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AMERIKA GINS EUROPA-SAKO KENNEDY
Svarbesni prezidento Kennedy

pareiškimai spaudos konferencijoje
jis ir toliau remia viešųjų darbų projektą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar turėjo 
spaudos konferenciją. Svarbesni 
jo pareiškimai:

1. Dėl nesveikatos pasitrau
kė JAV Vyriausio teismo narys 
Charles Whittaker.

2. Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir toliau įtikinės Sovietų 
Sąjungą, kad pasirašius atomi
nių ginklų bandymų uždraudi
mo sutartį, turi būti inspekci
ja, ar vykdoma sutartis.

3. Jis nežinąs, ar nacionali
nė Kinija ketina daryti invazi
ją į kinų komunistų žemyną, nes 
prezidento Chiang Kai-sheko vy 
riausybė apie tai nepranešusi ir 
neklausus.

4. Jei Europa būtų užpul
ta, Jungtinės Amerikos Vals
tybės pagal esamas sutartis vi
somis priemonėmis gintų.

5. Jei Berlyne iš abiejų pusių 
bus stumdomasi, gali tekti pri-i 
eiti prie pavojingo punkto.

6. Jei Amerikos verslas 
dar labiau išplėstas ir remia
mas, tai bedarbių skaičius su
mažėtų. Tačiau jis remia fede
ralinės valdžios projektus 
šiems darbams.

klausęs Chiang Kai-shek argu
mentus, kodėl turi būti vykdo
ma invazija į kinų žemyną. Svar 
blausias motyvas: krašte siau
čia skurdas, žmonėse didėja 
pasitenkinimas komunistinui 

i žimu.
Prezidentas Kennedy kalbasi Baltuosiuose Rūmuose su valstybės 
sekretorium Dean Rusk, kuris vėliau JAV Saugumo Tarybai pra
nešė apie Genevos konferenciją, kurioje svarstomi nusiginklavi
mo klausimai. (UPI)

Naujas Argentinos prezidentas
Jose Maria Guido

bus
/

Popiežius

Ten sėdėjo ir buvęs diktatorius Peronas

Generolas Abdul Kerim Zahre- 
deen ir kiti kariai nuvertė Sirijos 
vyriausybę- Kariškiai paleido 172 
narių parlamentą. (UPI)

BUENOS AIRES. — Argenti-, 
nos kariniai daliniai vakar nu
vertė prezidentą Artūro Frondi
zi. Perversmas įvykdytas per 24 
valandas.

Laivyno karininkas areštavo 
Frondizi ištaiginguose privačiuo 
se jo namuose Buenos Aires 
priemiestyje ir jis buvo nuvež
tas į sostinės aerodromą.

Praslinkus 24 minutėms po 
Frondizi arešto, jis lėktuvu nu
skraidintas į Martin Garcia sa
lą, į karinę stovyklą, 30 mylių 
šiaurėje nuo Buenos Aires.

Šioje saloje kariškiai laikė 
diktatorių Peroną, nuvertus jį 
1955 metais.

Trijų ginkluotų jėgų — ar
mijos, aviacijos ir laivyno — 
vadai pranešę, kad Senato pir
mininkas Jose Maria Guido nu- 
matomas prezidentiniu įpėdiniu, 

I pakeisdamas Frondizi. Taip kal
ba konstitucija.

Tuojau po perversmo dar ne
buvo Guido žodžio, ar jis užims 
prezidento postą.

Lojalus krizės metu
Hector Gomez Machado, va

dovaująs Frondizi liberalų par
tijai parlamente, pareiškė, kad 
Guido nebūsiąs prezidentu, ku
ris taipgi yra radikalų partijos 
narys.

Guido liko ištikimas nuvers- prancūzų kareivių ir slaptosios 
i tajam prezidentui Frondizi kri- armijos komandos. Kovoje pen 
zės metu ir jis pareiškė, jog jo kiolika kareivių žuvo ir 91 su- 
nepakeisiąs. Kariniai šaltiniai žeistas, 
pasakė, kad jis sutikęs būti pre
zidentu, kai jam Frondizi pata- 

, ręs užimti prezidento postą, nes 
to reikalauja krašto gerovė.

Bet dar neaišku, jei Guido 
1 taps valstybės galva, ar jis tu- 
:' rėš pilną prezidentinę galią, ar 

bus tik karinės tarybos įrankis 
I sutriuškinti peronizmą.

Nuverstas prezidentas Fron
dizi ketverius metus valdė kraš
tą.

*
Išvertus Frondizi iš valdžios 

vežimo, apie 5,000 asmenų Bu
enos Aires mieste suruošė de
monstracijas, protestuodami 
prieš naują režimą. Policija de
monstrantus išsklaidė ašarinė
mis dujomis.

— Naujas Argentinos prezi
dentas yra Jose Maria Guido,
Senato pirmininkas, pašalinus iš je eilėje paminėta Argentina su 
prezidento posto Frondizi. Gui
do galios būsiančios apibrėžtos: 
kariškiai turės veto teisę spren-

■ džiant kokį klausimą.

Trumpai iš
visur

— Šiaurės ir Pietų Ameriko
je komunistų partijos narių 
skaičius siekiąs 250,000. Pirmo-Užsienio studentai padėjo 600 

berlyniečių pabėgti į Vakarus
Studentai kasė tunelius ir patys apmokėdavo išlaidas

100,000 narių veikiančių pogrin 
dyje. P. Amerikoje legalių narių 
skaičius su 80 tūkstančių tesu
daro 3,3% visų gyventojų. Ka
nadoje komunistų partija veikia 
legaliai, tačiau Maskvos statis
tika nepatiekia jokių skaitme
nų. Tas pats ir su JAV, Mek
sika, Brazilija ir Costa Rica.

Bendrai paėmus, pasirodo, 
kad šių dienų pasaulyje pusę 
visų komunistų sudaro kinai 
ir tai vos dvylikai metų pra
slinkus nuo komunistų įsigalėji 
mo Kinijoje. Žemės rutulio 73 
gyventojams atitenka vienas ko 
munistas. Laisvojoje Europoje 
komunistų partijos nariai su
daro 6.2% viso pasaulio ko
munistų skaičiaus.

— Britanijos princas Pilypas 
vakar iš Argentinos išvyko į 
Urugvajų vizito.

— Ecuadoro prezidentas Car- 
los Arosemena pranešė, jog jo 
režimas užgniaužė antivyriausy 
binį armijos karininkų grupės 
sąmokslą ,reikalaujančios Ecu- 
adorą nutraukti diplomatinius 
santykius su komunistų valdo
ma Kuba ir Čekoslovakija.

Škotijos Bažnyčios 
vadas vizitavo popiežių 

Jonų XXIII
VATIKANAS.

Jonas XXIII užvakar audienci
joje priėmė kun. dr. Archibald 
Campbell Craig, Škotijos Baž
nyčios vadą, ir kalbėjosi su juo 
35 minutes. Abiejų pasikalbėji
mas buvęs nuoširdus. Tai pra
nešė Vatikano komunikatas.

Tai buvo trečias toks susiti
kimas tarp katalikų Bažnyčios 
ir protestantų Bažnyčios galvų 

I paskutinių 15 mėnesių laikotar- 
į pyje-
i... Dr. Craig buvo popiežiaus Jo
no priimtas popiežiaus biblio
tekoje. Jie kalbėjosi per vertė
ją įvairiais klausimais ir pasi
keitėvie- dovanomis.

Bet Washingtone sklinda 
dai, jog prezidentas Chiang 
- shek darąs spaudimą į Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriau 
sybę, kad ji patvirtintų invazi
ją į kinų komunistų žemyną iš 
Formozos šią vasarą ar rudenį.

W. Averell Harriman buvo 
paskutinis JAV pareigūnas iš-

gan 
Kai

Britai apleidžia 
Jamaica

KINGSTON, Jamaica. — Bri 
tų karinė įgula išvedama iš Ja- 
maicos, tarnavusi ten 232 me
tus. Batalijonas apleis salą se
kantį birželio mėnesį. Rugpiū
čio 6 dieną Jamaica gauna ne
priklausomybę.

BERLYNAS. — Vakarų Vo- gavo 146 žmones, įveltus į tas 
kieti jos laikraščiai praneša, kad pastangas. Dauguma jų — vo- 
vakariečiai studentai Berlyne,' kiečiai, bet taipgi du amerikie- 
rizikuodami savo gyvybėmis, su 
darė pogrindžio kanalus, ku
riais šimtai gyventojų iš Rytų 
Vokietijos pabėgo į Vakarus.

Žurnalas “Der Spiegei” skel
bia, kad per paskutinius 7 mė
nesius, nuo to laiko, kai komu- 

^nistaį rugpiūčio mėnesį pasta
tė sieną, pabėgo apie 5,000 žmo
nių. Daugiau kaip 600 jų pabė
go naudodamiesi vadinamu Tra- 
vel Bureau, Ine. — studentų su 
darytais slaptaisiais keliais.

Dabar apie tas mėgėjiškas* iš
daigas jau ir spauda rašo, nes 
sovietai, suorganizuodami nau
jas budrumo priemones, susekė 
šiuos veiksmus ir bent iš dalies 
užkirto kelią. Komunistai su-

čiai, britas, olandas, du arabai, 
du šveicariečiai yra uždaryti į 
kalėjimą. Kai kurie jų padėjo 
bėgliams iš Rytų Berlyno parū
pindami dirbtinius dokumentus. 
Kiti sukombinavo požeminį tu
nelį kanalizacijos vamzdžiais, 
kol tai susekę Rytų Berlyno pa
reigūnai užtvėrė’'juos spygliuo
tomis vielomis. Vienas toks tu
nelis buvo net sudarytas per 
kapines. Tilo pamatydavo iš at
viro kapo iškylant mosuojančią 
gyvą ranką, ir bėglys buvo lais 
vėje. Tuo keliu pabėgo 22 žmo
nės.

Prancūzai Bab-el-Qued 
gyventojams leidžia 

išeiti iš namų
ALŽIRAS, Alžirija. — Pran

cūzų pareigūnai vakar pranešė, 
jog 50,000 europiečių dešiniųjų 
Bab-el-Oued vietovėje gali lais
vai palikti savo namus — pir
mą kartą per šešias dienas.

Gyventojai, dauguma jų fana 
tiški slaptosios armijos orga
nizacijos (OAS) sekėjai, buvo 
beveik įkalinti savo nlmuose 
nuo praėjusio penktadienio ko
vos Bab-el-Oued vietovėje tarp

Popiežius paskolino 
garsų kūrinį 

parodai
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII patenkino kardino
lo Francis Spellman, New Yor
ko arkivyskupo, prašymą pas
kolinti Mykolo Angelo garsią 
skulptūrą “Pieta”, kuri bus iš
statyta 1964 metais New Yor
ke tarptautinėje parodoje.

“Neišvengiamas” 
susikirtimas

JAKARTA, Indonezija.

Apšaudė salą
TAIPEI, Formoza. — Rau

donoji Kinija užvakar naktį pa
leido 99 artilerijos sviedinius į
nacionalistų valdomą Quemoy Aukštas indonezų pareigūnas 
salą. Tai pranešė gynybos mi
nisterija. Daugumas sviedinių, 
manoma, turėję tik propagandi
nius lapelius.

pareiškė, kad beverk negalimi 
i tolimesni pasikalbėjimai vakarų 
Naujosios Gvinėjos klausimais 
ir karinis susikirtimas neišven
giamas.

Naujas kaltinimas
HONG KONG. — Komunisti

nė Kinija vakar teigė, kad Jung 
tinių Amerikos Valstybių kari
niai laivai užvakar įsibrovę 
jos teritorinius vandenis.

i

— Sovietų Sąjunga gaminan
ti neutroninę bombą, kurią iš
sprogdinus būsią sugadinti visi 
Amerikos elektroniniai įtaisai ir 
negalima būsią atsikirsti priešo 
smūgiui.

Australija plečia 
vilnų prekybą

MELBOURNE, Australija. — 
Australija pagelbės išvystyti vii 
nų gamybą komunistinėje Kini- 

’ joje ir kitose Azijos valstybėse. 
Tai vakar pranešė australų vil
nų įstaigos pirmininkas. Jis va
dovaus vilnų prekybos delega
cijai, kuri šių metų gale vyks 
į Peipingą.

I

KALENDORIUS
Kovo 

tenis.
Kovo 

Ginutis.
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Čiumpa į nagą kolcho
zų darbininkus

MASKVA. — Kolchozų dar
bininkai Kazakstano respubli
koje traukiami teisman, kad 
nepataiso traktorių ir nepasiruo 
šia pavasario sėjai laiku. Ka
zakstano “Pravda” primena, 
kad agronomas nuteistas viene- 
riems metams dėl sugadinimo 
javų sėklos.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
šalta.

Saulė teka 5:39, leidžias 6:11.. saugumas.

Iš pradžių studentai, apleis
dami paskaitas, patys kasė tu
nelius ir patys apmokėdavo iš
laidas. Dabar jie jau gauna au
kų iš šalies. Rytų Vokietijos ko
munistai pasižymi brutališku 
žiaurumu. Neseniai prie sienos 
buvo nušautas vienas Vakarų 
Berlyno gyventojas, bandęs pa
dėti bėgliams.

(

Gromyko išvyko į 
Maskvą

GENEVA, Šveicarija. — So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris vakar išvyko namo, 
norėdamas ir toliau kalbėtis su 
Vakarais, bet nenori daryti nuo 
laidų dėl Berlyno, baigti ato
minius bandymus ar pradėti nu 
siginklavimą.

Gromyko paskutinis iš didžių 
jų valstybių užsienio reikalų mi 
nisterių išvykusių iš Genevos, 
pradėjus ten septyniolikos vals
tybių atstovų nusiginklavimo 
konferenciją.

i

— Nors patylomis, bet visą 
laiką Kanados prancūzai veda 
kovą už visišką Quebec provin
cijos atsiskyrimą. Ši provinci
ja yra prancūzų apgyventa. 
Prancūzai Kanadoje iš 18,000, 
000 gyventojų priskaito 6 mili
jonus prancūzų.

Naujausios

AMERIKA RUOŠIASI NAUJIEMS

ATOMINIAMS BANDYMAMS
Šiurpios atominio ginklavimosi lenktynės

žinios

— JAV generolas Clark sus
pendavo amerikiečių karių ke
liones į Potsdamą. Kodėl? Ka
dangi negarantuotas jų kelionės

E1 Kudsi Dr. DauaUbi

Sirijos prezidentas EI Kudsi 
premjeras dr. Maarouf Dawalibi 
atsistatydino, kariuomenei įvyk
džius perversmą. (UPI)

VVASHINGTONAS. — Ken- dymuose Christmas saloje bus 
i nedy vyriausybė pranešė kariuo 
menės vadovybei — Pentagonui 
— pradėti planuoti dar naujų 
atominių bandymų seriją, kai 
tik šį pavasarį bus užbaigti ato
miniai bandymai Ramiajame 
vandenyne. Tas įsakymas duo
tas įsitikinus, kad Rusija atei-

■ nantį rudenį ar žiemą vėl praves 
atominius bandymus.

Apie tai praneša dienraštis 
j “Sun-Times”, pažymėdamas, 
kad nepaisant nusiginklavimo 
pasitarimų Genevoje, pasaulis 
toliau tęsia ginklavimosi rung
tynes. JAV-bės tuojau po ban
dymų balandžio mėnesį, pradė
siančios planuoti naujus atomi
nius bandymus, galės 1963 me
tų pavasarį į Sovietų bandymus 
atsakyti savo naujais atominiais 
bandymais.

išsprogdinta nuo 20 iki 25 ato
minių sprogmenų. Kai kurie 
tų atominių sprogmenų bus iš
sprogdinti šimtus mylių atmos
feroje, kad būtų įmanoma ištir
ti galimybės radaru pagauti 
vykstančius atominius sprogi
mus. Atominių jėgų ekspertai 
nėra tikri, kokius tie bandymai 
duos rezultatus, kai atominiai 
sprogimai paskleis vadinamą io- 
nizaciją. Sovietai panašius ban
dymus atliko rugsėjo mėnesį.

į

ir

se

Balandžio mėnesį — 25 
atominiai sprogimai

Numatoma, kad artimiausiuo- 
amerikiečių atominiuose bani

Ko savo atominiais bandymais 
siekia JAV? Į

Balandžio mėnesį įvykstantie- 
ji atominiai bandymai turės tris 
pagrindinius tkislus:

1. Patirti, ar galima gauti di
desnį sprogimą, naudojant ma
žesnį atominį įtaisą. To pasie
kus, amerikiečių atominiai spro 
gmenys būtų mažesni, judresni, 
netaip lengvai priešo susekami 
ir sunaikinami.

2. Patikrinti naujus planus —

pagaminti tokias raketas, ku
rios lengviau prasmuktų pro 
sovietų gynybos tinklą, nebūtų 
pakeliui pagaunamos.

3. Nustatyti atominių spro
gimų veikimą į radarą, susiži
nojimo įtaisus ir patikrinti prieš 
raketinių raketų veikimą. Jeigu 
bus nustatyta, kad Sovietai jau 
turi raketas, kurios numuša 
priešo raketas, amerikiečiai 
greit turės ieškoti atitinkamo' 
ginklo.

Raketos prieš antiraketines 
raketas

Ginklavimosi lenktynės yra 
taip įsismaginusios, kad ameri
kiečiai jau galvoja apie raketas, 
kurios naikintų priešraketines 
raketas. Ekspertai mano, kad 
atominių ginklų lenktynėse pir
mauja Amerika. Ir amerikiečiai, 
ir rusai jau turi tokias atomi
nes raketas, kurios prieš pasiek 
damos taikinį suskyla į tuziną 
mažesnių raketų ,o jos jau yra, 
kaip kai kurie ekspertai mano,

— Havanoje vakar penkių kai
rių tribunolas pradėjo svarsty
ti 1,100 kalinių bylą, kurie pra
ėjusių metų balandžio mėnesį 
padarė nevykusią invaziją į Ku
bą. Į teismo salę publika neįlei
džiama.

— Septyniolikos valstybių at
stovi) nusiginklavimo konferen
cija Genevoje paprašė Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos paruošti įžanginius nu 
siginklavimo sutarties nuosta
tus.

— Sirų pareigūnai teigia, kad 
kas dabar vyksta Sirijoje, tai 
tėra tik tąsa įvykusios praėju
siais metais revoliucijos. Sirija 
negrįš prie Egipto.

— Mrs. Kennedy vakar grįžo 
į Washingtoną.

— Alžirijoje dvylikos asmenų 
komitetas — 3 europiečiai ir 
9 alžiriečiai — pradėjo vakar 
valdyti šiaurės Afrikos teritori
ją, kol įvyks referendumas ten 
liepos mėnesį.

nebegalimos sunaikinti antira- 
ketinėmis priemonėmis. f

Po Sovietų atominių bandy
mų amerikiečiai savisaugos su
metimais yra priversti pravesti 
savus bandymus.
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STALO TENISO IR 
PLAUKYMO PIRMENYBES

taškus savo klubams, ku- 
daugiausiai surinkęs klu
bus XII žaidynių nugalėto- 
(Žinoma, čia dar reiks pri- 
visas kitas šakas, kurių

Detroite balandžio 7 ir 8 die
nomis įvyksta Š. Amerikos lie
tuvių stalo teniso ir plaukymo 
pirmenybės. Šios pirmenybės 
vyks individualinėse varžybose, 
gi sportininkai, laimėję pirmą
sias tris vietas, ne tik gaus as
meninius atžymėjimus, bet taip 
pat 
rai 
bas 
jas. 
dėti
pirmenybės vyks vėliau metų 
bėgyje.) Čia . suvažiuos lietu
viai sportininkai iš Toronto, 
Hamiltono, Londono, New Yor- 
ko, Chicagos, Clevelando, Bos
tono, Hartfordo, Rochesterio 
ir kt.

Plaukymo pirmenybės vyks 
St. Clair Park & Recreation 
baseine, 4535 Fairview, kelioli
ka blokų į rytus nuo Down 
Town. Stalo teniso pirmenybės 
vyks Detroito COBO salėje, D 
pastate, Atwater St. Toje pa
čioje salėje prieš porą 
vyko visos JAV stalo 
pirmenybės. Detroito 
pavyko gauti salę gana
mis sąlygomis. Bus žaidžiama 
ant 10 stalų prie puikaus ap
švietimo. Daug vietos žiūro
vams. Stalo teniso pirmenybės
vyks visose klasėse: vyrų, mo- trečioji Štuopytei. 
terų, jaunių, mergaičių. Žiūro- Berniukų grupėse pirmąją 
vai mielai kviečiami. P. M. vietą iškovojo B. Stamokas, 

; antrąją J. Juška ir trečiąją 
įV. Genčius.

Ketvirtas turnyras bus ba
landžio 10 d., 7:30 
Jaunimo Centre. Dėl
cijos galima kreiptis pas tėv. 
J. Kubilių, SJ, tel. PR 8-7227.

tis iš Rytų Sporto Apygardos 
klubų ir dvi iš Kanados spor
to apygardos.

Tuo pačiu laiku Chicagoje 
vyks ir jaunių krepšinio var
žybos Bogen HS patalpose. Jau
nių A klasės lentelėje bus as
tuonios komandos, o B kl. še
šios.

Yra manoma, kad šios žai
dynės sutrauks su virš 1,000

I 

Chicagos lietuvių žiūrovų, nes 
žaidimo lygis turėtų viršyti vi
sas ankstyvesnes žaidynes. Po 
dvylikos metų sportinės veik
los Amerikoje galime džiaugtis 
gražiu krepšininkų atžalynu. 
Visų komandų sąstatuose da
lyvaus JAV ir Kanados univer
sitetuose žaidžią krepšininkai.

I niai yra išrinkimas krepšinio 
rinktinės Pabaltiečių pirmeny
bėm ir, jeigu reikės, išrinkimui 
rinktinės kelionei į Europą.

Pasaulio mėgėjų ledo ru
tulio pirmenybes (A grupėje) 
laimėjo Švedija, įveikusi antro
je vietoje stovinčią Kanadą 
5:3. Trečioji vieta atiteko JAV. 
B grupėje Japonijos atstovai 
įveikė visą eilę favoritų, ir lai
mėjo pirmąją vietą.

— Profesionalų ledo rutulio 
lygai užsibaigus, prasidėjo 
“play-offs”. Dėl pasaulio pro
fesionalų Stanley Cup varžosi 
N.ew Yorkas, Chicaga, Montre- 
alis ir Torontas. Montrealis yra 
skaitomas stipriausiu varžovu 
atgauti Stanley Cup iš chicagie- 
04, kurie nelauktai laimėjo 
meisterio vardą 1961-mais me- 

i .tais.
— LSK Tauras žaidžia rung

tynes prieš Aztecs 3 v. p. p. 
Marąuette Park aikštėje.

STALO TENISO TURNYRAS

metų 
teniso 
Kovui
gero-

Kovo 27 d., Jaunimo Centre, 
buvo suruoštas tretysis Jauni
mo Centro stalo teniso turny
ras, kuriame dalyvavo 15 Chi
cagos stalo tenisininkų.

Vyrų grupėje laimėjo pirmą
ją vietą Benius Žemaitis, kuris 
ypatingai puikiai pasirodė, pra
laimėdamas tik vieną setą prieš 
Raitnerį. Antroji vieta teko V. 
Grybauskui ir trečioji A. Gen- 
čiui.

Moterų grupės varžybas lai
mėjo Gražina Juškaitė. Antro
ji vieta teko Bemardckienei ir

KREPŠINIO ŽAIDYNES 
CHICAGOJE

skiriami prisimini- 
Lietuvių Tautinės 
įvykusios 1938 m. 
proga visos XII-ju

val. vak. 
informa-

milimas yra pavojingas ir ro-' 
do, kad turi didelę dozę leng
vabūdiškumo ir visų pirma esi 
nepastovus širdies reikaluose. 
Savo studiją E. Billingham bai- Į 
gia tokiu patarimu vyrams: i 
ieškokite moterų, kurios mėgs
ta žalčius. Tai idealinis žmonos j 
tipas: nekalbi, ištikima ir iki' 
mirties yra neatspėjama mįslė. |I 

---------- I
Tarp visų vagišių puskvailiai 

yra blogiausi: jie vagia nuo mū
sų laiką ir gerą nusiteikimą.

J. W. Goethe

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospeet 6-5084
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except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 
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Prenumerata: Metams % metų 3 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
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s • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

1 mėn. 
$1.75 
$1.50

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

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

*

— NCAA krepšinio turnyrą 
antrus metus iš eilės laimėjo 

Neris-Žaibas rungtynėse. Cmcinnati universiteto penketu- 
baigminėse rungtynėse 

įveikę garsiąją Ohio Statė uni
versiteto komandą. NCAA tur
nyras yra ruošiamas gale re
guliaraus krepšinio sezono ir 
yra kviečiamos pajėgiausios 
universitetų ir kolegijų krepši
nio komandos JAV-bėse. Jau 
du metai iš eilės Cincinnati pa
jėgia įveikti Ohio U. baigminė
se rungtynėse.

_ ________

Neries Dalia Maskoliūnaitė ser- j 
vuoja 1
Neris laimėjo rungtynes 2:0 ir kas, 
tapo Vid. Vakarų Apygardos mo
terų tinklinio meisteriu.

Nuotr. P. Petručio

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1552 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

džia 1 vai. p. p. rezervas ir 3 
vai. pirmoji komanda. Visos 
pirmenybių rungtynės bus pra
dedamos tuo pačiu laiku.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9Vai.: ._ ... . ..

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

V.

SPORTO KRONIKA
— Arūnas Vasys yra akty

vus sportininkas amerikiečių 
ir lietuvių tarpe. Prieš porą 
savaičių Chicago American laik
raščio puslapiuose tilpo pasikal
bėjimas su St. Philips H. S. 
krepšinio komandos vadovu, 
kuris paminėjo, jog Arūnas Va
sys buvo geriausias sportinin
kas St. Philips gimnazijos is
torijoje. Arūnas aktyviai reiš
kėsi krepšinio ir amerikiečių 
futbole tris metus, atstovauda- 

■ mas gimnazijos rinktines. Lie
tuvių tarpe A. Vasys atstovau
ja LSK Arą krepšinyje ir leng
voje atletikoje. Dėl jo gražaus 
pasirodymo gimnazijos sporti

ninkų tarpe Arūnas gavo visą
FUTBOLO RUNGTYNES ; eilę stipendijų į geriausius Vi- 

Šį sekmadienį, balandžio 1 durvakarių universitetus.
d., Hanson parke (Fullerton ir 
Centrai Avė.) įvyksta pirmos 
Major Divizijos pirmenybių 
rungtynės, žaidžia Lions prieš 
LFK Lituanica. Rungtynių pra-

Panašaus lygio NIT turnyre 
Dayton U. įveikė St. John U. 
Trečioji vieta atiteko Chicagos 
Loyola U. penketukui. Šie tur
nyrai 
sitetų 
zoną.

oficialiai užbaigė univer-
- kolegijų krepšinio se-

Rez. HE 6-1670

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

Kaip anksčiau buvo skelbta, 
1962 metai 
mui I-sios 
olimpiados, 
Kaune. Ta
žaidynių varžybos bus prave
damos atitinkamoje lietuviško
je dvasioje ir bus įteikiami spe
cialūs medaliai pirmų 3 vietų 
laimėtojams visose klasėse.

Pirmą kartą Lietuvių Tauti
nės olimpiados prisiminimui 
buvo skirti 1958 metai, minint 
20 metų sukaktį nuo I-sios 
Tautinės Olimpiados. Nuo ta
da nuspręsta kas 4-tus metus 
paskirti Lietuvių Tautinės olim
piados prisiminimui ir juos lai
kyti lietuviškais olimpiniais me
tais.

Šiemet krepšinio žaidynės 
bus Chicagoje, Bogen H. S. sa
lėse, balandžio 28—29 d.

Šiose žaidynėse jau yra kva
lifikavusios keturios vyrų krep
šinio komandos iš Vid. Vaka
rų sporto apygardos: Cleve- 
lando Žaibas, Chicagos Neris, 
Lituanica ir Aras. Dar dvi ko
mandos turės teisę kvalifikuo-

— Vytautas Grybauskas su
tiko sudaryti krepšinio komite
tą. Šis komitetas yra tiesiogi
niai atsakomingas FASK-tui. 
Pagrindiniai komiteto uždavi-

— Adolfas Venskus, gyve
nantis Paryžiuje, sutiko tarpi
ninkauti su FASK-tu ryšium 
su lietuvių krepšininkų išvyka 
į Europą. Nors dar galutinai 
nėra sutarta, kelionės į Euro
pą planavimo darbas vyksta 
sklandžiai ir yra manoma, jog 
1962 m., šv. Kalėdų metu, bus 
galima pasiųsti JAV - Kanados 
f.etuvių krepšinio rinktinę į 
Prancūziją ir Vokietiją. Išvy
kos reikalais rūpinasi FASK-to 
pirmininkas Jaunutis Nasvytis.

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
'rel.: PRospeet 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

Charakteris ir mėgiami 
gyvuliai

I

Akimirka iš Lituanica Youths rungtynių, šį sekmadienį Lituanica 
pradeda sezoną Major divizijoje. Sėkmės! (Nuotr. J. Grigaičio)

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
šeštad. nuo 9 iki 12:

3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiš

TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
"Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr 6
•VI e «,

Į

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.
1 Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

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

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

keičia stiklas ir rėmus 
1455 8. California Avė. YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai • Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
val. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

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

Dr.W. Ross Dr. LSeibutis
Inkstu, pūslės ir šlapumo taku 

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

Valandos pagal susitarimą

’i- ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

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

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.I

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

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

«

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

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

Valandos pagal susitarimą

I
Anglų psichologas Edward I 

Billingham tyrė klausimą, kaip I 
žmonių charakteriai pareina 
nuo jų mėgiamų gyvulių. E. 
Billinghamo tyrimų išvados 
yra tokios: jei mėgsti arklius, į Vala(®^ 
tai turi pastovų charakterį, tau 
svetimas pasyvumas ir tingi
niavimas. Jei turi patraukimą 
į liūtus ir šunis, tad esi biznie- 
riško charakterio ir gali pasi
daryti turtingas. Žuvų pamė
gimas reiškia, kad dažnai jau
ties vienišas, net trukšmingoj, 
linksmoj draugijoje, ir nežinai, 
ką su savimi daryti, kai kas 
nors tave stebi. Paukščių pa-

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika Ir Alergija) 
-zicc: pirm., antr., ketvirt. 2-9 

penkt. 10 v. r. iki 9 v v.;
( šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 WEST 71st STREET 
V‘jandos tik susitarus 
TeL GRovehilI 6-3409

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenae 

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

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 PAGAL SUSITARIMĄ 

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8
2858 West 63rd Street

: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

ofisu telef. CLlffside 4-2899 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223 ar PK 6-5577 

• Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

m.

Vai.: 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

D.

l

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

CHIRURGAS 
2454 West 71«t Street

Priima ligonis pagal susitarimą- 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4.212S nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

Ofteo HE 4-1818, Rez. PR* 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 
Šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

*

LIGOS 
5-2670. 
Jei ne-
1-0001.

OR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv'. Kedzie Avenue
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 ik! 
ną. išskyrus trečiadieni.

SUSITARIMĄ

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

Current Dividend up to 4%%

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija tr moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—b vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
"r—w M«A1«nteta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 West 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. rak., 

P- P

I

9 vai. popiet kaadle-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan. Chicago 28. UI. 

Telef. offfeo; PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2524 West 69th Street

kampas) Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
4-8 v. r. i LIGO8

■ »alandos. nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

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

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

Trl. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-81M
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Road 

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

♦
VAL.: _______ _____ - - .—.
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:80 vai. 
Trečiad. tr kRu laiku tik susitarus

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
• Irnntn. nrlima narni ousitsrlms

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

(JOKAA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 63 Street

Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 

nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofisy RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Vai.: 
4:30 
šešt.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-66M 
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Didelį lietuvių draugą

ŠEN. DOUGLAS PAGERBIANT
Šią savaitę senatorius Paul 

H. Douglas atšventė septynias 
dešimt metų amžiaus sukak
tį. -Nors nemaža metų krūve
lė spaudžia jo pečius, tačiau 
jis tebėra ne tik darbingas, 
sumanus, bet ir efektingas bei 
energingas valstybės ir žmo
nių teisių bei interesų gynėjas 
senate. Tarnaująs ir dirbąs 
savo kraštui kaip senatorius 
jau trečią termnią, šiuo metu 
jis yra pats įtakingiausias par 
lamentaras ne vien tik sena
te, bet ir vyriausybėje. Jo žo
dis daug reiškia ir vienur ir 
kitur. Todėl šiuo metu jam 
tenka dirbti daugiau, negu bet 
kada pirmiau. O darbo jis ne
bijo. Jo jam niekuomet nepri
trūkdavo.

Illinois valstybės balsuoto
jai trečiam terminui išrinko jį 
savo senatorium, nes juo pa
sitiki. Jis yra jų atstovas, bet 
ne kokių didelių firmų ar kitų 
pašalinių interesų. Dažnai jis 
net savo partijos (demokratų) 
linijos nesilaiko. Visą laiką sto 
vi už tai, kas yra teisinga, 
kraštui ir žmonėms reikalinga. 
Gal jis savo partijos viršūnė
se nėra perdaug populiarus, jis 
nevisada pasiduoda jų direkty 
voms, bet užtat žmonių yra 
mėgiamas ir mylimas.

Jei kas pasakytų, kad šian
dien JAV kongrese nebėra drą 
šių parlamentarų — senatorių 
ir kongresmanų — reiktų nu
rodyti į senatorių Douglas. 
Per tryliką metų senate jis 
įgijo reformatoriaus ir nepri
klausomo senatoriaus vardą. 
Jis elgiasi taip, kaip jo sąži
nė diktuoja. Jį galima vadinti 
liberalu, tačiau Berlyno, ko
munistinės Kinijos pripažinimo 
klausimu jis yra griežtas: jo
kių nuolaidų komunistams nei 
vienu, nei kitu klausimu. Už 
komunistų pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą jis taip pat stovi 
labai griežtai it aiškiai.

*

§en. Douglas yra buvęs Chi
cagos universiteto profesorius. 
Jis daug metų dėstė ekonomi
ją. Todėl ir senate jisai yra 
stambus autoritetas ekonomi
niuose krašto reikaluose. Jis 
yra galingojo Finansų ir ban
kų komiteto narys ir jungtinio 
kongreso ekonominiams reika
lams komiteto altematas pir
mininkas. Šių komitetų veiklai 
jis turi daug įtakos. Jo žodis 
yra labai svarus valstybinių 
mokesčių, prekybos ir sociali
nės apdraudos klausimuose.

1939 m. jis buvo išrinktas į 
Chicagos miesto tarybą (alder 
monu). Ten jisai iškėlė dau
gybę suktybių ir užtat miesto 
gyventojai jam buvo dėkingi. 
Kilus II Pasaulio karui Paul 
Douglas įstojo savanoriu į ka
riuomenę, pradėdamas tarny
bą nuo paprasto kareivio. Mū
šių su japonais fronte atsižy
mėjo drąsa. Buvo sunkiai su
žeistas. Iš karo grįžo pelnęs 
medalių ir pulkininko rangą. 
Išbuvęs ligoninėj kelioliką mė
nesių ir sustiprėjęs, pradėjo 
ruoštis kandidatuoti į senatą. 
Senatorium išrinktas 1948 m.

*
Sukaktuvininkas šen. Doug

las yra labai artimas lietu
viams. Lietuvos Nepriklauso
mybės reikalui ne tik simpati
zuoja, bet mums padeda jį kel
ti. Jau ne vieną kartą jisai 
yra pagelbėjęs Amerikos Lie
tuvių Tarybai iškelti Lietuvos 
bylą Jungtinių Valstybių kon
grese. Kasmet Vasario 16 d. 
senatorius pasako gerą kalbą 
apie Lietuvą ir padaro stiprių 
pareiškimų.

1954 m. vasario 16 d. jis ne 
tik kalbėjo senate, bet patei
kė labai svarbią rezoliuciją, 
sustiprinant JAV vyriausybės 
poziciją nepripažinti Lietuvos 
užgrobimo ir skatinti vykdyti 
panašią akciją Jungtnėse Tau 
tose. Pagaliau šiuos žodžius 
rašančiam šen. Douglas laišku 
pranešė: “Aš džiaugiaus galė
jęs padirbėti šiam tikslui. Mū
sų pozityvios akcijos senate 
išdava — 1954 m. balandžio 
29 d. aš pateikiau kitą rezo- 
liuiiją (Šen. Res. 241), kurią 
senatas vienbalsiai priėmė. Ji 
senatą pastato žiaurių Sovietų 
veiksmų Baltijos kraštuose pa
smerkimo padėtyje, patvirtina 
Sovietų užkariavimų nepripa
žinimą ir prašo veiksmų Jung
tinėse Tautose šį reikalą lai
kyti viso pasaulio akivaizdoje. 
Ši akcija senate man buvo tik
ra inspiracija”. Laiške pažada 
ir toliau mums padėti. Ši se
nato priimtoji rezoliucija yra 
nepaprastai svarbi. Ji tebėra 
galiojanti.

1956 m. birželio 29 d. sena
tas priėmė kitą labai svarbią 
šen. Douglas rezoliuciją, kuria 
buvo autorizuojama įsteigti va 
dinamą Laisvės administraci
ją (Freedom Arministration) 
ir tam reikalui paskyrė $20, 
000,000. Toji institucija, suda
ryta iš Amerikoje gyvenančių 
pavergtųjų tautų grupių inte
lektualų, darytų visa, kad pa
laikytų laisvės dvasią tautose 
už geležinės uždangos. Deja, 
Valstybės departamentas šiam 
reikalui nedavė eigos ir todėl 
rezoliucija nebuvo vykdoma. 
Šios rezoliucijos iniciatorium 
buvo inž. A. J. Rudis, Alto 
narys.

Šen. Douglas buvo koauto- 
rius ir Pavergtųjų tautų sa
vaitės minėjimo rezoliucijos, 
kuri buvo kongreso priimta 
prieš keletą metų ir kasmet y- 
ra minima.

Šiuo metu kita jo rezoliuci
ja yra senato užsienio reikalų 
komitete. Ji liečia Katalikų 
Bažnyčios ir kunigų persekio
jimą Lietuvoje. Reikia many
ti, kad ji bus priimta ir turės 

• nemažai reikšmės mūsų pas
tangoms dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Be to, garbingasis sukaktu
vininkas dažnai kalba mūsų 
tautinėse šventėse Chicagoj ir 
kitur. Kalba nuoširdžiai, už
jaučiančiai pavergtosios Lietu 
vos žmonėms.

Nuoširdžiai sveikiname savo 
didįjį draugą, linkėdami jam 
dar daug metų darbuotis tiek 
Amerikos gerovei, tiek komu
nistų pavergtųjų tautų išlais
vinimui.

Muenchenas - Informacijos Centras, svarbus
ir lietuviams

Vokietijoje vis trūksta natarnaujamojo personalo. Atsilankius Laisvosios Europos radiofone 
ir pas V. Banaitį. Nors gedulas palietė Vokietiją, bet muencheniečiai linksminosi.

V. ALSEIKA, Vokietija

čiojantis skaitmuo”. Objekty-Muencheno stotis — po Fran- 
furto bene pati didžiausia Vak. viai sekti gyvenimą už geleži- 
Vokietijoje. Per parą atvyks- ------" <
ta ir išvyksta apie 1,000 trau
kinių ir nėra minutės, kai ne- operuoti tūkstančiais skaičių, 
pajudėtų elektra varomas trau- keliomis kalbomis sekti įvairią 
kinys, neišspiautų vieno kito literatūrą — tai įsidėmėtinas 
šimto keleivių. Šių eilučių au- laimėjimas, ir tokių asmenų 
torius, nuo parėj. metų vasa- Vokietijoje rasime ne daugiau 
ros jau trečią kartą atvykęs 
į Bavarijos sostinę, turėjo nu
sivilti ir oru ir viešbučio gyve
nimo sąlygomis. Visi atsilankę 
Vokietijoje greitai pastebės, 
kad valgyklose patarnavimas 
— blogas, lėtas.

nės uždangos, sugebėti (net 
esant iš profesijos muziku)

kaip pora.

Lietuviškos, sovietinės 
informacijos centras

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 30 d. 3

Kardinolas Mindszenty
Vienišo gyvenimo mąstymu išdavos

Free Europe siųstuvas 
V. Banaitis

ir

pen- 
kiek-

Nuo 1954 m. jau bent 
ketą kartų teko lankytis 
vienam muencheniečiui žinomo
je vietoje ties didžiuoju Engli- 
scher Garten parku — Laisvo
sios Europos Radijo patalpose. 
Kiekvieną kartą atsilankęs nu
stembi puikiais techniškais 
įrengimais, preciziniai, plačiai 
vykdomu propagandos darbu. 
Kiekvieno satelitinio krašto (be 
albanų) skyrius turi po šimtą 
ir daugiau tarnautojų. Pvz. če
kų skyrius gausesnis už lenkų, 
nes, girdi, išaiškinta, kad ša
lia čekų, dar esama ir slovakų, 
tad... dvi tautos.

Visų skyrių radijo programos 
veikia po 15 ir daugiau valan
dų paroje, tad reikalinga turė
ti ir daugiau tarnautojų. Ne
paisant trukdymų, pvz. lenkai 
teigia, kad jų transliacijų Len
kijoje klausosi bent 12 milijo
nų klausytojų. Jie sugeba ir 
skubiai painformuoti savo tau
tiečius. Štai, kai, kardinolui Vi
šinskiu! vykstant Romon, len
kų spauda neminėjo valandos, 
kada kardinolas išvyks iš sto
ties, tai RFE painformuoti var- 
šuviečiaj gausiai susirinko į 
stotį ir kardinolui kėlė ovaci
jas.

Vokiškajame radiofono pada
liny nesunku rasti ir vienintelį 
lietuvį — Valterį Banaitį, šiuo 
metu su pranešimais apie pa
dėtį Lietuvoje besilankantį 
JAV-se ir Kanadoje. Jau apie 
dešimtmetį išdirbęs informaci
jos srity, Banaitis stebina ne 
tik puikiai valdoma žodžiu ir 
raštu anglų kalba. Jis jau il
gus metus nuolat rausiasi vad. 
dokumentacijos srity, gauna 
daug šaltinių apie padėtį Lie
tuvoje ir iš viso Sovietuose ir 
jo skaitmenimis pagrįsti rinki
niai nepaprastai vertingi. Gali 
sakyti — Banaitis tai “vaikš-

Galima teigti — Bavarijos 
sostinėje, nors ji ir tolokai nuo 
vokiečių politinių centrų, susi
būrė svarbios lietuviškos įstai
gos ir uoliai dirba keletas in
telektualų. Rugieniaus veda
mas BALFas — tai viena sri- 

| tis. Privačiai varomas nepa-' 
prastai svarbus kultūros rep
rezentacijos baras užsienio lei
diniuose — tylus dr. J. Gri
niaus darbas — jau kita sritis. 

Į PagaLau, iš Muencheno siun
čiamos ELI informacijos ir čia 
pat dirba Lietuvos, sovietinio 
gyvenimo žinovas — Banaitis. 
Kai Muenchene dirba rusų ve
damas sovietinio gyvenimo ty
rimo institutas, kai ta pati 
Laisvosios Europos Radijo sto
tis ar Išlaisvinimo radijas su
renka tūkstančiais lapų (per 
savaitę) svarbios dokumentuo
tos medžiagos, tenka kelti klau
simas — ar nebūtų tikslinga 
ir kai kurias lietuvių informa
cijos žinybas iš Wuerttember- 
go užkampio nukelti į informa
cijų gausumu pulsuojantį Muen- 
cheną ?

Šiandien baliai atšaukti... 
gyvenimas eina toliau

Spaudoje ir gyvenime

TEBEIEŠKOMA ALTO PRADŽIOS
“Naujienos” (š. m. Nr. 74) vis Tačiau jie. norėdami, kad visos 

dar nori įrodyti, kad Amerikos grupės dirbtų vieningai vienoje or-
Lietuvių Taryba susikūrė tik tada, 
kada socialdemokratai prisidėjo 
prie jos (1940 m. spalio 15 d ) Ke
liais atvejais dokumentaliai buvo 
įrodyta, kad ALT įsikūrė 1940 m. 
rugpiučio 9 ir 10 d. Kas būtų bu
vę, jei socialistai iš viso nebūtų 
dėjęsi tarybon ? Nejaugi taryba ne
būtų egzistavus?

Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracija suorganizavo tarybą Lie
tuvos išlaisvinimo darbui dirbti, ir 
ji būtų tą darbą dirbusi, nepaisant, 
ar kitos grupės, taip pat ir social
demokratai, būtų prie jos prisidė
ję ar ne. Tai labai aišku. Amerikos 
lietuviai katalikai I Pasaulinio ka
ro metu turėjo atskirą tarybą ir 
fondą Lietuvai laisvinti ir šelpti, ir 
II karo metu panašiai galėjo dirbti.

ganizaci.įoje, pakvietė savo sukur- 
ton tarybon sandariečius — tauti
ninkus ir socialistus. Net nelogiš
ka laikyti tarybos susikūrimo datą 
nuo socialistų įsijungimo, nes tada 
ir tautininkų grupė galėtų tvirtin
ti. kad Amerikos Lietuvių Taryba 
atsirado tik tada, kada jie prisidė 
jo prie tarybos — 1948 metais.

Naivu yra tvirtinti ir tai. k3d de
legaciją pas prez. Rooseveltą 1940 
m. spalio 15 d. organizavo ne Lie
tuvai Gelbėti Taryba, nes, mat. 
audienciją gauti padėjo V. šuolis. 
Juk jisai tai padarė ne savo, bet 
tarybos (per min. Žadeikį ir M. Vai
dilą) iniciatyva. Kaip kitaip jis

(Nukelta į 4 pusi.)

maukdami litrinius alaus ąso
čius ar degtinę žmonės šoko, 
demonstravo kovbojus, šerifus, 
carmenas, jūrininkus, o mote
rys... šoko apsinuoginusios ligi 
galimų ribų. Čia šoko vad. liau
dis, o “Reginos” viešbuty ar 
Haus der Kunst prašmatnioji 
publika ir menininkai. 59 nak
tis truko tas Fašingas, tačiau 
paskutines dvi savaites nustel
bė krašto gedulas. Tačiau. 
Žmonės visvien šoko, nors 
aukojo nukentėjusiems.I

Nuo tvisto ligi Karalių 
karaliaus

vienišas ir at-
nuo savo kenčiančios

ir

Jei turėtum laiko, Muenche- 
ne visuomet gali rasti pakan
kamai kultūrinių pramogų, 
štai, valst. opera tuo metu sta
tė Eug. Cnieginą ir Der Rosen- 
kavalier, operetę — Čigonų ba
roną, Orfėjų pragare, Chopino 
vakarus išpildė pianistas Ogou- 
se, buvo ir kitų koncertų, bu- 

i vo laukiama iš Belgrado tauti
nio baleto gastrolių, cirko ger- 

I bėjus žavėjo Krone cirkas. Fil
mų pasauly vis traukė pran
cūzų, italų pastatymai, o iš 
JAV gamybos — įvairių disku
sijų sukėlęs “Karalių karalius” 
— apie jį teks rašyti. Spauda 
skelbė: nori išmokti šokti twis- 
tą? Tai gali padaryti per va
landą ir... pasinerti toje ir Eu
ropoje atsiradusioje madoje, 
esą, nevėlu ir 50 metų sulau- 

; kusiems... Tad aišku — Muen
chenas nesiskiria nei nuo New 
Yorko ar Chicagos, ar ir Los 
Angeles.

Radijo bangomis nuskambė
jo pranešimai apie žiaurią gam
tos nelaimę Hamburge ir kito
se srityse ties šiaurės jūra. Pa
skendo šimtai žmonių... Tačiau 
Muenchenas kaip tik pačiame 
karnavalo įkaršty ir kasdien 
buvo rengiama bent po pora 

t šimtų, prašmatniausių pavadi
namų, balių. Viešbuty patar
nautoja paklausta, kaip šian
dien su baliais, — atsakė: vis
kas atšaukta. Pasirodo, kad jei 
tautiečiai už 800 km. tragiškai 
žūna, gyvenimas... visvien te
beina savo vaga ir tuo teko 
įsitikinti. Pagarsėjęs turistinis 
centras, didelio masto — aludė 
“Hofbrauhaus” turi baliams 
skirtą salę ir ten tą patį vaka
rą jaunimas (pirmoje eilėje) 
su kaukėmis ar jų imitacijomis 
linksminosi ligi paryčių. Be-

— Laisvės meilė yra meilė ki 
tų, galybės meilė — yra meilė 
savęs. — Hazlitt

Kovo 29 d. Vengrijos didysis 
sūnus kardinolas Mindszenty 
švęs savo 70 metų sukaktį. Rei 
kia tikėtis, kad JAV-bių am
basada parengs jam specialius 
užkandžius, kurių metu jis dar 
labiau pasijus 
skirtas
tautos. Katalikų Bažnyčios ku
nigaikštis, tiek daug kentėjęs, 
sunkiai nugalės nuolatos širdy 
rusenantį dvasinį skausmą. Vi
si planai ir patikėta misija su
dužo komunistinio bei ateistinio 
pasaulio išsigimusiose užmačio
se ... Bet tai žmogiškas verti
nimas. Dievo planuose kitaip 
atžymėti šio kilnaus kunigo dar 
bai.

į Kardinolui Mindszenty dar 
skaudžiau, kad prieš šešerius 
metus taip arti stovėjusi laisvė 
Vengrijos tautai dėl defetisti- 
nių Vakarų pasaulio nuotaikų 
buvo nustumta į nežinomą atei
tį. Ištikimas mirštantis draugas 
paliktas plėšikų rankose.

Visas kultūringas pasaulis ži
no kardinolo gyvenimo kelią. 
Nesinorėtų čia kartoti jau daug 
kam žinomų detalių. Tai viena 
iš šviesiausių šių laikų asmeny
bių. Vengrijos istorijoj jis turi 
garbingą puslapi.

Rodos, bene būtų išmintin
giausia jam pačiam leisti kal
bėti. Jis turi daug ko mums pa 
sakyti. Nepateiksiu čia skaity
tojui kurios nors visos jo kal
bos. Mano rankose “Le forcat 
accuse” knyga, parašyta Belą 
Just su kardinolo Saliege įžan
giniu žodžiu. Štai, keletas jo 
minčių__

Dievas, Bažnyčia ir tėvynė
Aš tvirtai laikausi už Dievą, 

Bažnyčią ir tėvynę, nes mano 
misija tarnauti labiausiai už
mirštai pasaulyje tautai. Mano 
paties kančios yra menkniekis, 
palyginus su mano tautos kan
čiomis."

Kiekviena kova turi savo už-

mokesnį. Golgotos kankinystė 
veda į dangaus garbę. Aš mėgs 
tu šį kelią, ypač paskutinį jo 
etapą: arčiau prie Tavęs, mano 
Dieve 1

Kardinolas Saliege apie 
Mindszenty sako: Jis būtų ga
lėjęs tylėti, valdant naciams, jis 
būtų galėjęs tylėti, valdant so
vietams. Jis pasirinko kovą iš 
pareigos ir iš ištikimybės Baž
nyčiai ir vengrų tautai.

Vengrija priklauso krikščio
nybei ir vengrams. Kai audros 
puola Bažnyčią, visados sutin
kama oportunistų net tarp jos 
pačios sūnų, kurie mielai Joną 
įmestų į jūrą, kad ją nuramin
tų. Šie labiau prasikalsta Baž
nyčiai, negu jos priešai.

i

Amerikos Lietuvių R K. Federacijos pirmininkas inž. Antanas J. 
Rudis, šen. Paul H. Douglas, vyskupas Vincentas Brizgys ir Alto 
pirmininkas L. šimutis planuoja akciją, kad pravestų kongrese 
šen. Douglas (Šen. Con. Res. 57) ir Atstovų rūmų nario Yates 
(H. Con. Res. 409) rezoliuciją. Rezoliucija liečia Katalikų Baž
nyčios ir kunigų persekiojimą Lietuvoje.

:<s-

vr;’,i " -H

Prieš Bažnyčią visi pralaimi
Bažnyčia žino, kad tas, kuris 

kanda popiežiui, pats nuo to 
miršta. Tie, kurie puola Bažny
čią, patys žūna pirmieji. Dabar
tinė nelaimė ir anuometinis 
klestėjimas mane įtikina, kad 
jokia šalis negali gyventi ir 
klestėti be idealo. Iš kur tai be
ateitų, klasės neapykanta yra 
smerktina. Pavyzdys, 'bet ne 
diskusijos, atranda paklydusią 
avį.

Nieko mums nėra ištikimes- 
nio, kaip Dievo malonė. Kuni
gas — vienatvė ir paslaptis. 
Kapinės yra mūsų visų sodas. 
Tai mūsų pavasaris. Dievui pa
šaukus. mes prisikelsime gyve
nimui. Nėra grožio be gėrio ir 
tiesos.

Viduramžiais buvo sakoma, 
kad menai yra mažieji Dievo 
vaikai. Gimtasis namas nesunai 
kinamai gyvas mūsų atsimini
muose, net jei jis buvo tik lūš
na, net jei mes ten teturėjome 
tik šiaudų guolį lovos vietoje ir 
valgėme tik sausą duoną.

Tas, kuris nepažino savo mo
tinos, tegu paskaito Sigrid 
Undset: Christine Lavransdat- 
ter. Smalsi epocha, kur litera
tūros šarlatanai svečiuojasi ge
riausiose šeimose.

Po tiek prasikaltimų ir kri
minalų mes laukiame kino tea
trų atsivertimo.

Karas ir pinigai
Liūdna, kada geriausieji daž

nai yra pasmerkti kaltinti savo 
tėvyne. Bankininkai ir kiti bir
žos žmonės karą matuoja pini
gu.

Malonė ir meilė yra dvi teo
logijos viršūnės.

Vieną rudenio popietę ilgai 
žiūrėjau į švento Ambroziejaus 
žodžius, įrašytus Milano kated
ros kupole: Ūbi Petrus, ibi Ec- 
clesia. Ūbi Ecclesia, ibi vita 
aeterna! (Kur Petras, ten Baž-

(Nukelta j 4 psl.)

ŽUDIKAS AR GELBĖTOJAS
a

KUN. V. MARTINKUS
I
I
I Šitą šmeižtą sufabrikavo net labai nevykusiai. 
Kodėl? Aš pats 1943 metais stačiau kleboniją ir rū
sys buvo tik po virtuvės kambariu. Bet ir to naudoti 
negalėjo, nes pasitaikė ant vandens gyslos ir visą 
laiką buvo vandens apsemtas. Įėjimas į jį buvo iš ko
ridoriaus prie virtuvės — ne slaptas.

Apleisdamas kleboniją palikau du man asmeniš
kai brangius dalykus: fotografijų albumą ir gitarą. 
Tuos dalykus įdaviau tarnaitei nunešti paslėpti kle
bonijos ūkio bulvių rūsy.

Vargu, ar kas nors gali tikėti šiuo prasimanymu, 
nes pagalvotų, kad klebonas tikrai kvailai padarė 
brangenybes palikdamas, o pasiimdamas tik kelis mai
šelius miltų.

,Konfiskuoto turto padalinimo komisijos 
pirmininkas”.

Tokiu niekad nebuvau. Buvo du skirtingi daly
kai: nužudytųjų žydų likusį turtą administruoti pe
rėmė valsčius. Valsčiaus viršaitis paskyrė tam rei
kalui atskirą pareigūną. Kitas dalykas — tai vals
čiaus Savitarpinė Pagalba, kuri nieko neturėjo su

konfiskuotu turtu, niekas nepervedė to turto jai ad
ministruoti ar dalinti. Savitarpinė Pagalba rūpinosi 
labdarybe, valsčiuje esančiais neturtingaisiais. Iš vals
čiaus buvo paskiriama suma pinigų vargšams pada
linti. Kai likvidavosi T944 m rudenį Židikų kobpera- 
tyvas, tai likusias neišparduotas prekes pavedė pa
dalinti neturtingiems ir buvo išdalinta keliem šimtam 
žmonių naujų rūbų. Kai pristigo miltų, tai Savitarpi
nė Pagalba jų parūpino ir buvo dalinama miesto var
guomenei. Rūbai ir miltai kaip tik buvo dalinami iš 
klebonijos patalpų.

Židikų valsčiaus archyve visad galima patikrinti, 
ką veikė „Konfiskuoto Turto įstaiga” ir ką veikė Sa
vitarpinė Pagalba ir kad jos nieko bendro tarp savęs 
neturėjo. O man iš to „konfiskuoto turto” nė adatos 
neteko.

M. Mozūraitis „paskyrė” mane „Mažeikių gimna
zijos kapelionu” ir „mirti pasmerktųjų kapelionu”.

Niekad nebuvau Mažeikių gimnazijos kapelionu. 
1935 -1940 m. buvau Mažeikių parapijos vikaru, o 
nuo 1940. V. 5 Židikų klebonu. Taip pat, ačiū Dievui, 
man gyvenime neteko nė vieno mirčiai pasmerktojo 
ruošti mirčiai- Nei Pavenčiuos, nei kur kitur nesu 
matęs šaudomo žmogaus. Kad aš rengiau 64 asmenis 
prie mirties, tai yra absoliutus melas.

Mozuraiti, tu seminarijoj turėjęs „Gandi” vardą, 
mane vadini „mediniu”, „beširdžiu”... O ar tu prisi
meni, Motiejau, 1944 spalio 14 dieną Vokietijoj... o 
dabar tu pasidarei komunistų skaliku. Ir apie mane 
netiesą rašai.

Prikišama man: „...bičiuliavosi su gestapinin
kais ir apskrities viršininkais ir kėlė tostą už jų 
sveikatą”.

Židikai, nors valsčiaus miestelis, bet karo metu 
teturėjo tik vieną alinę, nebuvo nei valgyklos, nei 
viešbučio. Kada iš apskrities atvykdavo kokie parei
gūnai tarnybiniais reikalais ir būdavo alkani ar rei
kėjo pernakvoti, kur tada? Valsčiaus viršaitis gyveno 
už 10 kilometrų, sekretorius — viengungis, todėl at
vykstančius pareigūnus viršaitis ne kartą prašė pa
valgydinti ar apnakvydinti klebonijoj. Vokiečius įpra- 

. šydavo ir todėl, kad aš mokėjau vokiečių kalbą.
Per tą pažintį su įvairiais ptreigūnais galėjau pa

daryti daug gero savo parapiečiams. Pavyzdžiui: 1942 
i m- vasarą uniformuotas nacis atvyko į Židikus pieno 
pristatymo kontrolei. Kai jis peržiūrėjo valsčiuje kny
gas ir rado permažai užrašytų karvių pagal turimą 
žemės plotą, tai jis atėjo klebonijon įširdęs, keikda
masis ir grąsindamas, kad kitą savaitę važinės po 
kaimus tikrinti karvių skaičiaus ir, radęs jų daugiau, 
negu užrašyta, ištrems ūkininkus į koncentracijos sto
vyklas. Aš išsigandau dėl savo žmonių, kad nenuken
tėtų- ftmiau jį kalbinti, vaišinti, nuvežiau pas porą 
ūkininkų, kurie irgi pavaišino. Jis atsileido, nedarė 
kaimuos tikrinimo, ir niekas iš ūkininkų nenukentė
jo. Vėliau jis atvyko tikrinti mėsos prievolių atidavi
mo, buvo sukalbamas ir niekas nuo jo nenukentėjo.

(Bus daugiau)
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i Chicagos jūry skautų Juod- 
0 krantės ir Baltijos tuntai ren- 
| gia Jūrų Skautuos įsisteigimo 
y 40 metų minėjimų -šventę.

PROGRAMOJE: I. IŠKILMINGOJI DALIS; U. MENINE DALIS
BUS SUVAIDINTAS BALIO SRUOGOS LINKSMAS “NIEKANIEKIS” — 

UŽGAVĖNĖS BENDRABUTYJE TIES KREIVUOJU TILTU

I Balandžio I d. 5:30 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Įėjimas tiktai auka.

Visi nuoširdžiai kviečiami.

1
y

MUZ. A. ŠLAPELIS

SUKAKTUVININKAS
ANTANAS F. KNEIŽYS

Muzikui Anicetui Šlapeliui, kalbos- Tačiau po pusės metų 
gyvenančiam Long Beach, Cal. buvo priverstas grįžti į Chica- 
sausio 6 d- suėjo 75 metai am- gą prie darbo ir lavintis muzi- 
žiaus, o gegužės 11 d. sueis 55 koje pas prof. A. Pocių, 
metai, kai yra atvykęs Ameri
kon. z

Jubiliatas yra gimęs 1887 m. 
sausio 6 d. Rakučių kaime, Ku
piškio parapijoje. Augo dide
lėje šeimoje — viso 12 vaikų. 
Pradinę mokyklą baigė Šimo
nyse 1901 m. Vėliau mokėsi 
Ilukštoje ir Mintaujoje. Didelės 
šeimos rūpesčiai privertė moks ParaPij°je- Ten išaugino chorą 
. . - . , . . • > • ic aČYYinnii lznrio lonlą nutraukti ir vykti į Ameri
ką uždarbiauti.

Įvairūs darbai

nes, 
Tananevičiaus bankui užsida
rius, žuvo jo visos santaupos. 
Pradėjo vadovauti vyrų chorui.

Vargonininko pareigose

1916 m. išvyko į Gary, Ind., 
ir buvo pakviestas vargoninin- 

! kauti Šv. Kazimiero lietuvių
TNYTU TATA lAAIirAVlA S*1*S*9«*>

iš 35 ašmenų, kurie noriai lan
kė pamokas. Choras ne tik baž
nyčioje giedojo, bet taip pat 
dalyvaudavo įvairiuose paren- 

Atvykęs į Ameriką 1907 m. gimuose — koncertuose, vaidi- 
gegužės 11 d., apsistojo Ro- nimuose. 
chester, N. Y., kur keletą mė-; Pirmajam 
nėšių dirbo dirbtuvėje- Dar- pasibaigus, 
bams sumažėjus, iš Rochester, ■ *’ 
N.Y., persikėlė į Waunamie, Pa., I 
kur gavo darbą kietųjų anglių 
kasykloje. Čia gyvendamas, 
prisirašė prie parapijos choro 
ir, rengiant vakarėlius, dalyva
vo vaidinimuose, kaip tai: 
“Knarkia paliepus”, “Velnias 
ne boba” ir kituose-

Po trejų metų, darbams pa
gerėjus, vėl grįžo į Rochester, 
N. Y. Čia gavęs darbą, išmoko 
dirbti skrynias. Vėl prisirašė 
prie par. choro. Susiorganiza
vus vaidintojų grupei, jis buvo 
pakviestas pamokyti. Toji gru
pė suvaidino “Genovaitę”, 
“Švarką ir Milinę” bei kitus 
veikalėlius.

Po dviejų ir pusės metų per
sikėlė gyventi į Chicagą, III., 
kur gavo tokį pat darbą — 
skrynias gaminti. Apsistojo 
North Side, prisirašė prie Šv. 
Mykolo lietuvių parapijos cho
ro ir L. Vyčių 5 kuopos — 
chore su giedojimu ir dainavi
mu, o Vyčiuose su veikalų vai
dinimais. Jubiliatas ir dabar 
priklauso prie L. Vyčių Sen
draugių-

Turėdamas patraukimą 
muzikos, įsigijo pianiną ir 
dėjo 
prof. 
metų 
vyko 
tą, Ind. 
skyrių, taip pat mokėsi anglų

I

Muz. A. Šlapelis

AMNERIS APIE “AIDĄ” KATALIKAI LAOSE IR 
KAMBODIJOJE

prie 
pra- 
pasmokytis skambinti

A. Pocių. Po vienerių 
ir pusės iš Chicagos iš- 
į Valparaiso universite-

L, ir įstojo į muzikos

Spaudoj ir gyvenime

Kuriuos muzikos žanrus la
biausiai vertinat?

— Labiausiai man patinka 
koncertinis dainavimas, mėgs
tu ir kamerinę muziką, kur ga
lima giliau atsiskleisti, parody
ki daugiau šilumos. Kiek jėgos 
i leidžia ir kada esu kviečiama 
atiduodu savo dalį ir Lietuvių 
operai, tam kolektyvui, kuris

i ir Kambo- 
sudaro tik 
gyventojų;
Abiejuose

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metę patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, Iii.

♦

pasauliniam karui 
muzikas Anicetas 

Šlapelis darbavosi aukų rinki
me nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvoje ir taip pat Lietuvos 
paskolos bonų platinime.

V argonininkaudamas 
Ind-, pagilino muzikos mokslą 
American Conservatory of Mu
sic, Chicago, III., ir 1922 m. 
gavo muzikos mokytojo pažy
mėjimą, o 1923 m. — diplo
mą. Po šešerių metų iš Gary, 
Ind-, persikėlė vargonininkauti 
į Švč. Trejybės liet. par. Ne- 
wark, N. J. Pradžia buvo sun
ki, nes į choro pamokas atėjo 
tik aštuoni choristai. Jubilia
tas paprašė klebono kun. Ig. 
Kelmelio, kad paragintų jau
nimą eiti į pamokas. Jaunimas 
paklausė ir atėjo apie 70 jau
nuolių su gerais balsais. Visi 
dideliu pasiryžimu ateidavo į 
pamokas ir greit išmoko gie
doti bažnyčioje.

nininkauti į Šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją, Los Angeles, 
kur išbuvo 20 mėnesių. Buvo 
laikai, kai Šv- Kazimiero par. 
bažnyčioje buvo daugiau cho
ristų, negu žmonių pamaldose. 
Tik vėliau parapija išaugo, va
dovaujant kleb. kun. J- Kučin-

Gary, giui. Privažiavo daugiau lietu
vių.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS. sav.

Laose katalikų yra 24,000, 
kas sudaro 1,35 procento visų 
gyventojų. Panašiai 
dijoje — katalikai 
1,1 procento visų 
čia jų yra 52,000.
kraštuose vyskupai yra dar eu
ropiečiai ir netoli 90 procentų 
dvasiškių yra užsieniečiai. Lao
se vidaus kovos ir raudonųjų 
persekiojimai yra susilpninę Baž 
nyčią. Ir Kambodijoje jaučiama 
raudonųjų įtaka, sunkinanti Baž 
nyčios gyvenimą.

Lietuvių opera, kurios penk- i 
toji premjera — “Aida” — į- 
vyksta šį sekmadienį, yra su
būrusi geriausias išeivijos lie
tuvių vokalines jėgas. Jau ket
virtą kartą iš eilės operos ko
lektyvas į talką kviečia viešnią 
iš Clevelando — sol. Aldoną 
Stempužienę.

Jos pareigos tikrai nepavy
dėtinos, nes reikia kelias savai- stebina savo plačiais už-
tes gyventi Chicagoje, kur kas simojitnais ir užsibrėžtų tikslų 
vakarą vyksta repeticijos. Al- įjyvendinimu. Man malonu, 
dona Stempužienė, nuo pat jau kad Lietuvių opera ir ameri- 
nų dienų pamilusi dainą ir dar- kiečių sluoksniuose yra pripa- 
bo bei talento dėka pasiekusi zinta- 
savo vietą, garbingai stovi ir — Ar ne liūdna bus po “Ai- 
ištikimiausių Lietuvių Operos dos” po tų gražių, didelių spėk 
kolektyvo narių tarpe, 
spaudos žmonėms, 
draugiška ir atvira:

— Man, kaip mezzosopranui, 
maloniausiu pasirodymu, be 
abejo, liks Carmen. Tą titula- 
rinę partiją turėjau progos dai 
nuoti Chicagos Lietuvių ope
roje. Bet bendrai mezzosopra- 
nų partijos ypač charakterio 
atžvilgiu dažnai būna neatrak- 
tyvios. Tuo tarpu po Carmen 
Amneris, kurios partiją dainuo
siu “Aidoj”, ryškiai išsiskiria 
ir todėl “Aidos” operą su ma
lonumu pasitinku.

Mums, taklių grįžti atgalios į Clevelan 
ji visada

PRESBITERIONŲ DVASININ
KAI VIENUOLIŲ 
PASITARIMUOSE

I

TEL eTiITTjTT
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
'iirhtuvgs darbą — $10.00 ir dalya 

Pigios paveiksi i n8s lempoe
J. MIGLINAS

Z549 W. «9tb St. R m. PR 6-1093 *—-j-g- ?

Vargonininkaujant ir dirbant 
su suaugusiųjų chorais, reikė
jo mokyti priaugančiųjų cho
rus giedojimo, dainavimo, lie
tuvių kalbos, vaidinimų, nes 
tais laikais nebuvo užtektinai 
seserų mokytojų. Tai tas dar
bas tekdavo vargonininkams.

— Ten laukia vėl darbai. Šį 
rudenį Clevelando Caffareli O- 
peros kompanijos statomoj “Ri 
goletto” operoj dainuosiu Ma- 
deleną.

— O ar Caffareli operoje ne 
nugirstat atgarsių apie Lietu
vių operą?

— Taip. Ypač dainavimo stu
dijoj, kurioje aš mokausi, apie 
Lietuvių operą dažnai kalba, ją ’ 
vertina ir stebisi mūsų pajėgu- | 

Juk pati Madame Caffa- 
Clevelando buvo atvy- 

Lietuvių operos spektak 
grįžo

Trisdešimt Glasgowo presbi
terionų dvasininkų sutiko da
lyvauti balandžio 26 d. šaukia
mame to miesto vienuolynų vy
resniųjų pasitarime. Jame kal
bės kun. Gerard Corr, Vatikano 
sekretoriato krikščionių vieny
bei ugdyti narys.

__________
Vienas laikraštis, turįs daug 

skaitytojų, reiškia tiek pat, kiek 
du korpusai armijos.

Napoleonas

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

♦

Italijon, o vėliau Lietuvon

Po dviejų metų išvyko į Ita- metų, 
liją pagilinti muzikos mokslo. 
Dvejus metus studijavo Romo
je ir Milane- Grįžęs, buvo pa
kviestas vargonininkauti į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, 
Nashua, N. H.

1930 m. muzikas Šlapelis grį-

Dabar jubiliatas gyvena ra
miai Long Beach, Calif., kur 
klimatas sveikatai palankus. Ir 
jis džiaugiasi, kad jį Dievulis 
stiprina sveikatoje. Pasigenda 
rytiečių draugų. Kai kada at
vyksta į rytus pasimatyti su 
savo buvusiais draugais ir su 
jais pasidalinti įspūdžiais. Svei i 
kiname ir linkime muzikui 
Anicetui Šlapeliui ilgiausių

SoL A. Stempužienė

iš 
i 
ir su gerais įspū-

drauge su bičiuliu 
Antanaičiu atsi- 

palinkėję

mu.I 
reli 

j kusi 
liūs

j džiais.
Kai mudu 

žum. A. T. 
sveikinom Aldoną,
jai gražiausio pasisekimo pir
muose dviejuose “Aidos” spėk 
takliuose, ji tarė: — Tik ne- 
reklamuokit manęs perdaug!

Šie žodžiai yra tik informaci 
niai ir kartu pagarbos jausmu 
perpildyti, nes Aldonos Stem- 
pužienes auka Lietuvių operai 
yra tikrai didelė. VI. Rmjs. j

I t

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
įuž apdraudą nuo ugnies ir auto-""' 
Iniobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208^ VVest 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
4-8654 ir GR. 6-4339

Panelė Anna Ranalli, “Miss Europe 1961”, aktorė ir dainininkė 
iš Italijos, kuri šiomis dienomis lankosi Chicagoje, yra p-no 
Joseph Gribausko pakviesta asmeniškai aplankyti St. Anthony 
Savings & Loan bendrovės patalpas. 1447 South 49th Court, 
Ciceroje, balandžio 3-čią d. tarp 2 ir 5 vai. popiet. Visi esate 
kviečiami atsilankyti ir pamatyti šią gražuolę ir taip pat susi
pažinti su keletą kitų radijo ir televizijos žvaigždžių, kaip 
Marty Faye, Diek Biandi ir kitais. Prisiminimui gausite dova
nelę.KARDINOLAS MINDSZENTY

(Atkelta iš 3 psl.)
būtų sužinojęs apie lietuvių 
pasimatyti su prezidentu.

Dar vieną dalyką tenka atitaisy
ti.

“Naujienose” pasakyta: “Ame
rikos Lietuvių Taryba yra koalici
ja mūsų pagrindinių politiškai ideo 
loginių srovių, pradedant socialde
mokratais. baigiant krikščionimis 
demokratais (arba jei norima, pra
dedant kr- demokratais ir baigiant 
socialdemokratais) ir remiama fra- 
ternalinių. kultūrinių bei kitokių 
lietuvių organizacijų”.

Taip yra. Tačiau krikščionys de
mokratai, kaip politine grupė, nie
kuomet tarybai nepriklausė. Gal 
buvo ir yra tai grupei simpatizuo
jančių ar net jai priklausančių, 
bet ji, kaip tokia, net pretenzijų 
nėra parodžiusi jon jungtis. Juk 
Altas nėra Vlikas. kad iš Lietuvos 
išvežtos politinės partijos bei gru
pės j jį dėtųsi.

Lietuvius katalikus Amerikos 
Lietuvių Taryboje atstovauja Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacija ir 
Lietuvių R. K. Susivienijimas. Nei 
viena, nei kita organizacija nėra 
politinė. Prie jų priklauso įvairių 
politinių įsitikinimų lietuviai. ALR 
KF. kad ir nebūdama politinė or
ganizacija. Altą suorganizavo, jį 
remia, nes Lietuvos išlaisvinimą ji 
laiko šiandien svarbiausiu mūsų 
tautos reikalu. Turėdama savo na
rių eilėse ir politikoje besireiškian
čių asmenų, į Altą darbuotis ir pa
siunčia iš tokių tarpo. i

norą

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. HEmloek 4-2413 

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

(Atkelta iš 3 psl.) 
nyčia. Kur Bažnyčia, ten amži- 

žo į Lietuvą, bet po vienerių nasis gyvenimas).
metų vėl grįžo į Ameriką. Su- Amžinajai meilei negalima at 
grįžęs vargonininkavo Šv. Jur- silyginti. Vienas maldos žodis 
gio par. Nonvood, Mass., kur vertingesnis, negu šimto žodžių 
klebonu buvo kun. Steponas P. įsakymas. Netinkama mada nti- 
Kneižis. Parapija maža. Tai žemina moterį iki vyro žaislo, 
veik visas jaunimas (94) pri- o žaislo likimas — anksčiau ar 

--------1 pačiam sudužti, 
yra dažnai motiniškumo kapas.

Džiaugsmas ir kančia
Visuose dailininko Perugi- 

no paveiksluose (Mater Do- 
lorose įkvėptas tapytojas) 

buvo rimtas giedrumas jungiasi su 
. Tik tau-

klausė prie choro. Atvykęs į vėliau 
Norwoodą, įsteigė savo muzi
kos mokyklą — Nonvood Con- 
servatory of Music.

Šiltuose lcraStuose
I

Kurie iš turtingųjų supranta 
neturtingos motinos kryžiaus 
kelią? Aš pažįstu motiną, kuri 
niekados nesijaučia išalkusi va
kare. Ji savo sriubos dalį atide
da į šalį, kad kitą rytą ji turė
tų vaikams ko šilto paduoti. Ji 
visai suvargusi ir rūpesčių pri
slėgta. Medicina liepia gerai 

Mada maitintis, bet ji “niekados nėra 
išalkusi”.

Kodėl ūkininkai, darbininkai 
arba sėjėjai yra taip arti Die
vo ? Tikėjimas vertingesnis už 
gyvenimą.

Motinos aptarimas: Širdis, 
kuri moka tik mylėti. Pagarba,

lAiDflino™^
TV-RADIJAI -JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE*. 
ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

V/skam žamlausios kainos Ir garantija
3321 S. Halsted St.~ CLIFFSCE4-56651

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visom* 
santaupoms

Sveikatai susilpnėjus, 1 
priverstas apleisti Norwoodą ašaringuoju šypsniu, 
ir vykti į šiltesnį klimatą — ta, kuri turi gyvą tikėjimą, yra kurią menas atiduoda motinai, 
Los Angeles, Calif. Po dviejų pajėgi iškęsti visus baisumus ir yra jos vertybių įrodymas, 
metų buvo pakviestas vhrgo- persekiojimus. Pr. R.

PARAMA

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

MUTUAL JXX,«/SAVINGS

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

AND LOAN association
W. Cermak Rd. • Chicag® 8, UI. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pire*. • Tel. VI rginia 7-7747 

Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I.C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Kovo-Vas. 30, 31, 1 dienomis

BISQUIT 3 Star Cognac 
NAPOLEON Brandy ... 
IMPORTED Vermouth .
IMPORTED Banana Liqueur 
IMPORTED COFFEE Liqueur 
IMPORTED Bordeaur Wine

5th $4.98
5th $3.45
5th $1.09
5fh $3.59
5th $3.59
5th 98<£

2 Sv. $1.15HILU BROS. COFFEE
GRYBŲ (kelmučiu) ... . . . . . . . . . . . . . . Kvorta
GRYBŲ (kelmužiiį) dėže .... 12 kvortų $12.89 

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

$1.19

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 621! S. Wesfern, PRospect 8-587S

Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

Split by PDF Splitter



VYSK. M. VALANČIAUS 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Nuo 1949 m. CIevelande vei
kia lituanistinė mokykla, kuri 
1952 metais pavadinta mūsų 
didžiojo švietėjo ir kultūrinin
ko vysk. Motiejaus Valančiaus 
vardu. Per ją yra perėję ke
liolika šimtų jaunųjų lietuvių, 
kurių didelė dauguma čia ir 
įgijo pirmąsias žinias apie lie
tuvių kalbos rašybą, skaitymą, 
Lietuvos istoriją ir geografiją, 
išmoko lietuviškų dainų ir gies
mių, tautinių šokių ir kanklių 
muzikos. Tai lietuviškojo švie
timo ir auklėjimo institucija, 
kurios niekas pakeisti negali. _
Todėl nestebėtina, kad į ją ir toliau į priemiesčius, mažėja ir 
yra nukreiptos visų akys: visi į 1;tuanistinių mokyklų mokinių I 
džiaugiasi jos klestėjimu ir gra- skaičius. Nors iš tikrųjų kelių 

mylių nuostoliai prie dabarti
nio susisiekimo neturėtų vai- 

I dinti jokio vaidmens. Čia gal 
žymiai daugiau lemia abejingu
mas, pasireiškiąs visose gyve
nimo srityse.

Clevelando Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla su savo mokytojais. Kairėje stovi mokyto
jai: Jonas Vyšnioms. Juozas Stempužis, vedėjas Pranas Karalius, mokinių tarpe — B. Astraus
kienė, dešinėje Pr. Butkuvienė, seselė Valerija ir Albina Petukauskienė. (Nuotr. A. Garlos)

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 30 d. 5

Draugų beieškant

Visuose keturiuose skyriuose 
mokosi 90 mokinių ir trijose 
klasėse — 52 mokiniai.

Po vieną mokinį leidžia 56
šeimos, po du mokinius — 25 
šeimos ir po tris — 12 šeimų. 
Vadinasi, Vysk. M. Valančiaus 
mokykla naudojasi tik 93 šei
mos. Atsimenant, kad šv. Ka
zimiero lituanistine mokykla 
naudojasi per 30 šeimų, išeina, 

' kad tiktai apie 130 
šeimų leidžia vaikus

: tinęs mokyklas.
Duotoji statistika

ginanti. Lietuviams keliantis

t

lietuviškų 
į lituanis-

nėra džiu-

dalyvaujančių gegužės 8 d. pir
miniuose rinkimuose.

Prie garbės stalo sėdėjo US 
kongresmanas M. A. Feighan, 
miesto tarybos narys E. F. Ka- j 
talinas, kleb. kun. B. Ivanaus- ! Clevelando stud. ateitininkų 
kas, Lakewood meras F. P. draugovė šį sekmadienį, balan- 
Celeste ir liet, demokratų vai- džio 1 d., čiurlioniečių namuo- 
dyba su pirm. J. P. Mulioliu - se rengia savo metinę šventę.

Pradžia 4 vai. p. p.

dybą, patikėtinius ir vykdomąjį 
komitetą.

i
STUD. ATEITININKŲ 

ŠVENTE

žiu darbu, visi nuogastauja dėl 
jos nepasisekimų ar sukrikimų.

Lituanistinė mokykla, įsteig
ta Ateities klubo, dabar tvar
kosi kaip savaranki institucija. 
Tėvų komitetas, mokyklos ve
dėjas ir mokytojai yra tikrieji 
mokyklos šeimininkai. Jiems 
talkon ateina LB pirmoji apy- . ...... .."J sius metus, su viltimi ir pasiti- mg” dabartinėslmke ir kitos lieutviskos orga- , ... - . . . , . T - 1 ....., . . , . . _ kejimu žvelgia į ateitį. Lietu- politiką, kadmzacijos, kurios sielojasi mu- • - ........ . i, \ viai tėvai ,tikimės, nenoras, tų komunistų,

CLEVELANDO ŽIDINIETĖS 
DIRBA

Paskutiniu laiku didelė dalis I 
laisvojo pasaulio ukrainiečių spau- Į 
dos, kaip: dienraštis “Amerika”, i 
spausdinamas Philadelphijoj, “Uk- 
rainski Wisti”, leidžiamas Neu- 
Ulm/Donau, Vokietijoj, “Vilne 
Slovo” — Toronte, Kanadoj, o 
taip pat jų politinis magazinas 
anglų kalba “The New Review”, 
leidžiamas Toronte, atspaude ži
nomų ukrainiečių veikėjų: prof- 
John I. Sandui ir prof. Semen A. 
Pidhainy straipsnius bei įsidėjo 
nuotraukas mūsiškio spaudos dar
bininko Pr. Alšėno, iškeldami jo 
draugiškumą ukrainiečiams laisva
jame pasaulyje už atspausdintus 
keletą straipsnių apie Ukrainą ir 
ukrainiečius lietuviškojoj spau
doj, pabrėždami, jog tai “Litovski 
drug Ukrainciv” (Lietuviškas uk
rainiečių draugas). Ta proga uk- 
rainietiškoji spauda išreiškė itin 
palankių žodžių visiems lietuviams 
ir Lietuvai, linkėdami sulaukti 
greitos laisvės, o taip pat — kel
dami lietuvių ir ukrainiečių arti
mesnio bendradarbiavimo reikalą 
ir reikšmę.

Charakteringas prof. S. A. Pid- 
. hainy pasikalbėjimas su Pr. Alšė- 
inu anglų kalba žurnale “The New 
Review”, pavadintas: “Naktį sar- 

i gas — dieną žurnalistas ir knygų nadoj jų priskaitoma per 500,000, 
autorius”. Jame Pr. Alšėnas visu o JAV-bėse — daugiau 1,000,000. 
ryškumu iškelia Lietuvos tragedi-
z

ją, nurodydamas, kad, ryšium su 
bolševikų okupacija, Lietuva ne
teko apie 700,000 geriausių savo 
sūnų ir dukterų, kas sudaro apie 
23% visų krašto gyventojų. Jie 
buvo išžudyti arba išvežti Sibiro 
nežinion. Gi žurnalas “The New 
Review”, kaip ir mūsiškis “Litua
nus”, siuntinėjamas laisvojo pa
saulio vyriausybių nariams, Kana
dos ir Amerikos kongreso ir sena
to atstovams ir t. t.

O atkreipimas dėmesio j lietu
vius ir Lietuvą ir ukrainiečių kal
ba spaudoj — ką gi pasako? O gi, 
kad vieno mūsiškio asmens amba- 
sadoriavimo dėka — keliai į ben
dradarbiavimą praskinti ir prapla
tinti. Tereikia, kad į tai atkreiptų 
dėmesį mūsiškiai laisvės kovų 
veiksniai, o taip pat — Bendruo
menės organizacija, kad tie keliai 
— nebebūtų užleisti, nes tėvynes 
vadavimo fronte — mums niekad 
nebuvo ir nebus draugų perdaug.

Gi ukrainiečiai — galės būti 
mums labai nuoširdūs draugai ir 
puikūs bendros kovos prieš rau
donuosius sąjungininkai. Jie ir 
skaičiaus atžvilgiu — gana gausūs. 
Nekalbant apie jų gausumą pa
vergtoj Ukrainoj, ukrainiečių itin 
daug ir laisvajame pasaulyje- Ka-

kės laimėjo 1 vietą. Kituose tur ■ 
nyruose mūsiškių laimė svira- 
vo tarp 3 ir 6 vietos.

Šiame turnyre dalyvaus 12 
komandų, kurių tarpe matysi
me dabar pirmaujančią Ameri
kos komandą, garsiąją Chicagos 
Rebels. Kanados meisterės To
ronto V. C. ir eilę elitinių mo
terų komandų iš Vidurvakarių, i 
Atlanto pakraščio ir Kanados. 
Jų tarpe, žinoma, ir mūsiškės 
— Clevelando LSK Žaibas.

9 vai. ryto prasidėjęs turny
ras vyks iš karto 3-se aikštėse. 
Pradžioje komandos bus pada
linta į 2 grupes, kuriose žais 
kiekviena su kiekviena. Vėliau 
apie pavakarę, komandos, pagal 
jų užimtą vietą susitiks vadi
namuose “Play-offs” išaiškinti 
turnyro nugalėtojui ir užimamų 
vietų eilei.

Be abejonės tokios apimties 
moterų tinklinio turnyro CIeve
lande dar nėra buvę. Visi no- 
rintieiji pamatyti aukščiausią 
moterų tinklinio žaidimo klasę 
Š. Amerikos kontinente kviečia
mi atsilankyti, tuo labiau, kad 
jį rengti teko garbė lietuviams 
ir lietuviška komanda jame da
lyvauja !

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

Clevelando skautės židinietės 
balandžio 8 d. Šv. Jurgio para
pijos salėje ruošia lietuviškus 
pietus ir kviečia lietuvius skait
lingai juose dalyvauti. Pietų pa
tiekalų tarpe bus buljonas su 
pyragaičiais, dešros su kopūs
tais, kaldūnai, balandėliai, ce
pelinai, vištienos kotletai su ry
žiais ir obuolių tyrė, kava su 
saldumynais ir t. t.

Visas pelnas skiriamas židi- 
nietei Aldonai Kavaliūnienei pa
remti. A. Kavaliūnienė, kaip

Mull.
Sugiedojus Amerikos ir Lie

tuvos himnus ir atkalbėjus kun. 
B. Ivanauskui invokaciją, sve
čiai vaišinosi. Įdomią kalbą pa
sakė 20-tojo districto kongres- 
manas M. A. Feighan, pabrėž
damas, kad nuo JAV priklauso, 

į kad Lietuvos klausimas būtų 
iškeltas J. Tautose, kad Lietu-

Vysk. M. Valančiaus lit. mo- vai būtų duota apsisprendimo 
kykla jau dirbanti tryliktuo- teisė. Pasisakė prieš “Do noth- 

vyriausybės 
tik neįžeis- 

nepadidintų 
įtampos, kuri galėtų vesti prie 
karo. Jis tikisi, kad lietuviai 
vėl galės švęsti Vasario 16-tąją 
ka’p pergalės šventę.

Neatvykus pagrindiniam kai- i žinoma, prieš metus laiko yra

linkę ir kitos lieutviskos orga- , ... - , • • , • T -, . . , . . kejimu žvelgia i ateitį. Lietu- i politika,mzaciios, kurios sielojasi mu- • - ........ . i. . J viai tėvai .tikimės, nenorės, tu kosų jaunosios kartos lietuvišku- , „, - ., . ..... . kad jų vaikai užmirštų savo įtampos,mu. Vaikų tėvai mokyklos eg
zistencijoje vaidina didžiausią 
vaidmenį. Tol, kol tėvai rodys 
atitinkamą dėmesį šiai lietuviš
kai įstaigai, tol lituanistinė mo
kykla laikysis.

Prie mokyklos egzistencijos 
daug prisideda ir Šv. Jurgio 
parapija su kleb. kun. B. Iva
nausku ir vikaru kun. P. Dze- 
goraičiu. Mokykla naudojasi 
Šv. Jurgio mokyklos patalpo
mis. Tiek iš parapijos vadovy
bės, tiek iš Šv. Jurgio mokyk
los vadovės ir seselių mokyto
jų lituanistinė mokykla gauna 
nuoširdžios talkos.

Šiems mokslo metams Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinei mo
kyklai vadovauja pedagogas 
Pranas Karalius, talkinamas 
mokytojų: seselės Valerijos — 
I sk., Barboros Astrauskienės 
— II sk., Albinos Petukauskie- 
nės — III sk., Pranės Butku
vienės — IV sk. Gimnazijos 
pirmose trijose klasėse lietuvių 
kalbą dėsto Pr. Karalius, lite
ratūrą — Juozas Stempužis, 
geografiją ir istoriją — Jonas 
Vyšnionis. Mokytojos talkinin
kės : Aldona Augustinavičienė, 
Estera Alšėnienė ir Jadvyga 
Kliorienė.

Kanklių ansambliui vadovau
ja Ona Mikulskienė, tautinių 
šokių moko Ingrida Stasaitė 
ir Audronė Gelažytė, lietuviškų 
dainų mokytojai — Pranė But
kuvienė ir Pranas Karalius.

Šis gražus pedagogų būrys 
dirba su 142 mokiniais, iš ku
rių 77 berniukai ir 65 mergai
tės. Didžiausias skyrius yra 
trečiasis su 30 mokinių ir ma
žiausia klasė — pirmoji su 16 
mokinių.

tėvų gražiąją kalbą, kad jie at
simintų jų tėvų kraštą ir gar
bingą istoriją. Tokie tėvai be 
lituanistinių mokyklų neapseis.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Clevelando Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos ketvirtas skyrius su mokytoja Prane Butkuviene.
Nuotr. A. Garlos

LB SUSIRINKIMAS

\ s j

PRAŠO IŠKELTI 
LIETUVOS KLAUSIMĄ 

JUNGTINĖSE TAUTOSE

Lietuvių Demokratų kluboI 
metiniame pobūvy, įvykusiame 
pereitą šeštadienį, kovo 24 d., 
Park Lane Vilią viešbuty, bu
vo priimtos trys rezoliucijos: 
1. prašyti Amerikos vyriausy
bę, kad Lietuvos bylą iškeltų 
Jungtinėse Tautose, 2. liet, de
mokratai remia vyriausybę dėl 
mediciniškos pagalbos senie- j 
siems asmenims per Sočiai Se- j 
eurity ir 3. lietuviai demokra
tai pasisako už vyriausybės pa
ramos projektą švietimo 
tucijoms.

Šioje metinėje šventėje 
vavo apie 120 asmenų, 
didžiumą sudarė lietuviai, 
čių tarpe buvo vengrų, lenkų, 
slovėnų ir visa eilė kandidatų,

Į bėtojui Clevelando miesto me-
: * J. Celebrezze, ilgesnius 

pasakė J. P. Mull, kan- 
į US kongresmanus iš

žiauriai 
laimėje, 
vai.

nukentėjusi gaisro ne-
Pietų pradžia 11:30

V. R.

insti-

: daly- 
kurių 

.. Sve.

irui A. 
j žodžius
i didatas
23 districto ir J. T. DeRighter, 

i kandidatuojąs į Ohio valstybės 
senatorius. Charakteringa, kad

I Clevelando miesto meras nesi
teikė net pranešti, kad į iškil
mingą vakarienę neatvyks, 
nors tikrai buvo pažadėjęs. Jau 
nebepirmas toks miesto galvos 
mostas lietuvių atžvilgiu.

Vakarienės metu buvo pa
gerbtas ir miesto tarybos na
rys E. Katalinas. J. ir R. Nas- 
vyčiai įteikė jam visų lietuvių 
vardu dr. Šapokos “Lithuania 
through the ages knygą. Jo- Westem Reserve universiteto

ATSILANKYKITE
Į TINKLINIO TURNYRĄ

LB Clevelando I-mos apyl. 
| metinis visuotinas susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d. 12 vai. Lie
tuvių svetainėje. Darbotvarkėje 
numatoma valdybos metinio dar 

j bo apyskaitinis pranešimas, iž
dininko, solidarumo ir įnašų va
dovo, Vaidilos Teatro ir Kont
rolės komisijos pranešimai, val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, einamieji reikalai.

Rinkiminės komisijos pirm. 
Z. Peckaus telef. UT 1-5793.

Vicepirm. P. Karalius — tel. 
PC 1-2308, sekretorius V. Kas- 
peravičiūtė — tel. LI 1-6470.

* Valdyba
Į

j
Ateinantį šeštadienį, kovo 31 d., 

CIevelande įvyks didžiulis 
Moterų tinklinio 

turnyras,

KATALIKAI ALŽIRIJOJE

INSURED

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIKM- ir ketv................................ 9 V. r. iki 8 p. p.
THLMnUUd. ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

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

r

| Iš 10,741,000 Alžirijos gyven 
tojų yra 9% katalikų, kas su
daro 956,000. Jiems vadovauja 

vadinamas Lake Erie Invita- vienas arkivyskupas, trys vys- 
tional, kurio rengėjas yra Cle- kupai ir 744 kunigai. Atrodo, 
velando LSK Žaibas. kad, Alžirijai tapus nepriklau-

1 Turnyras vyks Western Re- soma, katalikų padėtis gali ir ;| 
serve universiteto didžioje sa- pasunkėti. Laikiną Alžirijos \ 

, Įėję, vadinamoje Adelbert Gym, vyriausybę jau Rusija pripa- į 
■ 1875 Adelbert Rd. Ši gatvė yra žino. '

1

j

H

SKIP’Si^.cB
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
MARCH — KOVO 29, 30, 31 D. D.

Iš liet, demokratų metinio pobūvio: kun. kleb. B. Ivanauskas. 
Jonas Nasvytis, E. Katalinas. J. P. Mull-Muliolis.

Nuotr. V. Pliodzinsko

■ i
f ' f.

nas Nasvytis, stipriai dirbąs 
lietuvių demokratų klube ir ei
nąs pirmojo vicepirmininko pa
reigas, pasakė žodį ir prašė lie
tuvių balsuoti už klubo remia
mus demokratų kandidatus: 
M, V. DiSalle — į gubernato
rius, J. J. Gallagher — į gu
bernatorius Įeit., F. P. Celeste 

į— į Ohio prokuratorius, J. T.
DeRighter — į Ohio valst. se
natorius, J. P. Mull — į 23 dist- 
rikto US atstovų rūmus, M. A. 
Feighan į 20 distrikto JAV 
atstovų

Buvo pristatyta dar visa ei
lė kandidatuojančių, kurie pa
sakė po trumpą žodį. Lakewood 
meras Celeste nepagailėjo gra
žių žodžių lietuvių kilmės kan
didatams. Svečias taip pat pri- 

.saikdino ir liet, demokratų val-

rajone, išeinanti į Euclid Ave*, 
tiesiai prieš Severance Hali. Pa
ti salė yra apie 200 yardų į pie
tus nuo Euclid Ave. J. G. TELEVISION CO.

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

l'ardavimai-taisyniai Sek. uždaryta
Turnyro pradžia 9 vai. r. ir.TV radijai, hi-fi, 

tęsis per visą dieną be pertrau-
Į kos iki vėloko vakaro.

r

I

rūmus.

Šis turnyras yra vienas iš 
serijos geriausių JAV-bių šiau
rės - rytų dalies ir Kanados mo
terų tinklinio komandų. Kaip 
mums jau žinoma, Clevelando 
LSK Žaibo moterų tinklinio ko
manda dalyvauja šiuose turny
ruose, kaip stipriausia Ohio ko
manda. Šį sezoną šis turnyras 
bus jau 7-tas. Praeityje 2 tumy 
rai vyko Chicagoje, 2 turnyrai 
Toronte, ir po 1 Scranton, Pa., 
ir Baltimorėje. Kaip atsimena* 

j me Baltimorės turnyre mūsiš-

I

MOVING
R. SERENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toF- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

Alyva, anclys. kūrtniino sist<-mų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
lemos kainos, irreitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. IM)I»A, HE 4-.>880

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL 

BRANDY Fifth $3-49
METAXA F1VE STAR GREEK 

BRANDY Fifth $5-79
GRAIN ALCO11OL 190 PROOF 

U. S. P. Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
RON CANITA IMPORTED RUM 

Lite or Gold Fifth $2-98
CLOSE OUT POPULAR BRAND OF 

BLENDED HHISKEY DECANTER 
BOTTLE Fifth $3-29

IMPORTED CREME DE BANANA 
OR PINEAPPLE LIQUEIR . Fifth $4.79

COFFEE LIQUEUR 60 Proof Fifth $3-49

I

PIERRE CARTIER IMPORTED FRENCH
RED OR MUITE BOKDEAU Fifth 98c

Split by PDF Splitter



B DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 30 d. |
----- —------------------------------------------------------------ K E A L ESTATE

Trys akordeonistai Cicero ateitininkų kuopos šventėje kovo 18 d.
Iš kair. į deš.: Petkevičius, A. Tauginas ir K. Tauginas.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažaa Marąuette 
Parko apyl. $61,506.

G 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 . 2" ‘
metines pajamas apie $5,000 
namuose. Brighton Parke. 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Arti 6'-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. Apsčmimo kontrolę. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

padidinti 
esant 

Tik

B E LL-VA R PAS
REAL ESTITE

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

MARQUETTE PARKO CENTRE

Chicagoje ir apylinkėse
CHICAGOS JCRŲ SKAUTI- 
JOS JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Prieš 40 metų Kaune įsi

steigė pirmasis Jūrų skautų lai 
vas, vadovaujamas P. Jurgėlos. 
Skautija vešliai išbujojo ir mū
sų išeivijoj. Chicagos jūrų skau 
tijos Juodkrantės ir Baltijos 
tuntai, kuriems priklauso virš 
trijų šimtų mūsų gražiausio 
jaunimo, šitą sukaktį minės sa
vo iškilmingoje šventėje balan
džio 1 d. 5:30 v. Jaunimo Cen
tre.

Šventė susidės iš dviejų da
lių: iškilmingosios ir meninės. 
Iškilmingome posėdyje bus pa
gerbti žuvuiseji ir mirusieji jū
rų skautijos nariai. Pagrindinis 
kalbėtojas — skt. Alg. Aglins
kas.

Meninėje dalyje skautai su
vaidins Balio Sruogos vieno 
veiksmo, kaip paties autoriaus 
parašyta, “niekniekį” — Užga
vėnės bendrabutyje ties Krei
vuoju tiltu. Vaizdelis parašytas 
vokiečių okupacijos metais Vil
niuje. Daug šviežaus humoro ir 
linksmų momentų, vaizduojant 
okupantį. Bet tai prisidėjo prie zidentas 
autoriaus arešto ir kalinimo 
Stutthofo~ koncentracijos sto- vyks po pasimatymo su prezi

dentu Kennedy Washingtone ir 
aplankęs New Yorką.

Veronika Galnaitė. Susirinki
mas buvo labai gausus. Seselė $26aoo.‘ 
M. Lukrecija pranešė apie j- 
vykusį banketą, kuris gerai 
pavyko. Visi dėkingi “Draugo” Į 
dienraščiui už gražų aprašymą 
ir garsinimą. Išklausyti skyrių 

I pranešimai. Visi skyriai džiau
gėsi banketo pavykinau, dabar 
rengiasi seimui, kuris įvyks ge
gužes 6 d. Kvietimai yra dali
nami. Visi skyriai ruošia paren 
gimus, kad galėtų

■ sveikinti, 
yra gauti 
narių.

Rėmėjos
proga buvusią motinėlę M. Juo
zapą.

Po susirinkimo sesuo Lukre
cija atkalbėjo maldą už sergan
čius ir mirusius rėmėjus. Po to 
seselės visas pavaišino.

Rėmėja

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.

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

5 butai ir biznis. 
Atskiri šildymai.

30 P-

seimą pa- 
Visų rėmėjų noras 
daugiausia amžinų

sveikino vardinių

CHICAGOS ŽINIOS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
IREAL ESTATE REAL ESTATE

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį. ’ Tamsta galvoji šį $24,800 mūrinis namas su taverna 
V2"* ar klt°ki4 įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 

prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.
$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 

71 ir Mozart, bargenas.
$68.000 “Rooming house”, pajamų 

apie $2 0.000 metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

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

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

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

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis,
virš $400 i mėn iš 5 nuomi, 

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

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

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, NOTAKY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba Y A 7-2046
PILDOME INCOME TAN

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot $19.500.

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

2
va.

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

INCOME TAI
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

P..

m.

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

$20,800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3.000 įmokėti, 71 ir Sacramento.

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

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

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

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

•IH.-Mmi mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
•I . •» \ k |oa

B»7 Q4m» marinis 6
♦ « • naujas
tin onn medinis 4 

xi1<1 arti mūsų.
$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 

lotas, atsk. šild. gazu. pastogė.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

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

P-

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI J VISUR!

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15.000.

5 METI. MUR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTŲ
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

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

PILDOME income taksas

P. L E O N A S
REAL ESTATE

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, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), Ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western 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 iš- 
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. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim, 
tik $13,000.

Marąuette 
nis, 2 po 6 
šalia.

Medinis. 2 _____ _ ______
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

lotas $*>0 950 _ " vietoj. Brighton Parke. $21,000.
’ “ ’ ' Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide- Cementiniai pamatai. Naujai strė
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. ) montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

I....................

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

j $14,800.

9 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p.

Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

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 bar genas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

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

Kaina

Prie pat parko, 
kamb. 50 p.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

Parke. Modern. 
kamb. su ekstra

mūri- 
sklypu

butai 5 Ir 4 kamb.

Pilnas 
Gera vieta.

$6,000.
Gabi moteris turės rūbų valyklą 

ir puikų butą geram name. Brighton 
! Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 

I Rūsys, garažas. $19,200.
Brighton Parke. 2 geri namai. 5 

butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4,500.

PILDOME INCOME TAX

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

me-

REAL ESTATE PROGOS-OPPORTUNITIES

PALIKIMAS, turi būti parduo
tas. Apylinkėje 26th ir Springfield. 
3-jų butų mūr. 3 po 5 kamb. Ga- 

1 zu apšild. Gerame stovy. $19,500; 
įmokėti $3.000. SVOBODA, 3739 
26th St. LA 1-7038.

LANKYSIS BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

Joao Goulart, Brazilijos pre- 
—------ ., svečiuosis Chicagoje
balandžio 7-8 d. Chicagon at-

vykioje. Režisuoja Juodkrantės 
tunto meno vadovė Dalia By- 
laitienė, Muziką parašė A. Na
kas.

Šventės surengimu rūpinasi 
Chicagos jūrų skautijos tėvų 
komitetas, kuriam vadovauja 
dr. K. G. Balukas. Įėjimo bilie
tų nebus — tik auka. Pelnas 
skiriamas jubiliejinei jūrų skau 
tų stovyklai, įvykstančiai šią 
vasarą Rako vasarvietėj. A. V.

PRAPUOLĖ IR ATSIRADO
Chicagos policija tiria, kaip 

galėjo prapulti ir paslaptingai 
vėl atsirasti $25,000 vertės pa
veikslas, Pablo Ucello aliejais 
tapytas “Moters Portretas”. 
Paveikslas dingo ir vėl atsirado 
mirusio meno žinovo dr. Mau- 
rice Goldblatt namuose, 180 
E. Delaware pi.RĖMĖJŲ CENTRO SUSIRIN- F

RIMAS
Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų centro susirinkimas įvyko 
kovo 18 
se.

Pirm, 
negalėjo 
dėl ligos, 
pirm. J.

PADEGĖ MOKYKLA IR 
BAŽNYČIĄ

d. vienuolyno patalpo-

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

FR 6-8952

Švč. P. Marijos Gimimo parap. 
Marąuette Parke savininkas par
duoda
Šoninis įvažiavimas, V/2 auto, ga
ražas.
sieteliai. $17.700- GR 6-1153.

5 kamb. Georgian namą.

Alum, žieminiai langai ir

Sav. parduoda dviejų metų, 2 
butų namą. Atskiros šild. siste
mos. Modernūs įrengimai. Pilnai 

1 įrengtas rūsys. Teirautis —
Į HE 6-1199

DĖMESIO ’

I RADIO PROGRAMA

Perleistų real estate ir draudimo 
bizni. Pilnai įrengtas. Apylinkėje 
63rd ir California. $900.

HE 6-1300

Jieškomas kompanijonas-e val
gyklos bizniui. Esu patyrusi vesti 
valgyklą, kanditeriją. Kreiptis tel- 
RE 5-1116.

gė. $16,900.
Turime daug ir įvairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuMiiiiinniiii;
S3G.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

I
Motelis — vasarvietė — restoranas 

parduodami šiaurrytinėj Wisconsino 
daly. 76 mylios į šiaurę nuo Green 
Bay.' Gražios gyv. patalpos, restora
nas, 8 vienethi ir 2 namukai, 2 prie
plaukos, 6 laiveliai ir apie 4 akrai 
žemės. .Joseph Grimaldi, Tovvnsend, 
Wisconsin. Tel. Tovvnsend - GR 
3-2633.

ĮSIGYKITE DABAR !

]GBAZI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENSS pasakų knygą

1

po 5 kamb. 
■rėži kra.u- 
bizniul. Ar-

2735 West 7lst Street
TeL WAlbroob S4015
MARQUETTE PARKE

72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 
galovv. 4 mieg. 10- metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

i Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy-

i mas. Garažas. $26,000. -
73-čia ir Richmond. Mūrinė 6

i kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p.
' sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar, 

į $19,900.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTEEN AVĖ. s .

REpublic 7-9515 arba re 7-4639' te d kitiems pasirkaityti,

Nauj. mūr. 2x5)4 (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimc. gerų tr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę "Draugą", duoki-

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 
' BELIKO

42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl 
platesnių informacijų skambinti — 

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400

CONTRACTORS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ««««>«

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnm 
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi (re.coated). 
“Tuckpointing”.
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

I Atlieka planavimo ir staty- i 
1 bos darbus, gydytojų ofisų, ! 

gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu- : 
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

Dažymas iš laukt 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadle-

I
+

1 blokas iki Nekalto Prasidėjimo 
bažn. 3-jų butų namas, plius krau
tuve, 2 auto. mūr. garažas. Pa
matę vidų įvertinsite. Įkainuotas 
pardavimui. Tel. YArds 7-7142 
-------------------------------------------------- !

Parduodami 3 modern. vasarna
miai—cottages. Pilnai apstatyti, 
miesto vanduo. I1/’ bloko iki ežero, 
1 blokas iki miestelio. Prieinama 
kaina. Union Pier, Michigan.

Tel. Lakeside 4411
YšN*UOMajA*5uV—*FOK* RENT^

Išnuom. krautuvė. Geroj apylin- geriausių Amerikna firmų gaau

PAJAMŲ NUOSAVYBE

į

R

CONSTRŪCTION CO

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų Išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Į
I
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rse®: sai
ŠILDYMAS

A. Stančianskaa instaliuoja vi-

ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
krautuvei. Atremontuosime pagal ; naces) visų dydžių oro vesintu- 
pareikalavimą. 4456 S. California vus bei Air Conditioners ir atlieka 
Avė. YArds 7-7142. visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

co- - --

Chicagos policija sučiupo 14- 
kos metų vaikėzą už padegimą 
Šv. Genovaitės mokyklos ir 
bažnyčios, 4835 Altgeld st. Nuo 
stolių mažai padaryta.

Išnuom. kamb. vyrui. Galimybe 
naudotis virtuve. 5754 S. Winches- 
ter Avė. GR 6-4323.

Community Vaistinėje

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI

Antanina Nausėdienė 
dalyvauti susirinkime 

Pirmininkavo vice- 
Kuzmickienė, sekr.

on investment accounts

Kazimieras Kareckas, K. Ph., vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis. 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 16th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

| Išnuomojamas 4 kamb- namas. $40 
I į mėn.; ir 5 kamb. namas su ekst
ra sklypu. $35 į mėn. Idealūs vy- 

i resnio amž. žmonėms. Kreiptis — 
i Lithuanian Real Estate Company, 
Tel. 2811, Spring Valley» Illinois.

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

I

I

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI UŽ VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENA 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

i

IN S U R E D

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

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHEET METAL 

4444 8. Western Ave^
Chicago 9. HL
Tel. VI 7-8447

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

. LAPKUS BUILDERS, INC.^'

▼ Statome įvairius pastatus. Dar- 
? bas atliekamas labai sąžiningai, 
i. vartojant geriausias medžiagas, 
i Turime dar keletą, sklypų Chicagoj.

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

Remkit dien. “Draugę”

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREK Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

V. ŠIMKUS
Statybos kr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 tr TE 9-5531 ■

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Apsimoka akelbtia “DRAUGE
nea lia plačiausiai skaitomas lietu
viy dienraėus. Gi stelbimu karnos
tusiems prieinamos

Split by PDF Splitter



Prez. Kennedy žmona (pažymėta strėle) entuziastingai buvo priimta Londone. (UPI)Prez. Kennedy žmona (pažymėta strėle) entuziastingai buvo priimta Londone. (UPI)

KUNIGŲ PROPORCIJA 
PIETŲ AMERIKOJE

160, Nikaraguoj — 129, Laba-} 
dorė — 150, Paragvajuje — i 
140, Bolivijoje
— 120, Ekvadoriuje — 
Kolumbijoj — 250, Brazilijoj — 
230, Meksikoj — 220, Panamo
je — 250, Kostarikoje 181, Ve- 
necueloje — 540, Kuboje — 310, 
Čilėje — 360, Urugvajuje — 
440, Argentinoje — 460.

150, Paragvajuje —
75, Peru

150,

PASII.IKSIU SU DŽENITO-
RIUMI

KAS

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 30 d.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. HELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Dr. Angelo Giaroli, Italijos 
prekybos komisionierius, tar
nybos reikalais iškeliamas į 
Londoną. Jis pareiškė: “Jūsų 
miestas (Chicaga) man antri 
namai. Net ir jo klimatas pa
našus į Milano.” Jo šešerių me
tų sūnus atsisako apleisti Chi- j 
cagą sakydamas: “Jeigu turi 
išvažiuoti, tėte, tai aš pasilik
siu Chicagoj su dženitoriumi.”

Pagal “Herder - Korrespon- 
denz” paskelbtuosius duomenis, 
Pietų Amerikoje vienas katali
kų kunigas turi aptarnauti tiek 
gyventojų: Haiti — 5,950, Gua- 
temaloj — 10,800, Hondūre — 
9,650, Domininkonuose — 8,600, 
Nikaraguoj — 9,950, Salvadore
— 7,600, Paragvajuje 3,250, Bo 
livijoje — 4,900, Peru — 5,400, 
Ekuadoriuje — 3,250, Kolumbi
joje 3,650, Brazilijoje — 5,550, 
Meksikoje — 4,800, Panamoje
— 5,200, Kostarikoje — 4,200,

■ Venesueloje — 4,350, Kuboje
— 7,850, Čilėje — 2,750, Uru
gvajuje — 3,865, Argentinoje
— 4,100.

Tuose kraštuose reikia ne tik 
daugiau dvasinės pagalbos, bet 
ir daugiau socialinių reformų 
bei ekonominio pagerinimo. Da
bar ten metinės gyventojo pa- 

Taip kalbant, gali atrodyti, mų šeimininkė galvą pro tarpą -jamos vienam žmogui, skaitant 
iškiša. Jei išmoktume ramiai doleriais, yra tokios: Haiti — 
pergyventi prieštaravimus mū- ^64, Guatemaloj 160, Hon-

DARYTINA?
Nelemtys

VYTAUTAS VOLiERTAS

Neįtikėtina, kad šiandien 
ALT vykdomasis komitetas

jei šiomis dienomis, kalbėdami 
apie padėtį ir ieškodami pro
tingos išeities, prablaivėtume! 
Jei prabiltume atvirai, sakytu
me, ką matom ir žinom, neme
luotume, lyg pardavėjai, pa
spaudę durų skambutį, kai na-

kad paneigiama ALT institu- 
manytų turįs svaresnį lietuviš- ei jos svarba. Anaiptol! Net ir 
kosios visuomenės pritarimą. 
Jis sunyko, nors ne visuomet 
pati Taryba buvo sąmoningai 
kalta.

Tautininkai niekad nebuvo 
tvirta ALT dalimi. Jie, lyg ne
tinkamai įdėtas ratas, Tarybos 
mechanizme klibėjo, tratėjo, į 
kėlė nemalonų triukšmą, o nuo 
ginčų su VLIKu, kai susirentė 
nuosavą Talką, ALTu domėjosi 
tik tiek, kiek reikėjo žinoti, kas 
jame vyksta. Paramos iš jų 
atėjo tiek mažai, kad sunku ją 
net tinkamai įvertinti. Tai bu
vo didokas ALT nuostolis.

I

Paslaptis būti laimingam glūdi 
linksmame pasitenkinime. Kas 
patenkintas tuo, ką turi, tas 
turtingas, o dar turtingesnis 
tas, kuris gali džiaugtis tuo,
kitiems priklauso. — O. S. Marden

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

yra 
yra 
yra 
kas

Ipatys ankstyvesnieji priešta
rautojai Tarybai, neskaitant 
raudonųjų, taip negalvojo. Lie
tuvos laisvinimas kol kas rū
pi didelei mūsų daugumai, o 
ALT kaip tik šiam darbui gy- 
veniman atėjo. Norima tik iš
ryškinti, kad institucijos pa- ' ti. Bet ar ”v£os>Jf sudarančius 
skirtis yra per daug svarbi, grupės sutiks praverti orui lan- 
jog ją būtų galima dabartinėje gą? visi dabartinio ko.
padėtyje užmiršti. miteto nariai panorės tvarkin.

Tai kas darytina? Va, šičia g0 darbo? Kokie jų bus san. 
reikia gero, blaivaus atsakymo, tykiai su savomis grupėmis? 
kuris būtų grindžiamas ne sa- Tačiau vėžiui graužtis negali- 
vanaudiškais svarstymais, pa- ma leisti

sų nuomonėms ir jaustum, kad dure — 150, Domininkonuose —
I yra daugiau protingų žmonių, 
kaip aš pats.

Kalbėtis reikės
Kalbėtis reikės. Gal teks 

svarstyti, kaip ALT pertvarky-

padėtyje užmiršti.
Tai kas darytina? Va, šičia' 

reikia gero, blaivaus atsakymo, tykiai

I vanaudiškais svarstymais, pa
lankiais kuriam asmeniui ar 

Antroji nelemtis prasidėjo grupei, bet bendruoju mūsų la
su Lietuvių Bendruomene. Ta- ou’ Č“a būtina dvasia, apie ku- 
da ALT nenujautė, kad dauge- ri^ kalbame laikraščių veda- 
lis lietuvių jai pritars. Pasiti
kėdami savimi, nesuprantamų s os laikotarpy, tačiau kurios 
motyvų vedini, vykdomojo ko- re^as laikosi. Gal šiandieninė 
miteto sekretorius ir kartais iž
dininkas atsistojo prieš LB, 
manydami laimėti. Deja, apsi
riko. Ir kaip neapsiriks! Vien 
LB paskirtis jiems turėjo apie 
tai byloti. Bendruomenės dar
buotojai darėsi ALT pasyvūs, 
nors pakantrūs, tačiau paskuti
nis įvykis greičiausiai bus ir 
pakantrumą pakandęs. Blogiau
sia, kad LB byloje ALT sekre
torius kėlė jau ne visuomeni
nius, bet asmeninius argumen
tus.

muosiuose, ypač Vasario 16-

Aišku, LB pokalby dalyvaus, 
jei bus norima svarstymams 
duoti reikšmės ir juos laikyti 
mūsų visų svarstymais. Vien 
susivienijimai ir politiniai vie
netai, egzistuoją ir fiktyvūs, 
jau negali atstovauti visuome
nės. Bus didelė dalis tokių, ku
rie už save neleis kalbėti nei 
politinei grupei, nei draudos 

j institucijai.
LB nuomonės reiškimas dar 

i nėra noras pasigrobti politinę 
veiklą. Ji darbų turi užtektinai 

i ir naujų neieško. Pagaliau net 
į būtų netikslu staiga užrakinti

rimta ir pavojinga padėtis, ap
traukusi ALT, gelbės mums su
sikaupti ir tinkamai apkalbėti, 
ko reikia griebtis. Neatrodytų, 
kad reikėtų ilgai delsti ir lauk
ti, kol Taryba, viena palikta, 
užmigs, ir net paminklo niekas 
jai nepastatys.

Apgaulingos dvasios

Patikėkite kad dažnai tenka1 ALT, VLIK ar Talkos duris 
prisėsti ir susimąstyti, kas yra įr raktus jai perduoti. LB sie
to ji Vasario 16 dvasia. Kodėl | kių nežino tik tie, kurie juos 
ji tiek menka, kad leidžiasi sąmoningai ignoruoja, iškraipo 

I šiukšlėmis užverčiama? Kodėl 
asmuo, apie ją kalbąs laikraš
ty ar privačiam būrely, ją mi
ni tik todėl, kad atrodytų ki
toks, koks yra? Kaip drįsta 
protingi žmonės, šią sąvoką ša
lia pasisodinę, rodyti ją visuo
menei, o už jos slėpti grupinius 
ar asmeninius interesus ir ma
nyti, kad kiti jų nepastebi? 
Ar tokiais šykščiais egoistais 
tapome, kad pavergto krašto 
nepriklausomybės sąskaiton ne
galime nei trupinio savęs pa
aukoti?

Deja, taip yra. Kartais suei- 
nam būrin, derybomis išvargę, 
ginčais išsikvėpę, tačiau nesi
liaujame budėję, kad kaimynas 
neapgautų. Taip visur dedasi. 
VLIKe, ALTe, net ir LB pasi
taiko susipančioti (Los Ange
les, Australija). Tai vis mūsų 
nenumaldomo grupinio ar as
meninio egoizmo išdavos. Ko 
nepajėgiame šalin nustumti, 

gręžtis šalin. Kas aktyviai tai- bent paerzinti stengiamės, 
kininkavo, nuleis rankas. | Vai būtų gera, vai smagu,

Negalima užsimerkti

Prisidėjo paskutiniųjų metų 
vyk. komiteto darbo metodų 
neveiksmingumas, ypač kyšte
rėjus keletą didesnių atsiekimų 
iš pašalies (LB, Lituanus, as
meninė iniciatyva), kuriems 
ALT sekretorius nerodė prie
lankumo. Visuomenės nuotai
kas Tarybos atžvilgiu apniko 
abuojumas. Auka, buvusi tau
tinio solidarumo demonstraci
ja, tapo vien įpročiu, ėmė trauk
tis arba buvo pasukta kitais 
keliais. Beveik neabejotina, 
kad, jei ALT atmosfera nebus 
prašviežinta, kitais metais stal- 
čiun mažai kas įbyrės. Gal tik 
sausai plutelei pasirūpinti, ku
ria ilgai išgyventi negalima.

Nieko nepadarysi. Taip šian
dien atrodo, ir užsimerkti ne
protinga. Kas ALT buvo pasy
vus, tasai šįmet gali nuo jo

Buv. viceprez- Nixon paduoda pareiškimą, kad jis kandidatuoja į 
Californijos gubernatorius. Pareiškimą priima B. S. Hite. (UPI)
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A. f A.
JUOZAPAS LABANAUSKAS

(LABAN)
Gyveno 9030 S. Loomis Avė. Tel. HI 5-5572.
Mirė kovo 29 d., 1962, 8 vai. ryto, sulaukęs 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vaiguvos miestelio. Amerikoje iš

gyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Vaišnoraitė), sū

nus Antanas, marti Violet. duktė Ann Kasė, žentas Robert, 4 
anūkai: Stanley ir Robert Dargužiai ir Anthony ir James Laban, 
proanūkas David Kasė, brolio vaikai, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad. 7 v. v. Petkaus Marąuette 
Funeral Home koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 2 d., iš. koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:- žmona, sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir pro
anūkas.

laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

* :
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AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

i

i Į

I

o,

K

TRIS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

Mūsų mylimam, ir brangiam vyrui, tėvui ir uošviui

A. -j- A.
JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą, ir palydėjo j amžiną poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už velionies 
sielą, ir atsiuntė gėlių.

Dėkojame Šv. Kazimiero parapijos kunigams. Dr. J. Jur
gitai ir poniai, p. Statkevičiams. p. Navickų šeimai, A.L.T.S. 
Los Angeles skyriui, L. V. S. Ramovei. Birutiečių Los Angeles 
skyriui. Los Angeles Radio valandėlei, Vilniaus Laisvės ko
votojų kuopai, S.L.A. 75 kuopai, ir visiems kitiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu mus toje sunkioje valandoje užjautė 
ir padėjo.

Liūdinti ŽMONA. DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAI.

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

mintį, kreivai informuoja apie 
veiklą, piktnaudoja jos pasisa
kymus. Tai yra tas pats, kaip 
ignoruoti lietuviškąją visuome
nę. Deja, tokių asmenų yra. Jų 
buvo ALT vykd. komitete, ir jie 
suterlino anos lietuvių institu
cijos drabužį. Jį reikia mums 
visiems išskalbti, o tuos, kurie 
draibstosi purvu, nustumti ša
lin, kad daugiau neprisiliestų.

A T A
JUOZAPAS BAUBLY

Gyveno 21 metus Tėvų Marijonų Ūkyje, Clarendon Hills, III.
Mirė kovo 28 d., 1962, 2:15 v. 

Gimė Lietuvoj; kilo iš Tauragės 
Amerikoj išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
gyv. New Mexico, pusseserių 
Plomin, Margaret Browne, Helen Skroko, Albert Briedis. 
Josephine Pilkis, Anna Baubly, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko 2 broliai, Antanas ir Bronislovas ir jų 
šeimos.

Laidotuvėmis rūpinasi krikšto duktė Kristina Dreznes.
Velionis buvo garbes narys Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Pran

ciškonų Rėmėjų Draugijų.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčiojel 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 31 d„ iš koplyčios 8:45 v. ryto 
bus atlydėtas į Visų Šventų parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pusbrolis, pusseserių vaikai ir krikšto duktė.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

p. p- sulaukęs 71 m. amž. 
apskr., Šilalės parapijos.

pusbrolis Petras Baubly, 
vaikai: Paul Baubly, Dorothy 

Helen Skroko,

Laidotuvių Direktoriai

•845 sa WESTERN AVĖ.

POVILAS BANIALIS
Gyveno 4154 S. Albany Avė. 

Tel. VI 7-5308.

Anksčiau gyv. Bridgcporte
Mirė kovo 28 d., 1962, 2:45 

v. r., sulaukęs 91 m. amžiaus.
Gimč Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys; Anna. Verną Deli, 
žentas Frank, ir Marle Olsen, 
žentas Raymond. 2 sūnūs: Pe- 
ter, marti Kay ir Paul. marti 
Anne, 9 anūkai. 3 proanūkai. 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

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

Laidot. įvyks šešt., kovo 31 
d., iš koplyčios 8.30 v. r. bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velioni‘‘s 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose llaidotu- 
vėse.

Nuliūdę: Dukterys. sūnūs,
žentai, marčios, anūkai ir pro
anūkai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YA 7-3401.

A. + A.
MARIJONAI TARULIENEI mirus, 

jos sūnui Norbertui ir jo žmonai Filomenai 
reiškiame giliausią užuojautą.

Romanas Drukteinis su šeima

JULIJAI GUSAROVIENEI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje vyrui Mykolui, 
dukterims ir sūnums su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

S. ir V. Zeikai, L ir V. Kolyčiai

MARINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. kovo mėn. 30 d.

X Net iš tolimosios Austra
lijos ateina užsakymai knygų 
išpardavimo proga. A. Kubi
lius, iš Adelaidės įstojo į Liet. 
Knygos klubą ir užsisakė kny- 
gų už didesnę sumą. Reikia pa
minėti, kad ir dauguma iš Au
stralijos atvykusių lietuvių yra

X Lietu\ os gen. konsulo dr. Liet. Knygos klubo nariai. Kvie 
P. Daužvardžio pagerbimui čiame pasinaudoti Draugo pa
rengti komitetas praneša, jog skelbtu knygų išpardavimo mė
pagerbimo akto — vakarienės 
metu Lietuvos gener. konsulą 
sveikino raštu ir Lietuvos Ka
riuomenės Savanorių Kūrėjų 
sąjungos Chicagos skyrius. Per 
neapsižiūrėjimą šis sveikinimas 
liko nepaminėtas.

X Lituanistikos Instituto 
prezidentas dr. P. Jonikas laiš
ku “Draugui” atkreipia dėme
sį, kad kartais spaudoje maišo
mi Lituanistikos instituto ir 
Pedagogikos instituto vardai. 
Lituanistikos institutas tai mok 
slinė institucija, 1951 m. įsteig
ta Amerikos Lietuvių Profeso
rių draugijos ir netrukus po

: nešiu.
X Lietuvių Studentu šalpos 

Fondui, studijuojančiam jauni
mui paremti, prisiuntė aukų: | 
Lietuvių Teisininkų draugija 
Chicagos sk. — 15 dol., Br. Ma 
tulaitis — 5 dol. ir Alf. Amb- 
ražiūnas — 5 dol. arba iš Chi
cagos.

X Žaidimų vakaras yra ren
giamas Moterų sąjungos 20 kp. 
iš Brighton Park su daugybe 
'dovanų sekmadienį, balandžio 1 
j d. 2 v. p. p. Vyčių salėje. Kuo- 
I pos pirm. Helen Širvinskienė 
darbuojasi, kad visa gerai pa

to priidėjusi veikti savarankiš- vyktų ir kviečia gausiai atsi- 
kai. Gi Ped. Lituanistikos insti
tutas—mokykla, veikianti Jau 
nimo Centro patalpose; jo dar
bas reiškiasi šeštadieniais dė
stomomis paskaitomis, kurias 
lanko Aukštesniąją Lituanisti
kos mokyklą baigusieji ir kiti 
studentai, šiuo metu jame stu
dijuojamas lietuvių tautos epas 
ir žurnalistika.

X Šatrijos akademinis jau
nimas rūpinasi, kad dainiaus 
Maironio minėjimas kovo 31 d. 
7 v. 
kus.

X 
Liet 
ninkas, daug dirbęs ir dirbąs 
jaunimo tarpe, kalbės šiandien, 
7:30 v. v., Jaunimo Centre apie 
sąryšį jaunimo su lietuvių po
litikos veiksniais. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti, ypač stu
dentija.

X Nekalt. Prasid. Marijos 
Seserų Rėmėjų metinis seimas 
Chicagoj įvyks gegužės 20 d. 
Jaunimo Centre. Kviečiame rė- met operos palaikymui jie pa- 
mėjus, 
Chicagos ir apylinkių lietuvius Taip pat surengia 
seime dalyvauti ir darbu bei 
aukomis paremti seseles ir jų 
veiklą.

X Adv. Charles P. Kai 
penktadienį, kovo 30 d. 7:30 
v. Vengeliausko salėje, 4500 
Talman Avė., Liet. Nosavybių 
Savininkų Susivienijimo susi
rinkime kalbės apie nuosavybių 
mokesčius; jis duos paaiškini
mų apie planuojamas užtrauk
ti miesto paskolas (bonus) — 
ar reikia už jas 'balsuoti per 
pirminius rinkimus. Adv. Kai 
atsakys į bet kuriuos klausi
mus, kurie liečia mokesčių rei
kalus. Valdyba kviečia narius 
ir kaimynus gausiai dalyvauti 
susirinkime.

X Eugenijai Henflerienei, 
5712 So. May, už septintą mėn. 
sugaištą namuose dėl ligos, 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$200.00 čekį. Iš viso iki šiol jai 
jau įteikta $1,400.00. L. Jan
kausko telef. LU 5-2094. (Sk.) .‘3¥-jos. r______ ___

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 švenčiausios Panelės 
metų kai padeda lietuviams už- parapijos salėje, 
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

v. būtų sklandus ir jau-

Inž. V. Adamkavičius,
Bendruomenės vicepirmi-

Y

I* X Maironio minėjimą balan- 
' džio 8 d., sekmadienį 3 v. p. p.
Jaunimo Centre ruošia korpo
racija Neo-Lituania. Paskaitą 
apie Maironį ir jo kūrybą skai
tys iš Clevelando atvykusi Al
dona Augustinavičienė, meninę 
dalį išpildys solistė Prudencija 
Bičkienė, Zita KeValaitytė - Vi- 
sockienė, Alf. Brinką ir Algiman 
tas Dikinis. Sceną dekoruos 
dail. Povilas Kaupas. Įėjimas 
nemokamas. Organizacijos pra
šomos tą laiką rezervuoti mū-' 
sų didžiojo dainiaus Maironio 
paminėjimui ir jame gausiai da 
lyvauti.

X Beneta Cicėnas, žinoma 
visuomenės veikėja atšventė
gimtadienį ir vardadienį. Ji su I Jaun1^ talentų varžybų laimėtojai su teisėjų kom. pirm. muz. A- Šimkum, A. Šantaru ir kit.

Nuotr. B. Lungio I silauke gražių linkėjimų nuo j 
savo artimųjų ir draugų. Be
neta yra ilgametė dienraščio 
Draugo skaitytoja ir korespon
dentė.

X Chicagos jūrų skautija pa 
gamino menišką ženklelį pami
nėjimui jūrų skautų 40-ties me- čiami skubiai 
tų įsisteigimo sukakčiai. Visi Jaunimo stovyklos Dainavos rei 
jūrų skautų rėmėjai ir bičiuliai, kalams išsiuntinėtas knygutes, 
paaukoję penkis ar daugiau do Dovanų paskirstymas atidė- 
lerių, bus apdovanojami šiuo tas, todėl knygučių 
ženklu ir įrašyti į jūsų skauti- prašome gražinti ligi 
jos rėmėjų sąrašus. Jubiliejinė 15 d. 
jūrų skautų šventė įvyksta ba- | 
landžio 1 d. 5:30 v. Jaunimo' 
Centre.

X Aloysius ir Bernice Ku- 
zinskaitė Mackak, 2409 Pear- 
sall Parkway, kovo 15 d. susi
laukė sūnaus Joųo Povilo. Jie 
augino dukrelę Margaritą. Jonas 
ir Alene Kuzinskai džiaugiasi su
laukę pirmo anūko. Bernice 
Mackak yra sesutė kun. Jono 
Kuzinsko, šv. Jurgio parapijos 
Bridgeporte vikaro.

X Operos vadovybė infor
muoja, kad Aidos operos visų 
spektaklių bilietai kovo 28 d. 

Rudžiai yra ypatingai lietuvių buvo išparduoti. Gyvenantieji 
reikalų rėmėjai, 
organizacijų, kuriuose jie daly- : besiųsti čekių ir užsakymų, 
vauja, rūpinasi ir mūsų muzi
kinio gyvenimo kėlimu. Jie re
mia ir mūsų chorų veiklą, o 
lietuvių operą globoja nuo pat 
pirmojo jos pastatymo. Kas-

i lankyti.
II

X Marija ir inž. Antanas

X
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IŠ ARTI IR TOLI
pat parapijos salėj įvyksta ateiJ. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles lietuviai kvie rininkų susirinkimas, kuriame 
imi skubiai atsilyginti už paskaitą skaitys kun. K. Žala-:

šakneles 
balandžio

Socialinio 
skyriaus 

gavo pa-

— Jonas Šoliūnas, 
draudimo ir darbo 
Drauge redaktorius, 
aukštinimą ir šiuo metu dirba
nedarbingumo pensijų skundų 
svarstymo skyriuje. Darbas 
daug atsakomingesnis ir kom- 
plikuotesnis.

— Jonas ir Genovaitė Mažu- 
liai, atvykę iš Rockford, UI., 

į persikėlė gyventi į savo nese
niai pirktus namus: 555 N. Go- 
wer St., Los Angeles, Cal.

— Alė Rūta balandžio 8 d. 
12 v. Los Angeles parap. salėj 
skaitys paskaitą apie išeivijos 
problemas. Visi kviečiami da-

ALIUMINIJAUS DRABUŽIAI
J. A. Valstybių 5-tos armijos 

štabo centre, 1660 E. Hyde 
Park blv., yra rodomas iš 
aliuminijaus padirbtas drabu
žis, kuriuo apsirengęs žmogus 
gali stovėti arti 3,000 laipsnių 
karščio, jo visai nejausdamas.

DAUGIAU MOTERŲ, NEGU 
VYRŲ

Gyventojų skaičiavimo cent
ras praneša, jog Chicagoj kiek
vienam 1,000 moterų yra tiktai 
975 vyrai. Chicagoje gyvena 
daugiau nėtekėjusių, našlių ir 
divorsuotų moterų negu kitur.
NESUŽINOJO ATSAKYMŲ
Du čikagiečiai, 3-iojo kurso 

studentai Marąuette universi
tete Milwaukee, Wis., bus uni
versiteto nubausti už įsiverži
mą į mokyklos pastatą, kur no 
rėjo surasti būsimo istorijos 
egzamino paklausimus ir atsa
kymus.

t

TRUMPOS VALANDOS, IL
GOS ALGOS

Chicagos elektrikų unija pa
sirašė su kontraktoriais sutar
tį, pagal kurią elektrikai dirbs 
7 vai. į dieną, 35 vai. į savai
te, o valandos atlyginimas bus 
$5. Tai pilnai įsigalės lapkr. 1 
d. Tokiu būdu Chicagos elekt-

diktatorinėms sekretoriaus už
mačioms. Šis gi nerodė mažiau
sios pagarbos ne tik derybų 
partneriams, bet ir pačiai tie
sai. Bendruomenininkai, gelbė
dami situaciją, leidosi į kraštu- 

i tinęs nuolaidas, Alto sekreto- 
I riaus įžulumui aukojo savo žmo 
;nes. Visa delegacijos sąstato 
sudarymo procedūra 'bei memo 
randamo prezidentui ruošimas 
vyko skandalingose ir B-nės 

. valdybos narius įžeidinėjančio- 
se aplinkybėse. Pati audiencija, 
pranešėjo nuomone, kaip fak
tas reikšminga, tačiau galimy
bės neišnaudotos. Alto sekre
torius, audiencijos metu pada- rikai tampa aukščiausiai apmo 
ręs pagrindinį žodinį pareiški
mą, naudojo neįdomius trafare 
tinius išsireiškimus ir savo žo
džiais prezidento užimponuoti 
negalėjo.

Kad neatsidurtume prieš tuš 
tumą, Alto griauti negalima.
Reikia turėti pozityvius tikslus 1 d., šv. Jurgio klebonijos kamba- 
—gerai išmąstytas ir suplanuo i rV> Į ,val\ P- P- Malonėkite daly-

■ . u • . r. r. • I * 1 41 1 Z“\ 1^ 1 C? ir O ■

tas reformas. Tačiau reformos 
turi būti esminės — pačioje 
Alto struktūroje, o ne žmonių 
perstatinė jime.

Toliau dr. Nasvytis, losange- 
liečių klausinėjamas, pavaizda
vo spaudos bei atskirų politinių 
srovių nuotaikas bei reakcijas.

Svečias vietos veikėjams pa
darė labai gerą įspūdį, nes ver- landžio 1 d. 2 vai. p. p. Šv. Kry- 
tindama^ sroviu užimtas nori žiaUs Pa^P^03 svetainėje Town tindamas srovių užimtas pozi , Lake Narės maionėkite atsi- 
cijas, kritiškai pažiūrėjo ir ’............. • ................
savąją grupę — tautininkus.

lis.
I

— Jaunimo teismą rengia LB 
New Yorko apygardos valdybai 
sį šeštadienį, kovo 31 d. 7 v. 
Apreiškimo par. salėje, Brook- 
lyne. Dalyvauja: V. Rastenis, 
D. Bulgarauskaitė, V. Radziva- 
nas, dr. V. Vygantas, dr. B. 
Nemickas, A. Budreckis, R. 
Gedeika ir kt. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Įėjimas nemo
kamas.

— Dr. Alg. Nasvytis šiomis 
dienomis tarnybiniais reikalais 
lankėsi Los Angeles, Calif. Ta 
proga turėjo susitikimų su vie
tos lietuviais veikėjais, kuriuos 
painformavo apie pastaruosius 
lietuviškojo gyvenimo įvykius 
ir rytinėse kolonijose susidariu 
sias nuotaikas.

Iš daktaro pateiktos informa 
cijos losangeliečiam susidarė įs 
pūdį, kad iš Alto Vykdomojo 
komiteto narių visą situaciją 
blaiviausiai vertino pirminin
kas, tik neturėjo jėgos spirtis

i

I

*

1

kamais darbininkais visame mie 
ste ir aukščiausiai apmokamais 
elektrikais visoje šalyje.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Petronėlės dr-jos susirin

kimas įvyks sekmadienį, balandžio

vauti ir užsimokėkite duokles, kad 
nebūtumėt išbrauktos.

Stella Kaulakis, rašt.
— Moterų Sąjungos 21-os kp. 

Town of Lake svarbus susirinki
mas įvyks balandžio 1 d. 1 v. p. p. 

išv. Kryžiaus parap- svetainėje. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti. — Vald.

— Šv. Kazimiero Akademijos 
svarbus susirinkimas įvyks ba-

Be visos eilės Chicagoje ir kitur prašomi ne- lyvautiį Įėjimas laisvas ir ne
mokamas. Rengia ateitininkų 

X Menininkų klubo ruošia- sendraugių kuopa.
ma dr. A. Baltinio paskaita 
“Modernusis menas filosofiniu t 
požiūriu” įvyks balandžio 8 d. 3 
v. p. p. Jaunimo centre.

X Dainavos Jaunimo stovyk 
los vajaus laimėjimų šakneles 
prašoma grąžinti ligi balandžio 
15 d., kadangi vajus pratęsia
mas. Prašome knygučių nenu- 

i mesti, nes jaunimo stovyklai la 
bai reikalinga paramos. Paste
bėtina, kad Jaunimo stovykla i 
gauna iš amerikiečių prašymų 
stovyklą parduoti ar išnuomuo- 

:ti. Visa tai liudija stovyklos 
vertę.

X Juozas Baublys, Marijonų 
Seminarijos ūkio darbininkas, 
mirė kovo 28 d. apie 2 vai. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Pas mari
jonus išdirbo 21 metus. Anks
čiau dirbo ūkyje S. Dakotoje. 
Buvo gyvo tikėjimo vyras ir 
paremdavo tikruosius religinius 
reikalus. A .a. Juozas išgyveno 
71 metus.

X šv. Panelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje šią savaitę 
kas vakarą 7 v. vyksta misijos 
anglų kalba, kurias veda tėv. 
Kelly, dominikonas.

X BilI Rakauskas jau kelin
ta savaitė kaip atostogauja 
Floridoje. Jis aplankė Puerto 
Rico, Meksiką ir daug kitų vie
tų. Bill yra sūnus veikėjos 
Onos Zalandauskienės, 4046 S. 
Francisco.

I Balandžio 15 d. 12 vai. taip

j. KAZANAUSKO SUKAKTIS

*

organizacijas ir visus skiria dideles sumas pinigų, 
pobūvius, 

kurie socialiniam operos gyve
nimui duoda daug naudos, o 
ypač tolimesniam veikimui. Inž. 
A. Rudžiui patinka “Aidos” ope 
ra. Jis jau seniai ragino tą 
operą statyti. Šiemet tai jau 
padaryta. Po antrojo “Aidos” 
spektaklio Rudžiai visam ope
ros personalui ir tos operos rė
mėjams rengia pietus balan
džio 8 d., tai leidžia suprasti, 
kaip jie puikiai mūsų operą re
mia ir tuo pačiu yra dideli mū
sų muzikinio gyvenimo išeivijo
je palaikytojai. Operos spek
takliuose kartu kaip jų svečiai 
dalyvaus ir nemaža žymių ame 
rikiečių. kurie mūsų operą ver
tina ir joje lankosi noriai.

X Viktorija Leone, veiklioji 
ALRK Moterų są-gos centro 
raštininkė, pereitą sekmadienį, 
kovo 25 d., kalbėjo per ALRK 
Moterų są-gos, 46 kp. pusry
čius, po bendros Šv. Komuni
jos. Pusryčiai buvo suruošti 

; Gimimo

30 m. pirmininkas Mutual Federal Savings bendroves

si
v.
S.

Jonas Kazanauskas

Nuo 1919 m. tapo Mutual 
Federal Savings direktorium 
ir čia sutaupė pirmutinę tūk
stantinę dolerių. Užėjus depre 
sijai, 1932 m. direktoriai Jo
ną Kazanauską išrinko pirmi
ninku, ir nuo to laiko pirminin 
kauja iki šios dienos.

1. lankyti ir naujų narių atsivesti.
Valdyba

— Tėvų Marijonų Bendr. 35 sk. 
Brighton Park susirinkimas įvyks
ta sekmadienį, balandžio 1 d., 1:30 
vai. p. p. parapijos mokyklos sa
lėje. Išgirsim pranešimą kaip pa
sisekė ruošta vakarienė, pasitar- . 
sim apie artėjantį seimą, kuris 
įvyks balandžio 8 d. vienuolyno

IT ALI JOJ
— Kun. dr. S. Žilys pakvies

tas darbui į Rytų kongregaci
ją Vatikane.

VOKIETIJOJE
— Pinnebergas. šiais metais PatalP°se- 

nebuvo čia rengiamas joks mi-1 
nėjimas, tačiau buvo pasiten- Pašalpos klubo

V X J iV’ ___ ___

kinta propagandinių leidinių landžio \ d.. 1'vaL p. p. Holl^vood 
dalinimu įtakingiesiems vietos ■ • -■
įstaigų vadovams ir spaudai. 
Šioj srity nemažai pasitarnavo
J. Čekauskas.

— Augsburgo apylinkės se- 
pinigų iš- n’ūnu išrinktas dr. E. Seika.

— Neumuenster seniūnu bu-
I

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

X Rekolekcijos moterims, 
antros konferencijos pamoksli
ninkas Tėvas Bruno Markaitis, 

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, tema — Įkvėpimas. Rekolekci- 
S. Maplewood, labai tvar- jos prasidės bal. 12 dieną, 7:30

kingai ir greitai užpildo IN- v. v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
COME TAX visiems. Tel. CL Rengia Vyrės, giedrininkės. Mo 
4-7450, sekmad. . YA 7-2046. terys kviečiamos pasinaudoti 

(Sk.) šiuo dvasiniu patarnavimu.
I (Pr)X Terros parduotuvėje, 3237 I

West 63rd Street, iki pat Ve- X Į Stasio Pilkos rečitalį, 
lykų žymūs nupiginimai dau- keturiasdešimtmečio meninio 
geliui prekių. Atpigintas por- darbo sukakčiai paminėti, bilie- 
celanas, stalo sidabras, krista- tus iš anksto galima įsigyti Jo- 
las, keramikos dirt>iniai, vyrų no Karvelio knygyne ir “Mar- 
ir moterų laikrodėliai, aukso giniuose” 
papuošalai ir kt. brangenybės Sukaktuvinis rečitalis įvyks 
ir d. kt. Kai kurios prekės nu- šeštadienį, balandžio 14 d. 7:30 
pigintos visu trečdaliu nuo nor- vak. vakare Jaunimo Centre di- 
malių kainų. (Sk.) džioje salėje. (Pr.)

X Laimutė Vepštaitė ir ma
mytė išvyko į Phoenix, Arizo
ną, pailsėti. Lankys įžymesnes 
vietoves ir apylinkes. Saulėtoj 
Arizonoj pailsės po stiprių Chi
cagos šalčių. Laimutė — su di 
dele meile ruošiasi gailestingos 
sesers profesijai Chicagos Cook 
County ligoninėj. Studijas baigs 
šį rudenį.

X Magdalena Gedvilienė, 
7139 S. Mozart St., dabar ato
stogauja Hot Springs, Arkan- 
sas, ir žada pasilikti ten apie 
porą mėnesių, nes esą labai gra 
žus oras, o ir apylinkės jai la- 

Ibai patinka.

Jonas Kazanauskas jau 
metų pirmininkauja Mutual 
deral Savings bendrovei, esan
čiai 2202 West Cermak Road, 
Chicagoje. šią bendrovė per
ėmė pačiais sunkiausiais depre 
sijos laikais ir įstengė visiems 
indėlininkams išmokėti pilnas 
sumas, doleris dolerin, ir dar 
su procentais. Tai rodo didelį 
sugebėjimą ir didelę ištvermę. 
Bendrovė visą laiką vedė ope- 

1 racijas, niekada nebuvo užda
ryta, nors daugelis panašių fi
nansinių įstaigų yra sužlugę.

Jonas Kazanauskas yra ki
lęs nuo Panevėžio. Į JAV at
vyko 1910 m. Kiek susitaupęs, 
vyko į Valparaiso universitetą, 
išėjo buhalterijos kursą ir 
ėmė dirbti komerciniame ban
ke. 1917 metais buvo pašauk- dauS P° 40 automobilių, 
tas į JAV kariuomenę. Čia taip 
gi buvo pastebėti jo 
niai gabumai, ir jis tapo ka- skolos duodamos atsargiai. Už-
riuomenės dalinio iždininku 
mokėdavo algas kariams.

| buvo Prancūzijoj.
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Fe

Kai perėmė bendrovę, jos tur 
tas depresijos metu buvo nu-' 
puolęs iki pusės milijono dole- Į 
rių, o dabar priaugo iki 13 
milijonų dolerių. Bendrovė jau 
gyvuoja 58 metus. Nuo 1933 j 
m. priklauso Federal Home i 
Loan bankų sistemai ir gali Į 
gauti, kiek reikia, 
mokėjimams. Nuo 1934 metų 
Mutual Federal Savings bend- vo išrinktas ir vėl B. Oria, 
rovė gavo specialų federalinį ———————— 
čarteri ir yra federalinės vai- kad paskolos labai apdairiai 
džios priežiūroje. Tik trys lie
tuvių bendrovės Chicagoje yra 
su tokiomis privilegijomis, o iš 
viso JAV-se yra tik 4 tokios 
lietuvių federalinės paskolų ben 
drovės.

Indėliai čia nuo 1935 m. yra 
apdrausti $10,000. Tokią ap- 
draudą Chicagoje ši lietuvių 
bendrovė gavo viena iš pirmų
jų-

Dabar Mutual Federal Sav
ings bendrovės patalpos moder 
niškai atnaujintos, bet jau yra 
permažos. Planuojami nauji 
pertvarkymai.

Pernai įruošta mašinoms sta 
1 tyti aikštė, kuria šeštadieniais 
kas valandą pasinaudoja maž-

Bendrovė indėlininkams mo-
finansi- ka 4’4 procento palūkanų. Pa-

— silikusių mokesčių nėra ir už 
Tai skolos atimtos nuosavybės ben 

,drovė taipgi neturi. Tai ženklas

— Chicagos Lietuvių Kęstučio
> mėnesinis narių 

susirinkimas įvyks sekmadienį, ba-

svetainėje, 2417 West 43-čia g-vė.
Valdyba
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T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

tvarkomos.
Mutual Federal Savings ben

drovė ir jos pirmininkas Jonas 
Kazanauskag visados remia lie 
tuviškus reikalus.

J. Kazanauskas myli lietu
vių spaudą. Yra metus dirbęs 
“Draugo” administracijoje ir 
“Draugą” skaito nuo tos die
nos, kai jis tapo dienraščiu.

Jonas Kazanauskas jau vy
resnio amžiaus, bet turi puikią 
sveikatą. Paklaustas apie to pa 
slaptį, sako reikia kasnakt 8 v. 
ilsėtis, lošti golfą, niekada ne
persivalgyti ir... kasdien Dievą 
paprašyti, kad leistų dar vieną 
dieną išgyventi. J. Jurginis
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KRISTAUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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TVOROS— (CHAIN LINK FENCES)
RE {MOKĖJIMO IKI 36 MEN. IŠSIMOKEJLMUI

KOSTO BUTKAUS namu pagerinimo b-vė parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings); laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; stogelius; rynas; (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis:

PKospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

Split by PDF Splitter


