visi atsilankyti, nes 
rengėjai tai dienai labai pasi
ruošė. Stropiai dirbama, kad 
viskas pavyktų geriausiai ir 
atsilankiusieji būtų patenkinti.

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių seimą balandžio 8 d. sveiki
no Liet. Montessori ir Birutie- 
čių draugijos, prisiųsdamos po 
10 dol. Jos per klaidą buvo pra 
leistos bendrajame seimo apra
šyme. Toms draugijoms yra la
bai dėkinga T. M. draugija ir 
atsiprašo už praleidimą.

X Religinis muzikos koncer
tas ateinantį Verbų sekmadienį 
6 vai. 30 min. vakare Chicagoj 
Lietuvių Tėviškės bažnyčioje, 
6641 So. Troy, įvyks parapijos 
choro giesmių vakaras. Prog
ramoje Vlado Jakubėno, Valte
rio Banaičio ir kitų tautų mu
zikų kūriniai. Programą išpil
do Tėviškės parapijos choras, 
vedamas Jurgio Lamsačio. So
lo, dueto, seksteto, okteto ir in
strumentalistų pasirodymai. 
Prie vargomų kompozitorius V. 
Jakubėnas.

X Roselande Balfo iniciaty
va Verbų sekmadienį, 3 vai., 
Visų šventųjų parap. salėje, 
Stasiūnaičiai parodys lietuviš
ką garsinį spalvotą filmą. Fil
mas susideda iš 4 dalių — dai
lė, šokiai, Lietuvos vaizdai 1960 
metais, filmuoti J. Stuko, ir lie
tuviški kartūnai, piešiniai Sta- 
siūnaičio, tekstas Alg. Gustai
čio. Po filmo, neseniai atvykęs 
asmuo iš Lietuvos, padarys pra 
nešimą ir atsakys į klausimus. 
Balfo 57-to skyr. v-ba kviečia 
visus šiame lietuviškame subu
vime dalyvauti. Įėjimas auka, 
vienas dol.

X Panelės Švenčiausios Ma
rijos Gimimo parap. didysis 
choras baigė savo naujų narių 
vajų laimingai, ir po trumpos 
choro praktikos, nuvažiavę į 
“Daimond Head” restoraną ar
batėlei, sudainavo “Pigiausių 
metų” ir Happy Birthday choro 
sekretorei Zenai Savokaitytei. 
Savininkas Mitchel, kuris yra 
didis choro rėmėjas, atsiuntė 
stalui dovaną.

Choras dabar rengiasi prie 
Didžiosios savaitės ir Velykų 
iškilmėms, taip pat vargoninin
kų jubiliejinio koncerto Maža
jai Dainų šventei, kuri bus bir
želio 3 d. Maria Aukšt. mok. 
salėj.

X Operos spektakliui kuris 
bus šį šeštad., bal. 14 d. 8 vai. 
vak. Marijos mokyklos audito
rijoj, bilietų pasirinkimas dar 
yra geras, tačiau patartina pa
skubėti. Bilietų kasa spektaklio 
dieną bus atidaryta 5 v. popiet. 
Rezervuoti bilietai bus laikomi 
kasoje tik iki 7 v. v., po to bus 
perleisti kitiems. Iki šeštad. vi
dudienio bilietai gaunami — 
Marginiuose, 2511 W. 69th St. 
ir Jono Karvelio prekyboje, 
3322 S. Halsted St. (Pr.)

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Marija Rudienė kalbasi su savo svečiais operos pietų metu prie vaišių stalo. Iš kairės į d. sėdi: 
Algirdas Trinkūnas, Vanda Stankuvienė, Balys Chomskis, Marija Rudienė, Juozas Stempužis* iš 
Clevelando.

BET DAR PASEKSIU PASAKĄ 
Pokalbis su Stasiu Pilka rečitalio paruoštyje

Jubiliatą Stasį Pilką užklum
pu netikėtai pačiame rečitalio 
pasiruošimo įkarštyje, ūpe ir 
jaunatviškam įkvėpime, lyg ren 
gtųsi ne 40 metų teatrinio dar
bo minėjimui, o anai pirmai 
pirmapradei savo teatrinės kar 
jeros premjerai 1916 m. Petra
pily. Šitai priminus, Stasys Pil
ka atsidūsta, nostalgiškai tar
damas, jog visa tai, jam ro
dos, buvę tik vakar, kada jis 
pirmą kartą kopęs seenon vai
dinti Joną Jurgio Linarto re
žisuotam veikale “Verpėja po 
kryžium”. Netrukus tame pa
čiame Petrapily jau ir pats re
žisavęs Vaižganto “Namai — 
pragarai”. Tai buvę, anot Jubi
liato, gyvenimo pavasario, vil
ties ir tikėjimo laikai.

Kalbai krypstant į nepriklau 
somos Lietuvos dienas, akto
rius ir skundžiasi ir džiaugiasi. 
Girdi, sunku buvę mūsajam te- 

I atrui viską pradėti beveik iš 
nieko, bet, antra vertus, buvę 
miela ir džiugu nugalėti kliūtis

P. Maldeikis balandžio 14 dieną 
7 vai. vakare Jaunimo Centre kal
bės apie ' lietuviškosios išeivijos 
kitimą.

X Svarbūs dienos klausimais 
pranešimai. Ateitininkų Vytau
to klubo pirmininkas Kazimie
ras Mickevičius praneša plačia
jai Chicagos visuomenei: šio 
mėnesio 14 dieną 7 v. v. Jauni
mo Centre bus diskusinis po
būvis. Red. K. Baras kalbės 
apie Lietuvą tarptautinių įvy
kių šviesoje. Pedagogas Petras 
Maldeikis pateiks duomenų apie 
lietuviškosios išeivijos dvasinio 
veido kitimą. Po šių dienų ak
tualijų pranešimą bus diskusi
jos. Visi — nepaisant politinių 
pažiūrų — kviečiami atvykti į 
svarbių klausimų nagrinėjimo 
pobūvį. Susirinkimas bus vie
name mokyklos kambaryje.

X Kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, Verbų sekmadienį Jauni- 

į mo Centre rekolekcijų daly- 
{vėms pusryčių metu skaitys 
'paskaitą “Psalmių poezija” (de 
išimtosios psalmės analizė).

į X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
' metų kai padeda lietuviams už
pildyti Ineome Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

ir kultūrėti. Jubiliatas net bau
giai nusipurto, prisiminęs, kad 
ir anuometinius kalbinius akto
rių sunkumus. “Buvo tokia mai
šatis, kad mes tiesiog nežino
jom, ką kaip tarti ir kaip kal
bėti, kol pagaliau atėjo Skar
džius ir Salys, ir mūsų akys 
prašviesėjo”, pasakojasi Jubi
liatas.

Nuo dramų ir komedijų su
kant kalbą į rečitalius, Stasys 
Pilka gyvai prisimena pirmąjį 
savo literatūrinį rečitalį karo 
meto pabėgėlių perpildytoje ir 
.bombarduojamoje Vienoje. “Vi
si tada buvome dar tik su lauk
nešėliais, nepersikrovę materia
linėmis gėrybėmis, ir gimtosios 
kalbos kūrybinis žodis dar lai
kytas pačiu brangiausiu daik
tu, todėl ir žodžių kelias iš šir
dies į širdį buvęs toks tiesus 
kaip niekad”, prisimena Stasys 
Pilka.

Užkliudžius čionykštę trem
ties dramaturgiją ir svarstant, 
kokią dramaturgiją turėtume 
išeivijoje praktikuoti, Jubilia
tas su tikrumu sakąs, jog 80 
proe. originalią, nes priešingai 
sužlugdysime dramaturgų pa
stangas, visai ši rašliavos šaka 
atrafuosis. Tik kiekvienas, ypač 
jaunesnio dramaturgo, kūrinys

Chicagos žinios
IEŠKOS EŽERO PABAISOS
Chieagietis James Duke išvy

ko į Škotiją, kur prie Loch 
Ness ežero specialiais foto apa 
ratais bandys užfiksuoti to eže 
ro gelmėse gyevnančią milžiniš 
ką vandens pabaisą. Vietos gy
ventojai ją yra dažnai matę, 
bet kol kas niekas negalėjo jos 
sugauti. Ežere yra labai gilių 
vietų.

TAUTŲ TIRPINIMO KA- 
: TILAS
| Amerikos vidurvakariuose Chi 
• cagos miestas užsipelno tautų 
i tirpinimo katilo titulą. Per pa
skutinius 7 metus Chicagoje 
kasmet buvo prisaikdinta virš 
10,000 naujų naturalizuotų pi-

;•
fiSSIil
BSiSSil

IŠRINKITE
[X] CHARLES GENIS

NARIU
CICERO BOARD of ’EDUCATION 

GRADE SCKOOL DIST. No 99 
Rinkimai: šeštad., Bal. 14, 1962

Balsavimo vieta atdara nuo 12 v. 
iki 7 v. v. Jūsų pradžios 

mokyklos pastate

turi būti statomas su stipresniu 
nusimanymu, su norais drama
turgui padėti iškilti.

O kalbant apie tremties sce
ną plačiausią ja prasme, Stasys 
Pilka nuogąstauja žodžio panie
kinimu joje, dėmesį kreipiant į 
ansamblius ir pan.

Į truputį akiplėšišką klausi- 
|mą, ar norėtųsi dar vaidinti, 
aktorius atsako: “Gal kurią 
šekspyrinę rolę ir viename A. 
Landsbergio veikale. “Oficia
liai” šiuo metu esu režisorius, 
scenos meno pedagogas, rečituo 
tojas ir teatrinėmis temomis 
paskaitininkas. Iš bėdos ir ra
šytojas.”

Tiesiant ranką atsisveikinti, 
klusteliu kaip jaučiamasi prieš 
jubiliejinį rečitalį. Jubiliatas at 

'sako Jono Aisčio eilėraščiu:

“Dabar tokia prietema, ir 
/židinys kūrenas,

Už lango blaškos vėjas iš ka- 
/žin kur atėjęs.

Aš šičia taip nuvargęs ir taip 
/pasenęs,

Bet dar' paseksiu pasaką, kaip 
/grįžęs Odisėjas.’’

Kad pasaka bus graži, tuo ti- 
jkiu. Bet kad Jubiliatas būtų 
nuvargęs ir pasenęs, nesinori 
tikėti net jo pačio žodžiu, ma
tant priešrečitalinį Pilką ener
gingą ir polėkių pilną. Tad iki i 
rytojaus 7 vai. 30 min. Jauni- Į 
mo Centre. K. B.

liečiu. Kitas tūkstantis naujų 
piliečių bus prisaikdintas geg.
1 d. McCormick salėje.

DAUGIAU DOSNŪS, NEGU 
IŠMINTINGI

Chicagos prekybos sąjungos 
pareigūnas Harold Brooks pa
vadino ehicagieeius daugiau do
sniais, negu išmintingais, nes 
pernai iš $61,717,396 suaukotų i 
242 sveikatingumo, pašalpos ir 
labdaros organizacijoms per 20 
mil. dolerių buvo “išeikvota” 
netikroms ir silpnoms labda- 
rybėms.

SUMALTINIAI VISŲ 
VALGOMI

Raymond Kroc, 59, gyvenąs 
Arlington Heights, yra savinin
kas McDonald’s Hamburger 
tinklo, kuris pernai iš parduo
tų sumaltinių (hamburger) tu
rėjo 54 mil. dol. biznio.

NEGRAI PRIEŠ NEGRŲ 
ATVAŽIAVIMA

Chicagos negrai užprotesta
vo, kai sužinojo, kad New Or- 
leans mieste sudaryta organi
zacija, kuri negrams išperka 
vienon pusėn kelionės bilietus į 
Chieagą. Tokiems Chicagoj pra 
gyvenimas bus sunkus, darbų 
nebus ir jie negalės gauti val
stybinės pašalpos čia neišgyve
nę vienerius metus. Dabar, iš 
visų pašalpą gaunančių piliečių, 
negrai sudaro 81 procentą. Ket 
virta dalis visų Chicagos gy
venančių negrų gauna bedarbių 
pašalpą ir jie nenori, kad dau
giau negrų iš kitur atvažiuotų.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. J. Vaišnora, MIC, yra 
Balfo įgaliotinis Romoje. Tai 
vienintelis neapmokamas Balfo 
atstovas Europoje, besirūpinąs 
vietos lietuvių šalpa, kuri ten 
yra gana sunki, nes beveik vi
sos šalpos agentūros ir net N- 
CWC iš Italijos jau pasitraukia. 
Dr. J. Vaišnora, MIC, vasarą 
atvyksta į JAV.
Balfo įgaliotiniu Vokietijoj yra 
Izidorius Rugienius, o Balfo di
rektorė Europoje Eleonora Pet
rulienė, gyv. Miunchene. Ji taip 
pat neatlyginama nieko už Bal
fo darbus.

— Prel. J. Miliauskas, Scran- 
ton, Pa., šv. Juozapo parapijos 
klebonas, Velykų margučių vie
toje bendram Amerikos lietu
vių šalpos fondui — Balfui at
siuntė 333 dol. Prelatas pana
šiai daro kasmet.

— New Yorkas remia Ralfą. 
Balfo šimtojo skyriaus iždinin
kė Marija Virbickienė prisiuntė 
Balfo Centrui 6,000 dol. Sky
riui vadovauja Jonas Galminas, 
sekretorius yra Liudas Norkus. 
Balfo valdyba yra paprašiusi iš 
vietos lietuvių velykinių aukų 
Balfui, o birželio mėn. mano 
pravesti Balfo narių vajų.

— Stud. Rita Durickaitė Bo
stono kolegijoje studijuojanti 
prancūzų kalbą gavo stipendiją 
studijuoti Prancūzijoj. Rugsėjo 
mėnesį išvyksta į Lyons mies
tą, kur tyrinės rezistencijos 
metų prancūzų literatūrą. Ji 
ruošiasi master laipsniui.

— Akt. Gasperas Velička, 
pakėlęs sunkią gerklės opera
ciją, iš ligoninės grįžo į namus 
ir baigia sveikti. Dainavos an- 
sambbs, su kuriuo G. Veličkai 
teko Chicagoje ilgą laiką dar
buotis, parodė jam ligos metu 
daug realios užuojautos.

— Mirė Olga Šokas, 43 metų 
amžiaus. Paskutiniu metu gy
veno Downey, Gal. Iš Los An
geles šv. Kazimiero bažnyčios 
kovo 24 dieną palaidota Holy 
Cross kapuose. Laidotuvėse da
lyvavo velionies mamytė Ch. 
Šokas iš Arizonos ir mirusio
sios sesutė Aldona Bražienė iš 
Chicagos ir kiti giminės bei ar
timieji.

— Ona Ambrozienė, veikli 
Katalikių Moterų dr-jos veikė
ja, Manchester, Conn., praleido 
atostogas Los Angeles ir buvo 
sustojusi pas M. Vyšniauską.

AUSTRALIJOJE
— Lietuvis — australij uni

versiteto lektorius. Melboume 
ligšiol gyvenęs inž. Z. Budrikis 
persikėlė į Perth, kur lektoriau 
ja Vak. Australijos universite
te, dėstydamas elektrotechniką. 
Z. Budrikis yra baigęs Sydney 
universitetą.

— Maironis paminėtas Mel-

RYTOJ
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 14 D., 7:30 VAL. VAKARE 

JAUNIMO CENTRO DIDŽ. SALĖJE, 5620 S. CLAREMONT

STASYS PILKA
pildo dramini rečitalį (Maironis, Šekspyras ir kt.)

Programoje dalyvauja: ROMA MASTIENE, mezzosopra 

nas, kompozitorius-pianistas VLADAS JAKUBĖNAS, 

ELENA BLANDYTĖ ir JUOZAS RAUDONIS.

Įėjimas $2, studentams — $1.

i Stasio Pilkos 40 m. meninio darbo sukakčiai paminėti komitetas

foourne. Kovo 25 d. poeto 100 
m. gimimo sukakties proga A. 
Krausas kalbėjo apie Maironį 
Lietuvai atgimstant, o A. Zub- 
ras apie Maironį kaip rašytoją. 
Morkūno vadov. oktetas padai
navo keletą dainų, skambino 
Švambarytė ir Jokūbauskaitė, 
deklamavo Statkutė, Malakū- 
naitė ir Žižytė.

— Čiurlionio minėjimas Mel- 
bourne, Australijoje, įvyko ko
vo 10 d. Akademiją atidarė L. 
Kultūros Fondo pirm. A. Mikai 
la, paskaitą apie M. K. Čiurlio
nį — muziką skaitė Alena Ka
razijienė. Apie Čiurlionį, jo gy
venimą kalbėjo Aldona Čiurlio
nytė - Cininienė, dail. Ad. Vai
čaitis supažindino su Čiurlionio 
tapybiniu menu. Pianistė Rūta 
Švambarytė paskambino Čiur
lionio kūrinius.

— Šv. Kazimiero minėjimas 
Sydnėjuje, Australijoje įvyko 
kovo 11 d. Jį surengė Sydnė- 
jaus Lietuvių Katalikų d-ja. A- 
pie šv. Kazimierą kalbėjo ra
šyt. J. Jūragis. Meninėje daly- 

I je pasirodė solistė Bernotienė, 
Ed. Vilnonis ir “Dainos” cho- 

! ras, vad. Kaz. Kavaliausko.

— Adelaidėj įvykusiame Lie 
tuvių sąjungos susirinkime į 
valdybą išrinkti: Vaclovas Ra
ginis — pirm., inž. K. Reisonas 
— vicepirm. techniškiems rei
kalams, V. Petkūnas, vicepirm.,
L. Martinkus, J. Gudaitis, K. 
Pocius, V. Marcinkevičius, B. 
Jurgelionis. Adelaidės mieste 
savo veikla pasižymi prieš 10 
m. įsteigta Moterų sekcija. Ji 
ypatingai reiškiasi socialinėje 
globoje. Moterų sekcija rengia 
Motinos dienos minėjimas, kalė 
dų eglaites, bendras Kūčias, 
lanko ligonis ligoninėse ir na
muose, pensininkus, šelpia Vo
kietijoje sergančius, rengia pa
skirų asmenų, organizacijų pa
gerbimus. Šiuo metu į Moterų 
Sekcijos valdybą įeina: pirm.—- 
E. Reisonienė, vicepirm. — S. 
Jonavičienė, iždin. — M. Nava- 
kienė, reikalų vedėja — N. Var 
nauskienė, sekr. — S. Rudzens 
kienė ,narės — Vabolienė ir 
Bernaitienė. (E.)

PAMARGINO VIŠČIUKUS
i Policija suėmė Florence A- 
Idams, 8288 Muskegon av., už 
’ pamarginimą įvairiomis spal- 
.vomis 75 gyvų viščiukų. Illinois 
I įstatymas už tokį gyvų viščiu
kų pamarginimą baudžia $100 
pabauda.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.




