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PRANCŪZIJAI ATEINA NAUJA ERA
Kokios įtakos tai turis į vakariečių politiką ir į santykius 

su Sovietų Sąjunga

PARYŽIUS. — Didžiai pran
cūzų daugumai sekmadienį re
ferendume pasisakius už de Gau 
lie politiką, nešančią nepriklau 
somybę Alžirijai, Prancūzijos 
imperija eina prie pabaigos. Ta
čiau ta pabaiga yra tik koloni
joms, kurios, kaip Alžirija, pas 
kutiniu metu Prancūzijai buvo 
kaip girnų akmuo po kaklu ir 
tai beveik per ištisus 8 metus.

Dabar Prancūzija pradės nau 
ją laikotarpį. De Gaulle yra pa
siryžęs Prancūziją vėl įstatyti 
tarp didžiųjų pasaulio galybių. 
Prancūzijai ir vakariečiams da
bar netolimoj ateity teks spręs
ti šias problemas:

1. Numatoma perorganizuoti 
Prancūzijos vyriausybę, gal net 
ir parlamentinę sistemą. Minis- 
teris pirmininkas Debre norįs 
pasitraukti. Atrodo, kad Alžiri
jos reikalų miništeris L. Joxe 
taps užsienio reikalų ministeriu. 
Kalbama, kad į premjerus pre
tenduoja artimi de Gaulle patikę 
tiniai G. Pompidou ir J. Ch. 
Delmas.

2. Prancūzijos įtaka bendro
sios rinkos sistemoje didėja, ir 
atrodo, kad nuo jos daug pa
reis, ar Britanija galės būti ir 
kaip greit priimta į Europos 
Bendrąją Rinką (ekonominę ben 
druomenę).

3. Prancūzija dabar sieks jau

nuo seniau de Gaulle svajojamo 
trijų valstybių — JAV, Britani
jos ir Prancūzijos — direktora
to, kuris vadovautų bendrai są
jungininkų politinei linijai.

4. Dabar stipriau girdėsis 
Prancūzijos balsas ir Šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) srity
je. Čia Prancūzija siekia NATO 
vadovybę paversti planavimo 
štabu, pirmumą teikiant įvairių 
valstybių armijoms, o ne tarp
tautinėms komandoms.

5. Europoje Prancūzija sieks 
didesnės vienybės, tačiau dau
giau akcentuojant atskirų kraš 
tų politinės linijos derinimą, 
kaip bendros politikos sudarinė 
jimą.

6. Su Rusija prancūzai yra 
daug kartų vedę derybas ir da
bar de Gaulle gali siekti Eu
ropos situacijos sunormavimo.

Apie tai iš Paryžiaus vakar 
pranešdamas “Sun-Times” ko

respondentas Don Cook pabrė
žia, kad de Gaullio vadovauja
ma Prancūzija nebus ramiai su
dėjusi rankas. Alžrijos karo už
baigimas bus pats dinamiškiau
sias įvykis Europai ir Vakarų 
pasauliui po Marshallio plano.

— Japonijos žvejų laivai pas
tebėjo du Sovietų Sąjungos svie 
dinių sekimo laivus, plaukian
čius į Ramųjį vandenyną (Pa- 
cifiką), pietų link, o ne rusų 
taikinio — rytų link. Manoma, 
kad laivai plaukia į poziciją dėl 
kito rusų satelito iššovimo, ar
ba sekti JAV atominius bandy
mus vidurio Pacifike.

Lietuviai atstovai
į Berlyną

BERLYNAS. — Balandžio 
mėn. 6 - 8 d.d. Vakarų Berly
ne, Kongreso rūmuose vyko 
Tarptautinio Laisvųjų Profesi
nių Sąjungų Centro tremtyje 
šeštasis kongresas. Šios orga
nizacijos centrinė būstinė yra 
Paryžiuje ir ji apjungia 10 pa
vergtų tautų atstovus. Centro 
atstovaujamos tautos: Lietuva, 
Latvija, Estija, Bulgarija, Če
koslovakija, Jugoslavija, Lenki
ja, Rumunija, Vengrija ir Uk
raina. Lietuvių tremtyje dele
gaciją Berlyno kongrese suda
rė: Jonas Glemža ir Jonas Pet
raitis (abu iš Fed. Vokietijos) 
ir Pov. Juknevičius (Belgija).

Lenkijai reikia įsivežti javų
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partijos vadas Gomul- 
ka pranešė, jog Lenkija įsiga- 
bens 2 milijonus tonų javų šiais 
metais. Tai jis pareiškė Varšu
vos provincijos komunistų kon
ferencijoje.

Pasak jo kalbos, 1,200,000 to
nų grūdų reikės įsigabenti iš 
kapitalistinių valstybių ir 800, 
000 tonų iš Sovietų Sąjungos. 
Praėjusiais metais Lenkija įsi- 
vežė beveik tokį pat ūkinių ga
minių kiekį. Apie 50 milijonų

dolerių vertės atėjo iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių (daugiau
siai kviečių) ir buvo nupirkta 
ilgalaikėmis paskolomis iš JAV 
pertekliaus gaminių.

Sovietų žvalgyba 
pačiupo šešis 
japonų laivus

TOKIO. — Sovietų žvalgybi
niai laivai sekmadienį pačiupo 
šešis japonų vėžių žūklavimo lai 
vus šiaurėje nuo Hokkaido. Tai 
vakar pranešė japonų jūrinin
kų saugumo taryba.

šešiuose laivuose buvo 41 įgu 
los narys. Rusai yra paėmę 290 
japonų laivų, teigdami, jog jie 
pažeidę Sovietų teritorinius van
denis. Dabar yra 91 japonas 
žvejys rusų nelaisvėje.
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Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle sekmadienį balsavo už 
prancūzų-alžiriečių sutartį. 90 procentų prancūzų referendume pa
sisakė už Prancūzijos-Alžirijos taiką. (UPI)

Olandai stiprina savo karines 
jėgas Naujojoje Gvinėjoje
Olandijos gynybos sekretorius nuvyko į 

Naująją Gvinėją

HAGA, Olandija. — Gynybos 
sekretorius Pieter De Jong ba
landžio 8 dieną išvyko į olandų 
Naująją Gvinėją, kur olandai 
nuolat stiprina savo karines jė
gas prieš Indonezijos grėsmę.

Nors Indonezija pritarė prin
cipe Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiūlymui atnaujinti pasi
kalbėjimus dėl indonezų preten
zijų į salą, bet įsibrovėliai vei
kia vakarų Naujoje Gvinėjoje 
ir ten vyksta indonezų įsibrovė
lių susikirtimai su olandų karei

viais. Olandai nuolat stiprina 
vakarinėje Naujoje Gvinėjoje 
įgulą ir jų ministeriu kabine
tas esąs suskilęs dėl amerikie
čių pasiūlymų.
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Prancūzų ginklų fabrikas sprogo
Gyventojai išbėgo į saugesnes vietas. Per 20 asmenų 

žuvo

PONT SAINT ESPRIT, Pran minama fabrike, irgi paįvairino 
cūzija. — Parako fabrikas va- didžiulį sprogimą, 
kar sprogo netoli Saint Just d- Kareiviai saugojo fabriką,, nes
Ardeche, padarydamas daug yra gynybos departamento ju- 
nuostolių ir priversdamas 500 risdikcijoje. 
kaimiečių bėgti į saugesnes vie
tas.

Mažiausiai 20 asmenų žuvo, 
nors tik penki lavonai buvę su
rasti keturioms valandoms pra
slinkus po pirmojo sprogimo. Tų 
sprogimų buvo keli. Mažiausiai 
30 asmenų sužeista.

Pasak ankstesnių pranešimų, 
eksplodavusi krosnis sukėlė 
sprogimą, nors policija neatme
ta ir slaptosios armijos orga
nizacijos sabotažo, atsikeršyda 
ma dėl referendumo sekmadie
nį, kuriame patvirtinta Prancū
zijos ir Alžirijos taikos sutar
tis.

Fabrike buvo 76 darbininkai 
ir 20 kareivių, pirmajam spro
gimui įvykus.

Maskvoje protestavo
kompozitoriai

MASKVA. — Maskvoje kovo 
31 d. pasibaigęs vad. visasąjun
ginis kompozitorių suvažiavimas 
kai kuriais požiūriais buvo bū
dingas pasisakymais ir prieš par 
tijos nurodymus ar liniją. Nors 
partija Vakarų muziką laiko 
buržuazine, dekadentine, vis dėl 
to sovietiniai kompozitoriai rei
kalavo tą muziką tyrinėti, tikė 
damiesi joje rasti paskatinimo 
savo kūrybai. Partijos ideolo
gas Suslovas savo kalboje rei
kalavo kovoti su reakcijos, bur 
žuazinės ideologijos reiškiniais 
muzikoje ir ginti socialistinio

Venecuelos armija 
užmušė 5 partizanus;

vienas kubietis
CARACAS, Venecuela. — Ve

necuelos kareiviai užmušė pen
kis kairiuosius partizanus va
karinėje Venecueloje. Tai prane 
šė vyriausybė sekmadienį. Vie
nas iš penkių buvęs kubietis.

Prezidentas Romulo Betan- 
court nuolat perspėja, jog kai
riųjų sąmokslas Venecuelą pa
verčia komunistine šaka.

Septyni partizanai buvę su
žeisti ir dešimt pateko nelais
vėn. Kareiviai nenukentėjo.

Kariuomenė ieško toje apylin
kėje kitų partizanų būrių, kurie 
turi apie 200 vyrų, daugiausiai 
universiteto studentų.

Kanados laikraštis 
apie Murrow boikotą 
prieš raudonųjų meną

TORONTAS, Kanada. — “To 
ronto Daily Star” balandžio 3 
dieną pranešė^ jog Sovietų žinių 
agentūra “Tass” balandžio 2 d.

' JAV Informacijos įstaigos di
rektorių E. Murrow apkaltino 
“storžieviu ir išsišokėliu” prieš 
Sovietų parodą, kuri buvo ati
daryta balandžio pradžioje.

“Tass” korespondentas M. Sa 
gatelayan paskelbė, kad JAV 
Informacijos įstaigos direkto
rius ir kiti JAV pareigūnai at
sisakė dalyvauti Sovietų Sąjun
gos vaikų meno parodos atida
ryme. Toje parodoje išstatyti 
darbai vaikų iš Pabaltijo valsty 
bių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos.

JAV pareigūnai boikotavo So 
vietų vaikų ' parodą, norėdami 
pabrėžti, kad Pabaltijo valsty
bės — Lietuva, Latvija ir Esti
ja — nėra Sovietų Sąjungos da
limi, bet jos turi būti nepriklau 
somos.

KALENDORIUS

Balandžio 10 d.: šv. Leonas, 
Vykintas.

Balandžio 11 d.: šv. Julius I, 
popiežius; Girulis, Jūratė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
ir rytoj — šilčiau.

Saulė teka 5:19, leidžias 6:24.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vakar New Yorke pa
peikė Izraelį, kad jo kariuome
nė kovo 16 -17 d.d. puolė Siri
jos karines jėgas. Izraelio am
basadorius šią rezoliuciją pava
dino šališka.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris vakar grįžo iš 
Italijos, kur ilsėjosi. Adenauerio 
rolė kaip kanclerio keičiasi. Jo 
ministeriai savarankiškiau gali 
veikti.

Naujausios 

žinios
— Olandijos transportiniams 

lėktuvams, vežantiems kareivius 
į Naująją Gvinėją, uždrausta 
sustoti JAV bazėse, nes Ameri
ka nenori užgauti Indonezijos 
jausmų, bet rado naują dangų. 
Prancūzų prezidentas de Gaul
le leido olandų lėktuvams susto
ti Tahiti ir Naujoje Caledoni- 
joje.

— Buvusio Brazilijos preziden 
to Janio Quadros autoritetas kri 
tęs krašte, nes jis negali tinka
mai išaiškinti žmonėms, kodėl 
jis pasitraukė iš valstybės gal
vos posto.

— JAV vakar iš Port Arguel- 
lo, Calif., paleido satelitą Midas, 
kuris pateko į orbitą. Šio sate
lito uždavinys: tirti aukštumoje 
spinduliavimą.

__ 17 valstybių atstovų nusi
ginklavimo konferencija Ge- 
nevoje vakar įžengė į penktą 
savaitę, bet jokios pažangos ne- 

jpadaryta.
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės susirūpinusios per 1,200 
belaisvių likimu, kurie buvo nu 
teisti 30 metų sunkiųjų darbų 
kalėjiman. arba jie turi Castrui 
surasti 62 milijonus dolerių, jei 
nori būį;i laisvi. Vienas komite
tas jau nuvyko į Kubą tartis 
su Kubos vyriausybe ne tik 
šiais belaisviais, bet ir kitais 
kaliniais. Šis komitetas jau tu
rįs pažadėtus 26 milijonus do
lerių išpirkti belaisviams.

Felix Frankfurter, 79 metų, JAV 
Aukščiausio teismo narys; susir
gęs teismo rūmuose, dabar yra li
goninėje Washingtone. (UPI)

realizmo pagrindus. Daugiau
Rankinės granatos, patrankų 1 laisvės, Vakarų įtakų nesibai- 

sviediniai ir kita amunicija, ga- dymo suvažiavime reikalavo A- 
zerbeidžano kompozitorius Ką
rą jevas ir baltgudžių muzikų 
vadovas J. Tikockis.

Kaip baigiamajame posėdyje 
pareikšta sveikinime komunistų 
partijos centro komitetui, kom 
pozitoriai laiko, pareiga daly
vauti su savo kūryba, auklėjant 
naują komunistinės visuomenės 
žmogų, formuojant jo idėjinius, 
dorovinius ir estetinius idealus. 
Pagrindinis muzikos uždavinys 
esąs įkūnyti “didvyriško tary
binių žmonių darbo vaizdus...” 
Muzikai dar nurodė, kad, girdi, 
likvidavus asmenybės kulto lie
kanas, išsiskleidęs sovietinių

prezidentas1 kompozitorių individualumas.
Vyriausybės priėmime kalbą mu 
zikams pasakė ir Chruščevas. 
Koncerto metu buvo išpildyta 
J. Juzeliūno simfoninė siuita

— Komunistai partizanai sek- Afrikietiški eskizai 
madienį nužudė Pietų Vietname 
du amerikiečius karinius pata
rėjus ir du kitus paėmė nelais
vėn netoli Jungtinių Amerikos 
Valstybių helikopterių bazės,
360 mylių šiaurėje nuo Saigo- 
no.

— Prezidentas Kennedy va
kar Washingtone atidarė beis
bolo sezoną, išmesdamas pirmą
jį sviedinį. Žaidė Detroito ir 
Washingtono komandos.

Maskva ūkiniai 
neberemsianti Peipingo

WASHINGTONAS. — Pagal 
valstybės sekretoriaus pagalbi
ninko Harrimano duomenis, pas
kelbtus jam grįžus iš Tolimųjų 1 Sirijos išstumtas 
Rytų, Maskva sustabdžiusi ūki- Nazettn EI Kudsi būsiąs grąžintas
nę paramą raudonajai Kinijai, i valstybės galvos postą. Jį nu-

, , . , , . n - verte Nasserio salininkai karinin-neduodanti paskolų ir daugiau
nesiunčianti specialistų. Dėl to 
pirmoje eilėje galinti nukentėti 
kinų sunkioji pramonė.

Esą, jau kuris metas jaučia
mas sovietų - kinų santykių pa
aštrėjimas.

Pagal lenkų informacijas nuo 
1960 metų, kai Kinija buvo pir
masis prekybos partneris su so
vietais (komunistinio bloko ri
bose), tai dabar ji jau atsidūrė 
ketvirtoje vietoje po Rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos ir Len
kijos.

kai. (UPI)

AMERIKOS ŽVALGYBA APIE KINIJOS- 
RUSIJOS SKILIMĄ

Prieškomunistinis švietimas JAV kariuomenėje yra sustiprintas

WASHINGTONAS. — JAV 
armijos žvalgybos viršininkas 
gen. maj. Aiva R. Fitch sena
to investigatoriams pareiškė, 

1 kad nors ir yra nuomonių skir
tumų tarp raudonosios Kinijos 
ir Rusijos, tačiau jie neesminiai 
ir karo atveju abidvi tos valsty 
bės veiktų iš vieno. Kalbėdamas 
apie komunizmo pavojus Jungti 
nių Amerikos Valstybių viduje, 
Fitch pažymėjo, kad tas pavo
jus ir dabar pasilieka taip pat 
didelis, kaip praeitais metais.

Tai gen. maj. Fitch pareiškė 
nenoromis, žinodamas, kad jo 
pažiūros šiuo klausimu nėra to
kios optimistiškos, kaip kai ku-

pareigūnų. Fitch buvo pakvies
tas senato pakomisijos, tirian
čios JAV kariuomenės prieško- 
munistinio švietimo programą. 
Pakomisija tiria kaltinimus, kad 
Kennedy vyriausybė šioje srity
je suminkštėjusi.

Kai gen. maj. Fitch buvo pa
klaustas apie Kinijos - Rusijos 
santykių aštrėjimą, jis pareiš
kė, kad šie klausimai neliečia 
investigacijos temos. Tačiau pa 
komisijos pirm. J. Stennis, žino
damas, kad Fitch yra vyrau
jantis JAV ekspertas priešvals
tybinės veikios, infiltracijos, 
špionažo ir kontršpionažo sri
tyse, privertė jį į tą klausimą

rių aukštųjų JAV vyriausybės t atsakyti. Gen. maj. Fitch pri

pažino, kad yra tam tikrų dok
trinos skirtumų ir nepasitenki
nimo jausmų tarp Kinijos ir Ru
sijos, tačiau tie dalykai nėra 
tiek svarbūs, kad priverstų juos 
savo tarpe kovoti.

Gen. maj. Fitch papasakojo, 
kad prieškomunistinis švietimas 
JAV kariuomenėje yra sustip- 
rimtas, kai buvo įsitikinta, jog 
komunistai savo vadinamu “sme 
genų plovimu” buvo pasiekę kai 
kurių rezultatų Korėjoje tarp 
amerikiečių belaisvių. Buvo nu
statyta, kad vidutiniškas ame
rikietis karys yra perdaug nai
vus, neįstengia gintis politinė
se diskusijose, ir Korėjoje JAV

TRUMPAI
— Britanijos parlamentas pri 

ėmė naują biudžetą 331 balsu 
(prieš 219). Numušė britų par
davimui mokesčius, bet uždėjo 
15 proc. mokesčių saldainiams 
ice-cream (šaltajai košei) ir 
minkštiems gėrimams. Šiuo biu 
džetu Britanija ruošiasi įsijung 
ti į Europos Bendrąją Rinką.

— Septyni JAV narai buvo 
patekę į kubiečių nelaisvę, va
kar iš Havanos grįžo į Miami, 
Fla.

— Prancūzų premjeras Debre
vakar tarėsi su prezidentu de 
Gaulle. Sakoma, kad Debre ke
tina pasitraukti iš ministerio 
pirmininko posto.

— Prezidentas Kennedy ir 
Britanijos premjeras Macmilla- 
nas dar kartą kreipsis į Sovie
tų diktatorių Chruščevą pasi
rašyti atominių ginklų bandy
mų uždraudimo sutartį tarptau 
tinėje kontrolėje.

kariai net buvo įtraukti savu 
noru lankyti raudonųjų indoktri 
nacijos klases, pasirašinėti tai
kos peticijas, klaidingai prisipa
žinti būk amerikiečiai platino 
užkrėtų bakterijas ir atlikti ki
tus priešui naudingus darbus. 
Dabartinė programa karius dau 
giau supažindina su demokrati
jos ir komunizmo principais 
ir jie jaučia “sveiką neapykan
tą komunizmui ir pasibaisėjimą 
juo” — liudijo Fitch.

\
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^ERašo DR. AL.
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4342 Archer Aveu Chicago. 32 'i 

ĮTAMPOS GALVOSOPIS

gavau, bet prisimetė vaginoje

ant kojų, jaučiu spaudimą ir 
skausmą kažkur giliau. Buvau

RADIO PROGRAMA

Kanados žinios

st. turėjo nuosavus namus ir 
buvo tabako ūkio dalininkas.

Galvosopis, kurį medikai va-. “apmarins” nervų centrus. Tik- a Stasys Gudinskas buvo 
dina “Tensive Cephalgia”, reiš- Į tai priežasties pašalinimas gali i nevedęs buvo knęs iš gausįos 
kia galvos skaudėjimą nuo pa-. galvosopį sėkmingai pagydyti. Gudinskų šeimos. Hamiltone li- 
didėjusios nervų įtampos.

A .. ... ... . DAKTARO ATSAKYMAIAmerikoje sios rusies galvos 
skauduliu milijonai žmonių kan 
kinasi. Daugelis mūsiškių trem-

J KLAUSIMUS ,, . XT .
įkūrę. Velionis prieš kelis me- 

Klausia J. V. — Esu 62 m. ; tus turėjo sudėtingą vidurių o- 
tinių dažnai gauna tokią “Ten- j amžiaus, aukščio 6 pėdos, sve- Į peraciją, po kurios vėl sustiprė- , 
syvinę Cephalgiją”, kokios se- ■ riu 220 svarų stambaus kūno jo. 1962 m. balandžio 2 d. buvo 
niau Europoje nebuvo patyrę. • sudėjimo. Prieš keletą metų palaidotas lietuvių kapinėse.

sopio reikšmės ir nežinodami svorį, kiek galint daugiau mau Balandžio 8 d Hamiltone lie- 
skirtumo, ypač - labai didelio dytis jūros vandeny, ką aš da- tuvi parapijos‘bažnyčioje pra 
skirtumo tarp “Tensive Cephal-, rydavau per keletą metų. Per
gia” ir “Hypertensive Cephal- i vieną vasarą buvau numetęs 40

Klausia E. B. T. — Prieš tre-

Nesuprasdami tos rūšies galvo- man daktaras liepė numesti Rekolekcijos lietuvių bažnyčioje Naktis. K. Lukoševičius yra dau

gja”, prieina klaidingų išvadų, svarų, maudydamasis ir laiky- lai būna perspėjįmu visiems 
rūpinasi, jaudinasi ir padaro damasis griežtas dietos. Nesi- skaitytojams> kad turint per-'dijuoja Mc Master universitete, 
daug klaidų. laikant dietos, svoris vėl grjzo augštą krauj0 spaudimą, tene- i rašo eilėraščius.

“Tensive Cephalgia” paeina at^al; Praeitų metų sPalio.7 d’ mandrauja su besaikiu maudy-'
nuo nervų įtampos. Tos rūšies n.uvy P1"1® Juroa> pajų au mosi Tamsta privalai pildyti — Praėjusi žiema buvo labai
galvosopiai dažniausia pasireiš- V1S^ . esln^ uno uz irPusl4- - savo jaktaro visus patarimus šalta ir gili. Bet niekas nemanė,
kia gale savaitės po sunkaus ras ir vanduo buvo labai Sl1' ir vaistus, ir neklausyti jokių kad ir pavasaris bus toks šal-
j u v • - • tas, 80°, todėl lindau į vande- „„s-i;,,;,,darbo, po barnių su šeimos na- . . pasalinių patarimų.. . , . . ... m ir labai nustebau, kai visasnais ar su kaimynais, po did e- ,.. ... , r užtirpimas tuojau nuslinko.
lio susijaudinimo teatre, kon- Maudžiausi ilgai ir puįkjoje Sa- jetą mėnesių turėjau operaciją 
certe, demonstracijoje, sporto vįjautoje parvykau namo. Bet (histerektomiją). Priežastys
stadijone, ekskursijoje, beskai- namie dar dįdeSnis užtirpimas buvo endometriosis ir cervixi- 
tant premijuotą romaną ar ko- pasįkartojo. Tuoj iškviestas dak tis. Dabar, po operacijos, atsi-
kį baisų straipsnį laikraštyje ir, taraSj davė vaistug nuo krau-
t- t. i j0 spaudimo, kuris buvo virš

“Hypertensive Cephalgia” pa- 200. Ir jaučiau dabar sunkų 
eina nuo peraukšto kraujo spaudimą nuo viršugalvio iki 
spaudimo. Tos rūšies galvoso- kelio, rankos ‘ pirštai lyg būtų ■ pas daktarą, liepė dėmesio ne
pis yra visiškai kitos rūšies, virve suveržti, taip kankinuosi 
negu nervų įtampos galvosopis, jau beveik pusmetį, nesulauk- 
ir žmogaus gyvybei yra daug damas permainos. Noriu klaus 
pavojingesnis. Jei prie peraukš ti Tamstos patarimo, kas dary
to kraujo spaudimo (hyperten- ti, kad liga greičiau pasibaig
sią) dar prisidėtų nervų įtam- tų, gal imti šiltas vonias ar ko- Piant į tai dėmesio? 
pa, tai gali įvykti katastrofa. . kįus masažus, nes mano dakta- i Atsakymas B. T. — Jei tik-

“Tensive Cephalgia” — nėr- ' ras apie tai nieko nesako. , rai yra infekcija, tai reiktų gy
vų įtampos galvosopis gali pa-! Atsakymas J. V. — Gavai1 dytis gydytojo priežiūroje. Vie- 
sįreikšti net ir pas tuos, kurių tik “little stroke”, tad džiaukis no vizito pas gydytoją tokiame 
kraujo spaudimas yra perže- kad tik taip įvyko. Toks įvykis atvejuje nepakanka, 
mas, ar visiškai normalus. Ku
rie dažnai gauna galvosopį nuo 
nervų įtampos nuo susierzini
mo, privalo nueiti pas savo dak 
tarą ir ištirti koks yra kraujo 
spaudimas.

Įtampos galvosopių atakos 
beveik visuomet pasireiškia ne 
įtampos metu bet post factum 
— “po visam”, susijaudini
mams pasibaigus. Pirm atakos 
jokių perspėjančių prodromų 
nesijaučia ne taip kaip papras
toj migrenoj. Ir skauda ne pu
sę galvos, kaip migrenoj, bet 
skausmas apima visą galvą ir 
kartais lokalizuojasi užpakaly
je akių arba pakaušyje. Atakos 
metu žmogus kartais nervingai 
riaugi, viduriai išsipučia ir kai- 
kada norisi vemti. Įtampos gal
vosopis nėra paveldėjama “li
ga”, ne taip ,kaip migrena. Yra 
tai aplinkumos bei įtampos pa
darinys.

Gydymas. Savaime aišku, kad 
jautrių nervų žmonės nepriva
lo lindėti ten, kur juos labai 
jaudina. Žiūrėti kaip “razbai- 
ninkai” per telviziją šaudosi ir 
gerti bromozelcerį neapsimoka, 
nes nuo to gali gauti ne tik 
įprotį, bet bromidrozę ar kito
kią ligą. Aspiriną ar acephene- 
tidiną vartoti yra ne tik neiš
mintinga, bet ir pavojinga, nes 
gali širdį sugadinti arba krau
jo bei kepenų ligą gauti. Ir net 
ergotamino tartratas yra pavo
jinga vartoti turintiems per- 
aukštą kraujo spaudimą arba 
angina pertoris ar inkstų ligą, 
ar kepenų negalavimus. Mote
rims ypatingai yra pavojinga 
vartoti galvosopio malšinimui 
vaistus be daktaro nurodymo.
Daug moterų sunaikino savo 
sveikatą ir peranksti mirė, ne
žinodamos, jog klaidą darė sa
ve nuodydamos beveik kasdie
ną aspirinu ar kitoriais paten- 
tikais.

Kas galvosopio atakas daž
nai gauna, privalo nueiti pas 
savo gydytoją, kad pagelbėtų 
surasti bei pašalinti galvosopio 
priežastį. Vien tik “dopinimas”
(apmarinimas) vaistais galvo
sopio nepagydys, tiktai laikinai

“The Marian” mergaičių choras, giedojęs Tėvų Marijonų Bendradarbių seimo pamaldose, su savo 
vadovėmis. Kartu su jomis yra Draugo namo viršininkas kun. V. Bagdanavičius, MIC, ir eko
nomas kun. P. Cibulskis, MIC. Nuotr. A. Gulbinsko

Seniausia Lietuvių Radio Pro-Į 
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 h 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. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

lAjūflino ELECTROniCS

TV-RAOI3A1 -UUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

MPŲTES 
>0214EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

Viskam iomlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

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

Tel. 434-4000
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

sidės rekolekcijos, kurias pra
ves misionierius kun. J. Vaiš- 
nys, SJ. Prasidės sekmadienį

Hamilton, Ont.
Mirė Stasys Gudinskas

Ilgesnį laiką pasirgęs Hamil- iškilmingomis pamaldomis bei 
tone mirė Stasys Gudinskas, ku pamokslu. Tęsis iki balandžio 
ris čia plačiai žinomas kaip ga- 15 d. Vietos klebonas kun. dr. 
bus verslininkas. 234 Hughson Juozas Tadarauskas maloniai

ragina visus savo parapiecius 
.gausiai lankyti rekolekcijas.

Kronika

— Hamiltonan atsikėlė ponų
ko seni tėvai, 4 broliai ir 2 se- • Balčiūnų šeima ir čia atidarė 
serys. Visi jie yra gražiai įsi- grožio saloną, kuris vadinasi 

The Fountain Beauty Salon, 24 
Į4 King st. East.

Kostui Lukoševičiui nese-
niai suėjo 60 m. amžiaus su-

gelio liet. organizacijų aktyvus 
dalyvis, visuomeninkas. Turi 
gražiai išauklėtą lietuviškoje 
dvasioje dukterį Saulutę, kuri 
dainuoja bažnyčios chore, stu-

tas. Balandžio 3 d. Hamiltone ir 
apylinkėse naktį buvo tik 22 
laipsniai virš nulio. KI. G.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Dideliam mūsų krašto dainiui
infekcija. Kai būnu daugiau Maironiui pagerbti visose lietu

vių kolonijose yra rengiami mi
nėjimai. Toks minėjimas ren
giamas ir Hamiltone. Minėjimą 
koncertą rengia skautai. Kvie
čiamas ir kitų kolonijų jauni-

kreipti, nes tai esą menkniekis.
Matydama, kad negerėja, bet
padėtis blogėja, klausiu, ponas . ,. .. ....L. , , T- J ’ • tz mas. Maironio poezija publikaiDaktare, Jūsų nuomones. Ko-
kios pasekmės laukia nekrei- bus Paduota Įdomiu budu. Kon 

certe dalyvaus Hamiltono tau
tinių šokių grupė, sol. V. Veri- 
kaitis, Meno' rengėjų teatro “Au 
kuro” dalyviai ir aktoriai sve
čiai. Taip pat pakviestas A. Ul- 
bino vadovaujamas stygų or-

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
&iš 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

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modeliu 
garantuotą automobilį? Duodame 6-iy mėn, 
garantiją.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

kestras, kuris gros tautiniams’ 
šokiams, o po to jaunimo pasi
linksminimui parapijos salėje.

Koncertas įvyks gegužės 6 d., 
sekmadienį, 3 vai., Hamiltono 
Lietuvių Namų salėje. E. P.

Geras katalikiškas laikraštis 
yra nuolatinė misija-

Leonas XIII

« P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezlstaa 

Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Areli Supports) ir t.t

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 So. Kedzie Avė.
Priima, ligoniui pagal suaitarlmij. 

081 valandos skambinti telefonu 
HKmlock 4-t632 nuo 2 iki 9 vOp. p 
kaskled, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O7B

Rez. HE 8-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ I./IGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

Ofisas: 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 00 tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. B IEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais i užd’arį7a
nuo 7 ilki 8. i —-----------

1 si
DR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos Ir Damen Avė. 
Vai. kasUen nuo 6—8 vai vak.

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

Ofiso telef. IiAtayette 3-0048 
Rez. WAlbrook 5-3048

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
el, oflrtc HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį, 
«ekm. uždary ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

balandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 19 v. r. iki 9 v y.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
yrtlma pagal susitarimą.

9R. J. G. BYLA " BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, llgon

2737 VVEST 71st STREET 
Vi-iandoa tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2870. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 1 
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpcdalybS akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S ir 6—h vai. v»k. 
šeštadieniais 1-4 p. p.dieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAI.,: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:S0 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lyonlus priima naaral susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2056 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
5ešt. nuo 1 iki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 3— 4 p. p. tr 6
iki 8 vai. Trečiad. h AeAt. uždaryta
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'I’elefonas: . GRovebell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd. 

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: REJlance 5-1811
DR. WALTER Js KIRSTUK

(Idetuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 591h Street Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel.
Denktadirmad" ian/iad ' ketvlrtad- tr RL tel° EDilon '^SO

vZF ^ak. Dšeštad_*-?i ^al.,^člad° 8°8-’ teL

ofiso ir buto OUympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

i Ofiso telef. UAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-9808

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. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki l vai. p. p. ir nuo

v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
1] vai. ryto — 1 vai. p Šeštad. 11

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1108

___ Res- t61, WAR>rOOl 5-3705

DR. MARMA LINAS~
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL HU8IT ARIMĄ 

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speclalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Se. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadle 
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JUDA MONSTAVIČIUS
GYDYTO  J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. III 

Telef. offlso: PUIlman 5-679# 
Namų: BEverly 8-3940 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso telefonas----- Blshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer J 

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

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHl ROPRACTOR

Headacbes, Arthritis, Ęheumatism.
Spine & Nerve, Ail'rtients 

1428 Broadvvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 Iki S 
P. M. Kitu laiku pagal 'susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary.8858035 
Res. Chicago Blshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS EIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAU.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus Ir • rūmus 
4456 8. Oallfornla Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak,. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 d. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rcz. PR 9-0730

Dr.W.Ross Dr. L.Seibutis
Inkstų, pūslės Ir šlafųiino takų 

chirurgija j nĮ

Valandos pagal susj^įrimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
0449 So. Pulaski Rd. TeliJ UU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, III. 

Telef. FU 5-2620;
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti T Jį 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. REUancey( p;441O ’ 

Rez. tel. GRovehill 0-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penkt. tik 1—g p. m. 
Trečiad. ir šeštad, pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 S. Ashland AVe.
Bendra praktika Ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
BE^Yop-KAs^?EI'gtw^ll,

LIGOS i
Ofisas b- rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antfc;;i treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

®ešt- 2—4 v. popiet Ir kitu 
talku — pagal susitarimą,

Tel. ofiso HE 4-2128, rei. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

?454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagalv1 susitarimą-

D61 valandos skambinkit-tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, 1 
dien, išskyrus trečiad. l£<|eštad.

Telefonas — GRovehill 0-2825

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS >"(
-alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai, popiet
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKASy,:v
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ave-
Oflso vai. kasdien: Z-4p:6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč.. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus ------ --------------------------------- ' : ■ ■____
Tel. ofls«Y PR 0-0446, rez. HE 4-5159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 0-0257. rez. PR 0-0659 

Rez. 6000 So. Arteslanf1 Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki 1 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMDIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandoaipo pietų
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Jungtinių Valstybių

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS
Aukščiausias teismas yra 

svarbi Jungtinių Valstybių in
stitucija, Tai trečioji valdžios 
šaka. Teismą sudaro devyni 
nariai juristai. Juos skiria pre 
zidentas, tvirtina senatas. Vie
nas jų yra pirmininkas. Šiuo 
metu juo yra Earl Warren, 
respublikonas, buvęs Califor- 
nijos gubernatorius. Nariai: 
Hugo Black, Felix Frankfur
ter, William Douglas, Tom 
Clark, John Harnan, William 
Brennan, Potter Stewart. Char 
les Whittaker šiomis dienomis 
dėl nesveikatos atsistatydino.

Teisėjui Whittaker psaitrau 
kus iš šios vienos svarbiausių
jų institucijų, prezidentas John 
F. Kennedy turėjo progos pa
daryti pirmąjį savo paskyrimą 
į šį teismą. Jisai paskyrė, .pa
lyginti, jauną vyrą Byroną R. 
White. Naujasis teisėjas ligi 
šiol yra buvęs Denver, Col., 
miesto vienos korporacijos ad
vokatas. Jisai reiškėsi ir poli
tikoje. Praėjusiųjų rinkimų me 
tu jis buvo vieno Kennedy kan 
didatūrąį.,į prezidentus rėmusio 
komiteto pirmininkas. Po rin
kimų jis buvo pakviestas Tei
singumo sekretoriaus pirmuo
ju asistentu. Pranešdamas a- 
pie jo paskyrimą, prez. Kenne
dy priminė, kad jis teisininką 
White, pažinęs virš dvidešimt 
metų. Savo charakteriu, patir
timi ir intelektualiniu pajėgu
mu naujasis teisėjas turįs la
bai aukštas kvalifikacijas.

Teisėjas White aukštuosius 
mokslus; yra išėjęs Colorado 
ir Yale . universitetuose. Kai 
Aukščiausiojo teismo pirminin 
ku buvo Fred Vinsos, jis dirbo 
jo kabinete, įgydamas daug 
patyrimo. Studijuodamas pasi
žymėjo futbolo komandose.

: u *
Prezidentinių rinkimų metu 

Abraham Ribicoff, dabartinis 
vyriausybės kabineto narys, bu 
vęs Cbnnecticut valstybės gu
bernatorius, yra pareiškęs no
rą būti paskirtas į Aukščiau
siąjį teisiną. Tuoj po rinkimų 
tokios vakansijos nebuvo. 
Daug kas galvojo, kad, pirmai 
vakansijąi atsiradus, preziden
tas Kennedy ją užpildys Ri
bicoff paskyrimu. Tačiau pasi
rinktas kitas teisininkas. Sa
koma, kad netrukus dar keli 
teisėjai pasitrauks iš savo pos
tų. Bet ir tuo atveju Ribicoff 
nebūsiąs ! skiriamas, nes jisai 
kandidatuoja į senatą iš Con- 
necticut. Jis apsisprendęs ki
toje valdžios šakoje (legislaty- 
vinėj) dirbti. Teisėjas Hugo 
Black, 76metų amžiaus, ir Fe- 
lįx Frankfurter, 79 m. am
žiaus, ųętrukus atsistatydin

sią. Teis. Frankfurter šiuo me
tu gana sunkiai serga.

Teisėjai į Aukščiausiąjį teis
mą yra skiriami iki gyvos gal
vos. Bet, jei jie nori pasitrauk 
ti, gali tą bet kada padaryti. 
Šių teisėjų metinė alga yra 
$35,000.

Naujasis teisėjas White yra 
laikomas prezidento Kennedy 
politikos šalininku. Jis demo
kratas, vadinamo “Ne.w Fron- 
tier” politikas. Jis užima kon
servatyvaus teisėjo respubliko
no Whittaker vietą. Galvoja
ma, kad White dėsis prie libe
ralinio teisėjų bloko. Taip ir 
ne. Teisėjas White yra “New 
Frontier” pragmatistas. Kaip 
buvęs pirmasis Teisingumo sek 
retoriaus padėjėjas, dažnu at
veju jis parems teisėjo Frank
furter pusę, jei bet kuri svars 
tomą byla palies vidaus sau
gumo reikalus. Taip darydavo 
Whittaker. Pagaliau ir ten, 
kur prisidės White, jis įneš 
šalto analistiško, pragmat'ško 
problemų nagrinėjimo. Tikima, 
kad White įėjimas į Aukščiau 
siąjį teismą padidins jo pajė
gumą tinkamai, išmintingai ir 
teisingai spręsti svarbias teisi
nes problemas.

*
Pirmutiniu juridiniu aktu, 

išleistu 1789 m. rugsėjo 24 d., 
Aukščiausias teismas buvo su 
darytas iš penkių teisėjų ir pir
mininko. 1807 metais teisėjų 
skaičius buvo padidintas iki 
septynių, 1837 m. iki devynių 
ir 1863 m. iki dešimt. 1866 m. 
kongresas autorizavo preziden 
tą Andrew Johnsoną sumažin
ti teisėjų skaičių iki septynių, 
tačiau 1869 m. vėl pakeltas 
skaičius iki devynių. Nuo to 
laiko šis skaičius jau nebesi- 
keitė.

Prezidentas yra įgalintas 
skirti teisėjus ne tik į Aukš
čiausiąjį teismą, bet ir į žemes 
nius federalinius teismus. Jis 
tai daro su senato patarimu 
ir pritarimu. Valstybės konsti
tucijoje nėra apibrėžtas kan
didato į teisėjus kvalifikacijos. 
Suprantama, kandidatai turi 
būti teisininkai. Skiriamieji, aiš 
ku, turi būti kuo nors pasižy
mėję, nes tiek Aukščiausiojo, 
tiek žemesniųjų federalinių 
teismų pareigos yra labai svar 
bios. Jie akylai turi sekti vals 
tybės gyvenimą, spręsti dide
les ir komplikuotas teisines pro 
blemas, žiūrėti, kad nei legis- 
liatyvinė, nei administracinė 
valdžios šaka nenusikalstų vai 
iftybės konstitucijos ir krašto 
demokratinės santvarkos nuo
statams.

Spaudoje ir gyvenime

APIE KRUPAVIČIŲ, PARAPIJAS IR 
- LAISVINIMĄ

Turiningame paskutiniame “Ai
dų” numeryje kun. St. Yla aukštai 
vertina pfel. M. Krupavičiaus su
kauptus patarimus sielovados sri
tyje, naujai jo parašytame veikale 
“Kunigas Dievo ir žmonių tarny
boje” (Lietuviškos Knygos klubo 
leidinys;)! '?Kun. St. Yla, pats bu
vęs sielovados dėstytojas Vytauto 
D. universiteto Teologijos fakulte
te, apie šį veikalą atsiliepia, kad 
“autorius veda ir traukią skaity
toją savo trumpasakišku, sklan
džiu ir. sodriu sakiniu, gryna kalba, 
lengvu —pusiau retoriniu, pusiau 
publicistiniu stiliumi.”

Knygos recenzentas džiaugiasi, 
kad ir autoriaus asmenybė yra gy
vas antspaudas veikale išdėstytoms 
mintims: “Jei tokie kunigai būtu
me visi, gyvenime būtų pravesta 
daugiau reformų ir prirašyta dau
giau knygų. Bet Krupavičius ne
gimsta kiekviename lopšyje”.

Tuose pat “Aiduose” J. Kojelis 
diskutuodamas su J. Šoliūnu ir 
svarstydamas tautinių parapijų 
problemą, atkreipia dėmesį, jog lie
tuviai jau ima dažniau keltis į 
priemiesčius ir reikia stiprinti ry 
šius su lietuviška parapija, kad jų 
nenutrauktų nuotolis: “Jei fizinis 
nuotolis tarp parapijiečių ir pa
rapijų centrų didėja, tai tie cent
rai savus,^parapijiečius turi trauk
ti didesne;- otrakcine jėga. Kleboni
jos turi vėl tapti pilnutiniais lie
tuvių tikinčiųjų veiklos centrais,

VOKETIJA SLEGIA MILŽINIŠKA SOCIALINE NAŠTA
Per pusę mil. užsieniečių darbininkų. Vokietijoje nebe madoje streikai 

pramonėj. Vokiečių ligonių kasos surenka milijardus markių.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 10 3

DOVYDAS PRIEŠ GOLIJOTĄ
f .

Taikliai dirbdami — laimėsime
V. ALSEIKA, Vokietija

i Visuomenei nuoširdžiai ste- aukų, tą judėjimą mūsų visuo-
Užsieniečių darbininkų verba- jungai iškėlus naujus reikalavi- keliami. Vokietijoje prieita iš- bintis, kad Kuchel-Lipscomb re- menė remia ir kitaip?

vimas vis tebevyksta ir jų skai mus, kai rytinės Vokietijos UI- Į vados, kad už sveikatą tenka ; zoliucijai remti komitetas taip Tenka atsakyti taip: jokios
čius visoje Vokietijoje jau pra- brichtas su Maskva užkulisiuo- i brangiai mokėti ir tai geriausiai! sėkmingai plečia savo veiklą, ir idėjos neįgyvendinsi tik pini-
šoko pusę milijono. Wuerttem- se jau trynė rankas, visi per j pavaizduoja per trejus metus kad ton veiklon įsijung.a jau gaiš. Tik pinigu remiama idėja
bergo-Badeno kraštas Vokieti- ankstyvi komunistiniai džiūga- net 75% pakilę mokėjimai už (kiti senatoriai ir kongresmonai nebus gyva žmonių širdyse.
jos pietvakariuose priglaudė ne- , vimai nuščiuvo. Įsikišo paskirų 
toli pusės visų užsieniečių dar- į vokiečių kraštų vyriausybės, iš 
bininkų ir šiame krašte šiuo abiejų pusių parodyta gera va- 
metu jie sudaro 2,8% visų gy- lia susitarti, ir “IG Metall” įmo-
ventojų. Palyginus su 1956 m., 
užsieniečių skaičius pakilo net

nės ramiai tebedirba. Pastarie
ji trys metai vokiečių ūkiui bu-

tris su puse karto. Stuttgarto j vo labai sėkmingi ir darbo fron 
miestas, aplinkiniai pramoniniai , te vyravo gili taika. Šiuo po- 
miesteliai — Esslingen, Lud- (žiūriu Fed. Vokietija nurungė
wigsburg, kiek toliau į pietus 
Reutlingen — tai didesni užsie
niečių susitelkimo centrai. Dau
giausia italai, graikai ir ispa
nai (atsirado ir turkų) ir per 
80% visų darbininkų — vyrai. 
Fed. Vokietijos pramonė vis dir

visą eilę kitų kraštų.
Tegul ir vėl kalba skaičiai:

jei Vokietijoje 1956 m. dėl strei 
kų buvo netekta 1580 darbo die
nų, tai 1960-61 m. jų vidutiniai 
netekta vos po maždaug 40. 
Šiuo požiūriu nelaimingiausias

ba didėliu spartumu, tačiau, jei kraštas — JAV. Štai, 1957 - 59

socialinį draudimą. . (įteikdami savo panašias Pabal- Taip yra ir čia. Visuomenės pri
tijo laisvinimo rezoliucijas), o tarimas buvo pirmas akstinas

štai, kai ^1957 m. pirmame vigkag cjaroma Su nepaprastai aukoms. Tačiau reikia gerai at-
pusmetyje už draudimą ligos at, ma£aįg finansiniais ištekliais, siminti, kad įgyvendinimo pa
veju vienam asmeniui teko mo- j)raUgo korespondentas kreipė- grindas, kuris bus patvaresnis1
keti 108 Dm (arba 27 dol.), tai ■ gį į Kuchel-Lipscomb rezoliuci- tik tada, kai K.-L. rezoliucijos
1931 m. pirmame pusmetyje to- i jaį remįį iždininką Jurgį A. Pet pravedimas bus paremtas ir pi
ji draudimo suma jau pasiekė i rauską; niginėmis aukomis. Išlaidų, ku-
189 DM. Nuo 195r m. Vokietijos, E . Ruchel Linscomb rias mes labai tauPome> vis dėl~
gyventojai, atsidūrę ligoninėje,1 ~ K.ate Kuchel-Lipscomb 
be algos, dar gauna ir didesnius ^olimpu remti vykil. komite-

.... - m • „ i to iždininkas, tai įdomu, ar vi-pnmokejimus uz ligą. Tai susir-
, v. suomene dosni šiai idėjai?

gūsiam didele parama tačiau ( Komitetui gugikūrug tam tik. | Turime sudarę Finansinį ko- 
negalima pamiršti, kad kyla ir vejįgfeig bg mitetą, kuriam vadovauja dr.

aukų. Jautėsi tam tikras stebė-,P- Pamataitis. Komitetas rūpi-
jimo periodas. Tačiau visuome- nasi pim^ telkimu’ Tam bus ir 
nei susipažinus su naujais L’e- atelt^e naudojami įvairūs bū- 

' dai, Be abejo, ir atskirų daug

— Kaip žiūrite j ateities dar
bą?

draudimo kainos. Kai 1957 m. 
ligonių kasos to draudimo skir 
davo 29 DM vienam apdraus
tajam, tai 1961 m. suma jau pa- , . , . , _

kas tvirtintų, kad vokiečių dar- m. vidurkį imant, vienam šim- kiJ lio.. 6g DM arba dauf?įau tuvos byĮos propagavimo bu- 
bininkai esą patys darbščiausi ' tui darbininkų JAV-se atiteko kaįp įgubai Galutinėje išva- daiS’ tU°^ bUV° pastebetas lu‘ 
Europoje, klystų.... J:-----

'Olaiidų darbininkai pirmauja

67 streiko dienos, Italijoje 
51, D. Britanijoje 

1 cūzijoje — 19, Belgijoje

žis — aukos pradėjo plaukti,
28 Pran- d°je SUm°ka P&tS apdrauS dar komitetui ir nekvietus jo

tasis (čia įeina ir kasų admi- (jarko Visuomenės dos-
t • -• i a , -iv. Vnlrio+iinio vnc n’s^rac^°s mokesčiai). Kas gi numas tolydžio didėja. Naujos
L,g šiol dažna, migirsdava, Fed. Vok,et,joje - vos trys. ^s;rodt>, Surenkamos didžiu- rezo!i„cyOSi įneSamos senatear 

nuomonę, ad vo iečiai yra pa- ipellktadaU9 toutos _ lės sumos. pvz. 1961 m. tie. li- Atstovų rūmuose, vis labiau
socialiniams reikalams j gonn* kasų surmktl mokesčiai imponuoja mūsų visuomenei K- 

siekė daugiau kaip 10 milijar- p, rezoliucijai vyk. komiteto už-
siekę savo “ūkinio stebuklo” tik 
vadinamo “teutoniško darbo į- 
siutimo” dėka. Pasižvalgę ūki- Pagal tarpt, darbo organiza-
nio pasaulio apskaičiavimuose, cijos paskelbtus duomenis nie- 
rasime, kad paėmus darbininkų kur kitur Vakarų pasaulyje tiek 
vidutiniai per mėnesį išdirbtų daug socialiniams reikalams iš- 
valandų skaičių, čia pirmaus o- laidų neslegia krašto, kaip vak. 
landai, o vokiečiai bus atsidū- Vokietijoje. Šiuo požiūriu ir vėl
rę... pačioje paskutinėje vietoje. 
Skaičių kalba yra pati patiki

vokiečiai pirmauja — štai, jie 
net 20% savo tautos pajamų

miausia ir tegul ji atsako; pra- skiria socialiniams reikalams pa
ėjusiais metais olandų pramo- 
nės darbininkas vidutiniai per 
mėn. yra išdirbęs po 189 valan
das, toliau italas darbininkas 
(188), šveicaras (187), britas 
(186), prancūzas (184), belgas 
(183), švedas (179) ir šalia jo 
lygiuojasi federalinis vokietis su 
178 valandomis...
Streikai pramonėje? Neaktualu

Prasidėjus 1962 metams ūki
nė konjunktūra Vokietijoje jau 
teikia kai kurių svyravimų vaiz 
dą ir nenuostabu, kad tai vieno
je, tai kitoje pramonės šakoje 
jaučiama įtampa tarp darbda
vių ir darbininkų. Kai šių me
tų pradžioje jau grėsė streikas, 
metalo darbininkų profesinei są

vių eiles. Vadai sustingo savo dar
bo metoduose bei mąstymo kate
gorijose ir atsidūrė užpakalyje tų, 
kuriems manė vadovaują. Ir dar 
šiandien net labai stiprūs realybės 
smūgiai iš iliuzijų sapnų jų išbu
dinti nepajėgia”.

J. Žvilb.

kur įsikūrusių klubų veikla ne
liks tik platoniška. Klubų stei- 
gimosi judėjimu sėkmingai rū
pinasi A. Dabšys.

— Ar turite ir žymesnių K-L 
rezoliucijai remti aukotojų?

Iš stambesniųjų tenka pami
nėti Los Angeles Lietuvių Fron 
to Bičiulių auką 110 dol. Kun. 
S. Morkūno ir dr. P. Kisieliausdų DM. imtą poziciją remti. Aukos plau

Vokietijoje viskas brangsta, kįa į§ visų J.A.V. valstijų. Jų aukos po 100 dol. Dr. K.- Am-
tad nereikia stebėtis ir pakilu- turime ir iš Havajų. Rimtas brozaičio, dr. P. Jaro, latvių 
siomis išlaidomis socialiniams ramstis yra Kanada. grupes aukos po 50 dol. Yra
reikalams. Jei palyginti su JAV _ Kalp atrodo latvil} ;r estų daag. aukų P° 3°’ 2,°’. 1(J. d°.L 
-se veikiančiais privataus pobū- fa’ka? j Labai daug kas atsiunčia ir
džio sveikatos draudimais, jie Su jais geras kontaktas. Pra mažesmp auk^; Juk ..bet kun

- .. . . auka paremia sį judėjimą. Lin-

iš kurių, popiežiaus žodžiais ta
riant, dvelktų “savitarpio paramos 
ir broliškumo atmosfera”. Ir mo
ralinių, ir materialinių išteklių pa
kankamai turime savosioms para- 

• pijoms išlaikyti. Raktas, kuriuo 
būtų galima atrakinti duris į nau
ją lietuviškų parapijų renesansą, 
yra parapijų vadovybių rankose”.

Kad nekiltų neaiškumų, čia ga
lima pastebėti, jog, kalbant apie 
tautines parapijas, čia turima gal
voje lietuvių R. Katalikų parapi
jos; seniau tautinėms parapijoms 
buvo priduodama kita prasmė.

Tame pat straipsnyje J. Kojelis 
stilingai, bet stipriai prabyla ir į 
mūsų kai kurių pagrindinių organi
zacijų vadovus: “Kai prieš 12-13 
metų gausios tremtinių masės įsi
liejo į čionykštį gyvenimą, rado, 
to meto akimis žiūrint, gražiai vei- 

, kiantį organizuotą laisvinimo apa 
, ratą, suvestą į keturių srovių cent- 
rinį organą.

Gyvenimas bėgo, socialinė Ame- 
' rikos lietuvių visuomenės struktū
ra kito, nestovėjo vietoje nei jos 
ideologinė nei politinė diferencia- 

I cija. Tie, kurie prieš 15 m. nemo- 
' kėjo anglų kalbos, šiandien tapo 
universitetų profesoriais, kurie vil
kėjo dipukų apdarą, pasidarė di
džiules apyvartas darančių įmonių 

i vadovai. O ano meto politinės veik
los viršūnė vis guodėsi, manydama, 
kad visa visuomenė dar tebesiri- 
kiuoja jų užpakalyje į keturių sro-

kiek žemesni už Vokietijoje (jgję vėliau, už mus, jie dar įsi- 
praktikuojamus atskaitymus, siūbavimo periode. Dabar jie ketina, kad neliktų nė vieno lie-
Tačiau nereikėtų pamiršti, kad labiau veikia savo grupių ribo- tuvl°’ kuris S10S ldej0S nepa"
tai, kuo aptarnaujamas tokia- sej kur jiems tenka dengti ir remtų’

(14,8), italai (14,2), šveicarai me Blue Cross apdraustasis ir kylančias iš to išlaidas. Tačiau — Ar siųsdami savo aukas,
(8,2), JAV (5,7), japonai (5,4). j kokios paramos ligos ar kitokio j bendrą visų išlaidų kasą jie aukotojai reiškia ir savo linkė- 

Ūkinio gyvenimo stebėtojai | negalavimo atveju gali tikėtis jau įnešė savo dalies avansą. jimus, pageidavimus ir kt.?
klausia, kuo išaiškinti šį vokie-■ vokiškoje ligonių kasoje apsi- __ Kaip Jūs galvojate, ar tik Taip. Ir tie prierašai yra tįk-
čių apsikrovimą tokio dydžio i draudęs, tai klausimai tik dide- finansiniai nulemiamas tas nau ras visuomenės balsas, kuris 
našta. Per didelis ūkio išbujoji-i įei JAV nenaudai. ' jas judėjimas? Atrodo, greta kalba 100% už K-L rezoliuėi-

tenkinti, po jų seka prancūzai 
(17,9%), austrai (16,5), belgai

mas? Tačiau juk JAV ar Švei
carija turtingesni kraštai, ir jų, 
išlaidos socialiniams reikalams; 
žymiai mažesnės. O gal Vokie-! 
tijoje klesti vargas ir socialinis 
nelygumas? Vargiai, nes juk 
italai su japonais pasižymi žy
miai didesniais socialiniais skir 
tumais ir jie tų lėšų skiria ma
žiau. Tai klausimas, kurį išaiš
kinti nelengva ir juo labiau 
trumpo straipsnio rėmuose. 
Išlaidos sveikatai pakilo 75% į

Fed. Vokietija visai teisingai 
didžiuojasi savo socialiniu drau 
dimu ir šiuo požiūriu ji laikyti
na vienu pažangiausių kraštų 
pasauly. Tačiau ir šioje srityje 
esama trūkumų ir jie teisingai

ii

Prez. Kennedy priima nuolatinį įėjimo į beisbolo rungtynes biletą 
iš Joe Cronin, Amerikos: Lygos prezidento (dešinėje). Įvykį stebi 
Washingtono beisbolo klubo pirm. Queseda. Beisbolo' pirmenybės 
pradedamos šį antradienį. (UPI)

jos rėmimą. Pvz. vienas rašo: 
“tas darbas reikalingas daug 
piniginių aukų. Tenebūna lais
vajam pasauly nė vieno lietu
vio, kuris nepaaukotų mažesnės 
ar didesnės aukos šiam kilniau
siam Lietuvos vadavimo žygiui 
iš žiauraus maskolio vergijos”. 
Linkėjimai seka vienas po ki
to: “Grąžinu išplatintas knygu
tes ir pridedu savo kuklią au
ką,” “tik vieną dolerį tegaliu 
atsiųsti, bet daug laiškų jūsų 
reikalu parašiau,’.’, “Jūsų dar
bas garbingas, pavergtos tėvy
nės gerovei, siunčiu kiek mano 
biudžetas leidžia,” “Jūsų dar
bas vertas didžios pagarbos. At 
sipalaidavę nuo seno raugo ir 

("Nukelta > 4 psl.)

PAPŪGA
WALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

Buvo jau po penkių ir degutiškai tamsu. Jis 
atrado kelią per miestą iš langų šviesų ir vedamas 
instinkto, kaip jaunas gyvulys, teisingai atrasdamas 
pėdas, kurias išmynę vakar. Jo mintys vis sukosi 
apie baisias Baba Papagai akis. Juo ilgiau jis galvo
jo, juo labiau jam atrodė, kad ji yra Kelpie. Jo tėvo 
pasakos sugrįžo labai gyvai. Tikriausia ten buvo to
kių detalių, kurias jis užmiršo. Taip, kažką apie bur
tus ar talismaną prieš pabaisą. Jo tėvas kalbėjo apie 
burtus, bet tai buvo labai seniai. Sergiejui jau atro
dė, kad visas amžius nuo to praėjo ir jis grįžo į 
atminimus, lyg senas žmogus, bandąs atšaukti savo 
jaunystę. Jis bandė sukoncentruoti savo mintis apie 
talismaną, bet kiekvieną kartą jos vis išslysdavo. 
“Kaip arbūzo šėklos išslysta pro pirštus”, pagalvojo 
Sergiejus ir, tai buvo asociacijos į tikrą kelią, nes 
talismanas buvo tam tikra sėklų rūšis. Jo vailokai 
kliuvo už palei geležinkelį augančių krūmų. Sergie
jus jautėsi, kad durys į jo atmintį yra pusiau pra
sivėrę. “Medžių uogos. Uogos augančios ant šermukš
nio. Jos, kaip tėvas sakė, buvo geros prieš Kelpie. 
Supintos kryžmai.”

Bet taip pat kas nors kitas, jeigu nėra šermukš
nio uogų. Kas nors dar geriau. Jis jautė, kad pusiau 
praviros durys užsikirto. Jis ėjo nuleidęs galvą že
myn, taip paskendęs pastangose atminti, jog praėjo 
senio vagoną, jo nepastebėjęs. Staiga jis stabtelėjo, 
pauostė, lyg šuo, orą, apsisuko, pamatė vagoną ir nu

bėgo jo link. Jis tebeuostė ir tebebaladodamas duris, . 
nekantriai trypdamas, ligi jos atsidarė su skanaus 

i kvapo dvelktelėjimu.
— Aš suradau, — sušuko Sergiejus, įlipęs į vidų 

(ir nutvėręs nustebusį senį už rankos, — aš suradau,
;— jis kartojo šokdamas ir susijaudinęs. — Mes ga
lime jį dabar išgelbėti.

— Vardan šventų Boriso ir Glebo, — sušuko se
nelis, — ką tu radai, kad šoki kaip blusa ant varlės 
nugaros ?

' Sergiejus vos jį girdėjo. Jo akys graižiojosi po 
i vagoną:

— Taip, ten kampe, — jis lengvai atsiduso, — 
'burtai, — paaiškino, — burtai, mažasis seneli, bur
tai sumušti baidyklę Kelpie.

— Dabar geriau man pasakyk, kas yra Kelpie 
ir kodėl šoki, kaip kvailys? —- niurnėjo senis sarkas- 

.tiškai, pripildydamas dubenėlį kapotos jautienos ir 
pastumdamas ją garuojančią berniukui. Taip gerai ji 
kvepėjo. Sergiejus atsiminė savo skrandį taip stip
riai, kad užmiršo susijaudinimą. Prie jautienos jis 
papasakojo dienos įvykį, pripažindamas, kad Baba 
Papagai yra Kelpie.

— Labai gali būti, labai gali būti, — senis pa
tvirtino, su dideliu nusistebėjimu, kokį senis gali tu
rėti, kai mažojo svečio raudona galva lingavo virš 
dubenio.

— O aš baisiai pavėlavau. Gal būt, jis jau išėjo. 
Aš turiu bėgti kaip velnias, — Sergiejus šoko pro 
duris, užsitraukė kepurę ant ausų ir šūktelėjęs “Su- 

: diev” šovė į naktį.
Kalėjimo laiptais jis užšoko vienu žingsniu, nu

tūpė ant kulnų, ir paslydęs nukrito prie nustebusio 
sargybinio kojų.

— Leisk manę vidun.
— Ką, kas tave laiko? — atsakė sargybinis, kai

Sergiejus staigiai atidarė duris ir nuskubėjo į salę. 
Patalpa buvo tuščia. Sergiejus stabtelėjo, šaldamas 
iš baimės, kad jis atėjo per vėlai ir nebegalės ati
duoti amerikiečiui talismano. Jo kojos linko, kai jis 
ėjo per salę, bet balsai už salės pagreitino jo žings
nius. Jis įkišo atsargiai galvą pro duris, skubiai įėjo, 
uždarė jas vienu stumtelėjimu ir šoko pirmyn. Mar- 
fuša ir amerikietis sėdėjo ant grindų, kalbėdamies 
taip įtemptai, kad beveik negirdėjo Sergiejaus pasi
rodymo. Ant lovos, vaitodamas ir dūsaudamas, gulė
jo kalėjimo komendantas. Jis buvo girtas.

Sergiejus sudavė rankom Marfušai ir jos myli
majam per pečius:

— Eik. Greičiau. Aš radau burtus tau išsigelbėti. 
Kur yra virtuvė? Eik su manimi, — jo žodžiai staiga 
pakėlė abu nuo grindų ir komendantas vartė akis, 
bandydamas atsikelti.

— Greičiau čia, — Sergiejus griebė amerikietį 
viena ranka, o kitą panardino savo švarko kišenėj, 
kai raudonarmietis pasirodė šalia, šaukdamas:

— Šalin iš čia, užtenka kvailysčių. Negali padėti. 
Įsakymas yra įsakymas. Einam kartu.

Marfuša pasikabino savo mylimajam ant kaklo. 
Raudonarmietis susiraukė susigėdęs, bet tylėjo. Ser
giejus nusigrįžo nuo įsimylėjusių, bet momentui su
sigriebė, ištraukė iš kišenės baltą daiktą, spausdamas 
jį stipriai kumštyje ir sukdamas šaukė:

— Taip, bičiuli, paduok ranką. Ateik čia, būk 
vyras, nestovėk ten ir nebliauk.

Amerikietis pažiūrėjo žemyn į jį, nusišypsojo, pa
leido Marfušą ir paėmė Sergiejaus mažą leteną.

-— Sudiev, — pasakė jis.

(Bus daugiau)
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LIETUVIS PAS RAUPSUOTOSIUS
Gyvi lavonai žvelgia į sveikuosius 

KUN. ANT. SABALIAUSKAS

Kaip prabėgomis atžymėjau tesėjo. Atvykęs į Agua de Dios
jau ketvirtoj laidoj išėjusioj 
knygoj “Nuo Imsrės iki Orino- 
ko”, su raupsuotaisiais teko su 
sidurti misijonieriaujant Indi
joj ir 1949 m. atvykus j Pietų 
Ameriką, Kolumbiją. Tada ke
letą savaičių teko pabuvoti di
džiausioje pasaulyje raupsuotų
jų kolonijoje — Agua de Dios.

Ir, štai, šiais metais vėl teko 
sugrįžti trumpam laikui aplan
kyti su misijomis šią sopulių, 
judančių, bet lavono kvapu dvo 
kiančiųjų, raupsais sergančiųjų 
vietovę.

Agua de Dios šiandien išau
go į 15.000 gyventojų miestą, 
kuriame 4.800 yra atvirais raup 
sais sergančiųjų.

Ši raupsuotųjų kolonija yra 
apie 70 mylių nuo krašto sosti
nės Bogotos, kuri yra pakilusi 
apie 7.000 pėdų nuo jūros lygio

miestelį, buvo sutiktas skausmo 
iškreiptais veidais besišypsan
čių ligonių, kurių šiurpus žaizdų 
vaizdas jo nebebaidė^ ir neatgrą 
sė trauktis atgal. Vienoje mo
lio sienų sulipintoje ir palmės 
lapais dengtoje lūšnelėje gyven 
damas ir du kartu į dieną vie
no berniuko atnešamu maistu 
maitindamasis, nenuilstamai 
dirbo nelaimingųjų ligonių kūno 
ir dvasios kančių sušvelninimui. 
Įtempto darbo ir žiauraus tro
pinio klimato įtakos fizinės jė
gos neatlaikė ir kun. M. Unia 
mirė 1895 metais, bet jo pradė
tasis darbas buvo tęsiamas kitų 
misijonierių saleziečių.

Raupsuotųjų parapija
Šiandien Agua de Dios raup

suotųjų parapiją aprūpina ke
turi kunigai misijonieriai sale-

Tėvų Marijonų Bendradarbių seimo, įvykusio balandžio 8 d., prezidiumas, 
kun. J. Kuzinskas, U. Rastenienė, A. Snarskienė ir J. Želvienė.

Iš kaires: E. Samienė, 
(Nuotr. A. Gulbinsko)

tė studentė iš Rio, sykį važia
vo su grupe žmonių automobi
liu Rio de Janeiro gatve ir bu
vo judėjimo sustabdyti. Po 15 
min. kantraus laukimo ji išlipo sukaupę 
iš automobilio pažiūrėti, kas at
sitiko. Ten, pačiame priešaky
je ilgos automobilių virtinės, ji 
pamatė vyrą su gitara, stovintį !Pr° kongresą nepraeinant, jūsų 
gilioje duobėje gatves vidury-1bus dau§ laimgta” ir> 
je. Jis grojo gitara linksmą mu
ziką ir sutraukė didžiulę minią 
žmonių, kurie, jį apsupę, žavė
josi jo dainavimu ir šokimu.

i?»

DOVYDAS

(Atkelta iš 3 psl.)

pajėgius, nesavanau- 
džius žmones, jūs padarysite 
kenčiančiai Lietuvai didelį pa
tarnavimą. Net ir rezoliucijai

Tie prierašai, kurie kada nors
pateks į laisvos Lietuvos muzie-

ijų, per amžius bylos apie jos
v j sūnų patriotizmą. Iš jų visų bus

Pasakyk man, kas cm deda-Į^ ryškiausiag ir simbolįnįs:
’ UŽklaUSta“eriki?ė n??°'! “Biblijos laikais ir Dovydas at

rodė silpnas su savo laidykle 
prieš Golijotą. Būkime kaip Do 
vydo akmuo — taikliai laidyki
me ir laimėsime.”

si
Ii jos stovinčio berniuko. Vai
kas plačiai išsišiepė ir pasakė: 
“Mes švenčiame šios duobės vie 
nerių metų sukaktį!”

Argi galima pagerinti rojų? 
Faktinai, kaip didmiestis, Rio Reikia pridurti, kad iždinin-

yra niekai. Visa, ką jis turi, yra ko J. A. Petrausko adresas, ku- 
! nepaprastas grožis tos aplinkos Į riuo siųstinos aukas yra: Mr. 
— žemės, kurioje jis išaugo, o- I G. A. Petrauskas, 3442 Madera 
keano natūralus gražumas, pap 'Avė, Los Angeles 39, Cal. 
lūdimių ir kalvų bei kalnų ste
buklingas patrauklumas. Ir vėl 
čia yra skirtumas kuris įsiskver 
bia tarp karioko ir paulisto. Pau j 
listas išdidžiai giriasi:

— Aš pastačiau didingą did
miestį (Sao Paulo); aš atnešiau 
progresą savo kraštui; aš remiu 
visą Braziliją!

ROJUS BE VANDENS

Nerūpestingieji kartokai ir darbštuoliai paulistai 

NIJOLE SEMĖNAITJE,. 3ao Paulo, Brazilija

Pirmiausia, ką mes, vos tik neperdėtai bus pasakyta, kad dygsta, lyg grybai po šilto ne
atvykę į Braziliją, sužinojome, nuo pat miesto įkūrimo jame i taus ir kuri yra statoma pavyz- 
tai, kad yra dvejopų brazilų: buvo mažai vandens. Pirmąją džiu statybos atžvilgiu net to

kiose aukštos kultūros valsty
bėse, kaip Švedija). Pusiau už-

3 ziečiai, gyveną šalia didelės jų'kartokai (iš Rio de Janeiro) ir, dieną, vos mums atvykus į Rio
ir užtat šaltoje klimatinėje zo , v. . . , .. . , v pačių pastangomis ir geradariųnoje; gi Agua de Dios yra ze- ° t : °
niurnoje ir apskritus metus aukom!s Pralytos bažnyčios 
nuolatiniame 90% karstame kli lr raupsuotųjų vaikams mokyk- 
mate, kas, sakoma, yra palan-
ku raupsais sergantiesiems.

Raupsuotųjų miestas

! jaunųjų ligonių. Du kunigai yra 
olandai, vienas italas, jau čia

paulistai (iš Sao Paulo). Jie nė- Ide Janeiro ,nors 
ra skirstomi pagal vietovę, nes 
galima rasti kariokų Sao Pau- 
lyje ir, su liūdesiu pripažįstama, 
paulistų Rio de Janeire. O ir 
vieni, ir kiti yra išsiblaškę po

ir sunkiu ke
liu, sužinojome gerai išlaikomą , baigtos mokyklos maldaute mal 
jojo paslaptį, kai mes turėjome! dauja lėšų, kad jose priaugan- 
užsisakyti mineralinio vandens | čioji karta galėtų toliau siekti
dantims išsiplauti. mokslo.

dirbąs 14 metų, ir vienas vieti- j visas respublikos valstybes, ki-
Agua de Dios mieste be raup nis — kolumbietis. 

suotųjų gyvena taipgi raupsais j ,Be parapijos bažnyčios, jie 
sergančiųjų artimiausi kraujo 'turi dar aprūpinti aštuonias li- 
įgiminaičiai. Joks kitas sveikas gonineg aptarnaujančias koply- 
asmuo jokiais sumetimais čia |čias. užtat, visi čia esantieji ku- 
nekuomet neapsigyvena, nes tai
yra raupsuotųjų buveinė.

Patys silpnieji raupsuotieji 
yra patalpinti aštuoniose ligo
ninėse, kurias aptarnauja Pre- 
sentation seselės vienuolės iš 
Tour, Prancūzijoje, ir kunigo 
saleziečio, Aloyzo Variara (ku
rio kanonizacijos byla jau už
vesta) įkurtosios, raupsais pa
čios sergančios seselės, pavadin 
tos Jėzaus ir Marijos Širdies 
Dukterimis.

Lengvesnėmis formomis ser
gantieji gyvena kartu su savo 
šeimomis, kiekvienas pagal sa
vo išgales, geresnėse ar bloges
nėse lūšnose, kuriomis yra ap
statytas gan didelis šio tarpu- 
kalnio plotas.

Visi čia gyvenantieji raupsuo 
tieji gauna šiokią tokią, bent 
nuo bado apsiginti, valdžios pa
šalpą. Stipresnieji ligoniai čia
vietoje dirba, kaip krautuvinin-, nio autorius 
kai, darbininkai, i patarnautojai tuJ’J 
ir valdžios įstaigose, kaip valdi
ninkai. Agua de Dios turi ir 
savo kino teatrą bei gaidžių 
rungtynių aikštelę.

Šios raupsuotųjų kolonijos 
pradžia

1891 metais ją įkūrė salezie
tis kun. Mykolas Unia. Tuo 
metu ši nelaimingųjų grupė te
turėjo tik 730 ligonių, kurių tar 
pe buvo 130 vaikų žemiau de
šimties metų amžiaus. Valdžia 
juos šiaip taip maitindavo.

Kun. A. Sabaliauskas, šio straips- 
su vienu iš raupsuo-

taip tariant, kas seniau buvo 
vadinama respublika; nes dabar 
didelė painiava. Vieni nuo kitų 
jie skiriasi, savo asmenybe. Pau
listai josios gerokai stokoja ar
ba ir visai neturi.

Verdama, plaunami indai ir 
maudomasi tam tikrom 

valandom
Kai paskutinįjį kartą teko bū 

ti Rio de Janeire ir apsistoti 
vienos šeimos bute, kuriame te
kantis iš vandentiekio vanduo 
tebuvo tik tarp 7-7 vai. 30 min. 
ryto ir 7 - 7 vai. 30 min. vak., 
kuriuo metu buvo plaunami in- 

Paulistai yra darbininkai, kul, dai> parUošiamas bei verdamas

Kultūros mylėtojai bei progreso 
sėjėjai

tūros mylėtojai, progreso sėjė-, maistas, maudomasi vonioje ar.
jai ir turto kūrėjai bei krovė- i ba p0 “dUgU” visų septynių šei-
jai. O vis dėlto daugiausia jų 
yra tik paprasti darbininkai.
Sao Paulo mieste gatvės yra: visos dienos vartojimui.

mos narių, o pati vonia vėliau 
pripildoma vandeniu

Koresp.

Aristokratiški papročiai

Tuo tarpu karioka, nerūpes
tingai patraukęs pečiais, šelmiš 
kai šypsosi ir nuolankiai taria:

— O, Dieve, Tu man daVei 
rojų, kuriame aš gyvenu (Rio 
de Janeiro); argi Tu tikies iš

įmiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS
2549 W. (>9th St. n a. PR 6-1063

lilEilIUmilllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilIlIllIlIlIlII

Ne vien Anglijoje turima a-
ristokratiškų papročių, apsčiai; manęs, kad aš jį pagerinčiau, 
jų ir Brazilijoje. Tą teko irgi, argi, mano Viešpatie?
patirti, “nusidėjus .etiketui”. Pri 
pratusi sėdėti automobilio prie
šakyje ir norėdama pamatyti 
daugiau vaizdų, sykį atsisėdau 
šalia šoferio, kai tuo tarpu li
kusieji užpakalyje. Nors nieko 
nebuvo pasakyta, bet iš debesiu i 
aptrauktų veidų supratau sukly
dusi. Vėliau jųjų dukra, maloni 
studenčioke, draugiškai perspė-

likusiam jo, kad “niekad nesėdama prie 
apmokamo darbininko” (tais 
momentais dar daugiau pasiilgs 
tu demokratiškos nekomplikuo
tos Amerikos).

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

MOVI NG
R, ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’;- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

nigai kasdien laiko po dvejas 
mišias, o sekmadeniais po tre
jas.

O ką jau bekalbėti apie ligo
nių lankymą ir pas ligonius šau 
kimą? Kiekvieną dienos ir nak 
ties valandą po kelis kunigus 
vis šaukia. Vienas iš jų turi ita 
lišką motociklėlį, vadinamą lam 
brettą; kiti tokiame tropiniame 
karštyje ištisas mylias eina pės! 
ti. Jie manęs prašė, sugrįžus į 
JAV paprašyti lietuvių paauko

švarutėlės, judėjimas tvarkin
gas ir pagal laiką — gerai su
organizuotas, įvairiausi pastatai , 
dygsta ir auga, pramonė žydi j 
ir plečiasi, prekyba visu smar
kumu plinta — siekia pačių vir
šūnių. Sao Paulyje visiškai nė
ra jokios maisto problemos, pie
ną galima gerti be jokios bai
mės — jis yra visiškai saugus, 
o taip pat ir vandenį galima ger 
ti tiesiog iš vandentiekio (kra
no), ko negalima būtų pasaky
ti apie kitus miestus.

Apsuptas vandenij — vandens 
neturi

Gubernatorius žada vandens, 
kaip raudonasis diktatorius 

kiaušinių
Guanabara gubernatorius Car 

los Lacerda pažadėjo pereitais 
metais, kad ligi gruodžio mėne
sio bus “beveik pakankamai 
vandens; už dviejų metų tikrai 
užtektinai vandens; gi po de
šimties metų daugiau negu rei
kia vandens”. Bet jis buvo taip

Švenčia sukaktį nepataisytos 
duobės grindyje

Viena mano draugė, amerikie-

(,K ADIASKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
bpkovodamas su fede- RADIJAI, HI-FI, VitSiNTUVAiužsiėmęs ceROt oaamas SU reue pardavlmai-taisymai Sek. uždaryta

raline valdžia, kad jau seniai 
gruodžio mėnuo šuoliais pralė- 

I kė ir neliko jojo nė pėdsakų, o 
i Copacabanos vonios, kaip buvo

Rio de Janeire vandens visiš
kai nėra. Ar tai ne gyvenimo 
ironija? Mieste, kuris yra ap
suptas Atlanto okeano, kuris 
turi įlanką iš vienos pusės ir 
lagūną iš kitos — per paskuti
niuosius penketą mėnesių nebu
vo vandens. Iš tikrųjų, visiškai

i taip ir tebėra dar vis pripila- 
imos vandeniu įvairiam vartoji- 
jmui. Taip pažadas teliko paža
du, kaip raudonojo sovietų dik
tatoriaus pažadas, kad 1970 m. 
jųjų gyventojai gaus kiekvienas 
po... kiaušinį kasdien.

Namas statomas... 8 metus

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 2#, IU.

Kas skaudžiausia, jų visų ti jiems porą amerikoniškų vi- 
vengė ir paliko savo likimui.
Net jų artimiausi giminės, juos 
čia atvežę, jų išsižadėdavo, ne
lankydavo, nes kiekvienas bijo
jo šia baisia liga apsikrėsti.
Būti patalpintam Agua de Dios 
mieste — reiškia būti gyvan 
palaidotam. Jokio kunigo iš pra maniau, jiems padėjau. Garbė 
džių čia nebuvo. karžygiams misijonieriąms ir

į Viskas Rio de Janeire juda 
i pamažu, išskyrus gatvės judė
jimą. Yra daug atsitikimų, kad

Kun. M. Unia, jau virš metų 
laiko buvojęs Bogotoje, prisimi

Į5

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TA LIPYTO J AMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

liž visą menesį.
VALANDOS:

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

tikrų atsargumo priemonių, už
sikrėtimų galima išvengti.

Kaip tik man vienas čia dir . , D
dutinio dydžio motociklų važi- bąg olandas kunigag akojo> ; vienas pastatas statomas... 8 me 
nėti pas ligonius, nes šios raup R&d nUQ lg37 metų, dar kHe tus (tai ne Ghicaga ,kur namai 
suotųjų kolonijos miesto ir apy rfku būdamas> mokė internate
linkės gatvės nėra pritaikytos I ligoniug vaikuS; gu yiena. 
ir neįmanomos važinėti auto-Įme miegamajamie miegodayo ir
mobiliais. . I karbu vjenoje bendroje valgyk-

Savo buvojimo metu, kiek is- , . . ,•• _ loJe valgydavo. Dabar jis čia
vėl eilę metų dirba ir parodė 
savo rankas, sakydamas:

— Žiūrėk, misijonieriau, ko
kios švarios yra mano rankos.
— Atseit, nežaizduotos, neapsi- 
krėtęs raupsais.

vienuolėms seselėms, kurie su 
tokiu pasiaukojimu tvarsto šių

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

nęs Kristaus pagydytų dešimtį nelaimingųjų raupsuotųjų kūno 
raupsuotųjų, susimąstė. Jame atviras žaizdas, 
kilo stiprus troškimas prašyti į
savo dvasinės vyriausybės leis
ti jam važiuoti dirbti pas Agua 
de Dios raupsuotuosius. Nema
ža kliūčių nugalėjus, prašymas 
buvo išklausytas.

Ar raupsai yra 
liga?

užkrečiama

Tenka vengti dviejų kraštuti
nių nuomonių. Vieni sako, kad

Kunigo Unijos draugai, apie ■ raupsai visiškai neužkrečiama 
tai patyrę, stengėsi jį atkalbėti, j liga ir kad be baimės galima 
gi medicinos daktarai prirašė liesti raupsais sergantį ligonį, 
jam visą eilę nuo raupsų apsi- .Kiti, priešingai ,remdamiesi te
saugo jimo priemonių. Pasiryžę- įvo Damijono pavyzdžiu, tvirti- 
lis misijonierius, į nieką neatsi- j na, jog raupsai yra limpama li- 
žvelgdamas ,savo siekiuose iš- jga. Iš tikrųjų gi, laikantis tam

Tačiau kitoje saleziečių aprū 
pinamoje raupsuotųjų koloni
joje— Contraetacion, kur yra 
3.000 ligonių, trys saleziečiai ir 
viena seselė vienuolė mirė apsi- 
krėtę, t. y. susirgo raupsais.

Gi Agua de Dios, šioje ma
no lankomoje raupsuotųjų kolo 
nijoje, dvi Presentation seselės 
irgi mirė šia liga susirgusios.

(Bus daugiau)

AND LOAN ASSOCIATION 
3430 South Halsted Street * Chicago 3 * OLiffside 4-0104 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Chicagos Savings bendroves 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 414%

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Los Angeles, Calif.

Nauja Birutiečių valdyba

Los Angeles D.L.K. Birutės 
draugijos skyrius išsirinko nau 
ją valdybą: E. Skirmantienė — 
pirm., V. Irlikienė — vieepirm., 
A. Liudžiuvienė — sekr., A. Ža- 
deikienė — kas., V. Mažeikienė 
ir G. Raibienė — narės.

Valdyba pirmo posėdžio metu 
aptarė baliaus reikalus, kuris 
įvyks birželio 2 d. St. Nieholas 
auditorijoje.

Per penkis gyvavimo metus 
birutietės išsiuntė siuntinių už 
3,120 dolerių, pasiuntė Vasario

dolerių (S. Puikūnienės vadovau 
jamas būrelis). Daug padėjo ir 
padeda ligoniams Gautingo sa
natorijoje, padėjo ir visiems lie 
tuviškiems reikalams ne tik ma 
terialiai, bet ir moraliai. Lankė 
ir lanko ligonius, ypač tuos, ku 
rie neturi giminių ar artimų pa
žįstamų. Vesdamos vidurio li
niją, nesileisdamos į jokius po
litinius ginčus, įsigijo po vieną 
šėrą Lietuvių Bendruomenės na 
mų ir Tautinių namų.

Birutietės planuoja pavasario 
baliaus programą, deda pastan
gas, kad baliaus pelnas būtų 
kuo didesnis, kad paskui galima 
būtų sušelpti didesnį mūsų tau-

16 d. vardo gimnazijai virš 400 tiečių skaičių. V. Iri.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore Md. 1 Alfonsas Pauliukonis (Mikšas),

'Danutė Kemežienė (Karaitienė)
Dramos mėgėjų būrelio debiutas įr janina Brazauskienė (Rau-

i _ • . . . ___ . .

Vaidybinio meno ištroškusi 
Baltimorės lietuviškoji visuome
nė turėjo progos kovo 31 d. pa
matyti neseniai susikūrusio dra 
mos mėgėjų būrelio debiutą Lie 
tuvių svetainės salėje. Žiūrovai 
sausakimšai pripildė salę.

Savo debiutui būrelis pasirin
ko populiarią S. Čiurlionienės
komediją “Pinigėliai”. Kadangi . s ;..,,^.,|||Į|ĮL?ę^__
šio pasirodymo visi baltimorie- ^y, įdėjo daug darbo ir pastan- mykės Žinoma, visi parems sa-

to bus programėlė ir žaidimai. 
Šio subuvimo organizavimu rū- 

donauskienė Kazimiera). Gal pinasi Danutė Klimienė. 
kiek daugiau drąsos ir laisvu- i
mo ateity linkėtina Algirdui; Vakaras
Paponskiui (Normantas), Sta-j
siui Vitkauskui (kun. A. Rupei-!
ka) ir Valentinui Drazdžiui (Sta
finis). i ,I ras - parengimas. Jaunimas įs- 

Aplamai, vaidinimas parodė, pil(Jyg gcenoje 15 labai
kad visas kolektyvas, su rezi- tautįnių §okių> pQ tQ sekg ŠQ_ 
sorium Jonu Kazlausku priešą- kiai> yeikg bufetas -r kitQS linkg

Atvelykyje, balandžio 29 d., 
7:30 vai. po pietų, įvyks didžiu- 

, lis Tautinių šokių grupės vaika

ičiai su susidomėjimu laukė, tad 
šį kartą norėtųsi ne tiek pro- 
tokolišką trumpą koresponden
ciją pateikti, kiek išreikšti eili
nio žiūrovo įspūdžius, kurie ne
turi pretenzijų būti vaidinimo 
kritika ar recenzija.

O įspūdžiai paliko geri. Ne
paisant kai kurių smulkių ir bė

gų. žinant, kad būrelio nariai VQ atsįjankymu mūsų jaunųjų 
daugiausia apsunkinti kasdieni-' gražiag pastangas. 
niu darbu ir šeimyniniais rūpės
čiais, šios jų pastangos tikrai Gražūs užsimojimai
vertos dėmesio ir gausios visuo

Per Liet. Bendruomenės val-menes paramos.
Reikia tikėti, kad po sėkmin-, dyfaos Posėdį paaiškėjo daug 

go pasirodymo Baltimorės Lie-' Slaži4 užsimojimų ateičiai. Dr.
tuvių Dramos Mėgėjų būrelis Butkus padarė pirmus kontak- dinolo Spellmano gimnazijos mo

veik^ nepastebimu ^n^klandumu tęs toliau savo Pradėt4 darbą tus su John Hopkins universi-; kįnė) mokyklų rašinio konkur-
dialop-uose vaidinimas vvko su ta Pa^ia darna ir entuziaz- tetu> ieškodamas sėkmingų bū- se; “Demokratijos balsas” lai-
okiandčini ’ Vnidvhn buvo mm mu, kurį parodė, statydami “Pi- dli pasikviesti Čiurlionio ansamb mėjo antrąją vietą ir 25 dol. pre
sklandžiui. Vaidyba buvo nuo- lį. D. Klimienė pranešė, kad Mai miją, kurią skyrė Brocktono
širdį ir įtikinanti. Kiekvienasvaidintoias buvo eerai nasiruo- I Svarbiausias būrelio imciato- ™ni° minėjimas Įvyks rugsėjo 
vaid ntojas buvo oer i p s uo | iudintoias vra io režiso- 29 d- su £razia programa. J.
šęs, sugebėjo išryškinti vaizduo irius ir Jndinioj y J ,Auštra L B sekretorius stu-
iama charakteri ir žinoio savo i fms Jonas Kazlauskas. Daug pa-1 ^ustra> L. B. sekretorius, stu

Lunio ideda ir buvęs Kauno Valstybės : dlJU0Ja gaWbes suorgamzuo-
vietą scenoje. . , . „ ti mažą choro mėgėjų grupę. J.

Jau pačiam pirmajam paveik teatr0 aktorius Juozas Palubins 
sle Raudonauskis Mamertas (J. >kas’ Būreiio val(W sudaro A. 
Aušra) su savo motina Raudo- Papl°nskis (pirmininkas), A. 
nauskiene Julijona (O. Erin- Marcinkienė, G. Buiačaitė, O. 
gienė) suintrigavo žiūrovą.; Eringienė ir S. Vitkauskas. 
Greit besikeičiančios scenos su Virbelis

J. šoliūno paskaitavis naujais veikėjais ir jumoru 
nuspalvintais dialogais bei si-1 
tuacijomis išlaikė žiūrovą kylan, 
čioj įtampoj iki pat veikalo ato
mazgos.

Iš paskirų vaidintojų ypač ge
rai į savo vaidmenis buvo įsi
jautę Aldona Marcinkienė (Nor 
mantienė), Adomas Bučinskas

Šilgalis turi tolimus planus su
organizuoti advento laiku “lie
tuvio teismą”.

— Liet. Bendruomenė sveiki
na Vincą Velžį, sulaukusį 70 me 
tų amžiaus, kuris savo ilgų me
tų lietuvišką veiklą apvainikavo i kŪdiki° laukim° pobŪvp
paaukodamas Lietuvių Fondui’ Pati šeimininkė’ pradžio3 Per 
1000 dol skaitė nuteikiantį Gabrielės

’ — V. Banaičio paskaita apie ,Mistra11 dalyką apie ‘“Kūdikio 
dabartinę Lietuvos padėtį buvo ' 
išsami ir įdomi.

Valdyba praneša, kad sek
madienį, balandžio 15 d., 5 vai. 
po pietų, Lietuvių salėje, Jonas 
Šoliūnas skaitys įdomią paskai
tą socialoginiais klausimais —
Nemokamas gydymas. Prėlegen (
tas taip pat pasitarnaus Balti- j Brockton, Mass.

(Karaitis) ir Genutė Buračaitė! morės lietuviams atsakydamas 
(Karaitytė). Taip pat gerai pa-! į įvairius klausimus pensijų, 
sirodė ir Birutė Gintvainienė, į draudimų , bei šalpos reikalais, 
sukūrusį geraširdės, bet naivios i Įėjimas į paskaitą ir patarimai
tarnaitės Magdalenos tipą. Iš 
mažesniųjų rolių pavykęs buvo 
burmistras Bučkis, kurį suvai
dino Vytautas Banys. Paminė
tini taip. pat ir Juozas Auštra 
(Raudonauskis), Ona Eringienė 
(Raudonauskienė, Julijona), 
Kęstutis Vieraitis (Surinskis),

nemokami.
Margučių šventė 

Velykų 1 d. balandžio 22 d.,
3 vai. po pietų, Lietuvių Audi
torijoje įvyks margučių rideni
mo šventė mažiems, jauniems 
ir seniems. Už gražiausią kiau
šinį bus duodama premija. Po į mokinys, Marijanapolio aukš-

Balfo vakarienė

Balfo vakarienė kovo 3 d. 
praėjo dideliu pasisekimu. Vy
riausi šeimininkai buvo M. Go- 
fensas, skyriaus pirm. ir valdy
bos narė Bronė Liūdonienė. 

Gavo stipendiją
Linas Baškauskas, Kardinolo 

Spellmano gimnazijos 10 klasės
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Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND”

OlD SUNNY BROOK DIST.CDJ f, KY. KENTUCKYSTRAIGHT 80URB0N WH1SKEV S6 PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISKEY 86 PftDOF. 65% BRA1H NūlTRALSPlHlk l’asinaudokitc '‘Draugo” Classificd skyriumi j į

Tėvų Marijonų Bendradarbių dalis seimo metu koplyčioje. (Nuotr. A. Gulbinsko)

tesnėje mokykloje gavo pilną . venamo namo statybos fondui, 
stipendiją ir rudenį jau išvyks Namas jau statomas prie Šv.
į Marijanapolį baigti gimnazi
jos paskutines dvi klases.

Lino sesuo Lucija studijuoja 
Stone Hill kolegijoj. Ši šeima 
savo vaikams yra padėjusi tvir 
tus lietuviškumo pagrindus. Li-

Kazimiero gatvės. 'Operetė vai
dinta angliškai.

Parapijos banketas
Moterų sodalicija šiemet šven i koloniją, kuri yra saleziečių ži-

čia 30 m. veikimo sukaktį. Ta 
ną kas šeštadienįveža į Bosto- proga’ Pa^vietusios visas pa
ną lituanistinėn mokyklon. Liu- rapijos draugUas> §'egužės 20 
cija pasireiškia per iietuvišką d- ™ošia parapijos banketą, 
radijo programą. Ji su savo tė-! Moterų s-gos 15 kp. 
veliu Juozu dalyvauja muz. J. , Kovo 15 d. atšventė kuopa 
Gaidelio vedamam chore. Balsin 47 metų veiklos sukaktuves, 
goji namų motina Albina mielai ! Kuopa buvo įkurta 1915 m. 
lankytų šį chorą, bet reikia pa- kovo 15 d. Į kuopą kviečiame 
silikti namuose su mažamete, įstoti visas nuoširdžias katali- 
dukrele Asta. kės lietuves. K. Keblinskienė

Laimėjo antrą vietą 

Dalia Stankutė, 12 klasės Kar

veteranai.
Jos fotografija ir aprašymas 

buvo patalpintas vietos dienraš 
tyje “Enterprise”.

Tai gabi ir veikli Kazimiero 
ir Julijos Stankų duktė. 

Laukimo pobūvis
j Kovo 11 d. Irena Eivienė sa
vo butan sukvietė 20 viešnių į 

. Lilijos Keturakytės-Kulbienės

tiną Liliją, atsilankiusios įteikė 
dovanas. Pobūvyje dalyvavo Li
lijos mamytė Olimpija, draugės 
— Birutė Duobaitė, Teresė Pet 
kelytė, Namida Ramanauskai
tė ir Danutė Pareigytė-Kamoc- 
kienė.

Pobūvis baigtas vaišėmis ir 
maloniais pokalbiais.

“The Mikado”
Atsikėlus Brocktonan kun. 

Antanui Kneižiui, jo rūpesniu 
buvo suorganizuotas parapijos 
jaunimas į CYO, K of L-CHI 
RHO organizacijas.

Kovo 4 ir 5 dienomis CYO 
suvaidino operetę Gilbert ir Sul- 
livan — “The Mikado”.

Pelnas 1,000 dol. paskirtas 
parapijos seselių mokytojų gy-

Waterbury, Conn. 
Misijos

Misijos lietuvių kalba buvo 
pradėtos šv. Juozapo dienoje, 
ir tęsėsi visą savaitę. Pamoks
lininkas buvo kun. A. Sabaliaus 
kas, kuris čia misijas vedė prieš

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

Ll ETŲ VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą, visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Velykinė dovana

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

Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintoj u s 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!

iiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiisiiiiiimiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS 
4545 W 63rd Street 

Chicago 29, III.
ilHIIIIIIIIIBIIIIItlIllIlIHIIIIIllllllllllllllllllf

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS N U O Š I M Cl A I S

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
antį .-JiOati t^lssocialion

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

Automobiliams vieta greta mūsų jstaiogs

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 10 5

penkerius metus. Misijos buvo, damas Waterburyje, kun. A. 
gausiai lankomos, bet ne tiek | Sabaliauskas kalbėjo ir per Lie- 
žmonių kaip pirmiau, nes kaip i tuvos Prisiminimų radijo pro- 
sužinojome iš pamokslininko,gramą. Paskaitos ir filmų orga- 
jau 700 parapiečių baigė šios nizatoriai buvo vietos krikščio- 
žemės kelionę, ir ilsisi Viešpa- nių demokratų valdyba. G. K. 
tyje Kalvarijos kalno kapinių
pašlaitėje.

Kun. Sabaliauskas supranta
mai kalbėjo seniems ir jau
niems. Giliai prasmingais pa
mokslais nušvietė gyvenimo tiks

SILPNAME KŪNE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy-lą, paryškino jo prasmę, ragino

gyventi kaip pridera krikščio
nims katalikams.

resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 

Savaitę vėliau, kun. A. Saba- \ paguodos, suraminimo, atskleis
liauskas vedė savaitgalio misi-' flesnę HS°s ir kančios prasmę, 

, . ... ° duos nurodymų, kaip laikytis to-
jas kaimyninėje New Haveno j kios nelaimės atveju.
lietuvių parapijoje. Dabartiniu T, , , ...Z, c Knyga skaitoma lengvai, joje
metu Bostone, o gegužės mėn. j duodama daugybė istorinių pavyz- 
prel. Amboto pakviestas sakyti džių iš didžiųjų žmonių gyveni- 
pamokslus per 40 vai. atlaidus mo-. Veikalas turi 133 pust, kai- 
Šv. Trejybės bažnyčioje Hart
forde ir kartu dalyvauti kated-

nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

ros pašventinimo iškilmėse. 
Kun. A. Sabaliauskas nese

nai lankėsi Pietų Amerikoje ir 
ten vedė savaitgalių misijas lie
tuviams, aplankė raupsuotųjų

nioje. Iš ten parsivežė spalvotų 
paveikslų, kuriuos rodė Water- 
buryje baigęs misijas. Apie liūd 

į ną raupsuotųjų gyvenimą pas- 
į kaitos išklausyti, bei pamatyti 
ekraninių paveikslų susirinko 
virš trijų šimtų žmonių. Buvo-

Visi Pittsbųrgh’o lietuviai 
KLAUSO m REMIA

Pitfsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
t:SO ikf 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės §iuo ad
resu: Lithuanian Catbolic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvania

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
* DR 3-3683
(24 VAL. TARNYBA) 

žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

ma
GRAŽI DOVANA BET KADA!

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated)
EDVARDAS CL1S, sav.

to%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-g 
mobilio pas

frank zapolis
į® 3208 % West 95th Street 
B Jhicago 42, Illinois
|Tel.: «A. 4-8054 ir GR. 0-4339.!

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
D K A U G A S 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UITU l( PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westeiin, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRAHE I* 
SW

HĮiiiiiiiiii

CRA1VG SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

INSURED

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

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

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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Kun. J. Ruibys lydimas j Nemakščių kapines

A. A. KUNIGĄ JUOZAPĄ RUIBĮ 
PRISIMENANT

Praėjusių metų gruodžio 10 
d. iš Lietuvos pasiekė liūdna ži
nia, Amerikos lietuvius, prane
šanti apie buvusio Nemakščių 
klebono kun. Juozapo Ruibio 
mirtį. Žinia buvo “Drauge” 
trumpai paminėta. Šio garbin
go asinens staigi mirtis sujau
dino visus jo pažįstamus. No
risi bent kiek plačiau velionį 
paminėti.

Kun. Juozapas Augustino sū
nus Ruibys - Rudavičius gimė 
1890 m. vasario 16 d. Kretingos 
apskrityje, Kartenos parapijo
je. Baigęs pradžios mokyklą 
Kartenoje, nuo 1908 iki 1911 m. 
mokėsi Kauno “Saulės” kursuo
se. Nuo 1911 m. iki 1914 m. mo
kėsi Kauno kunigų seminarijo
je. Kunigu buvo pašventintas 
1916 m. gegužės 22 d. Petrapi
ly. Nuo 1916 iki 1918 m. stu
dijavo Petrapilio dvasinėje ku
nigų akademijoje, bet dėl revo
liucinių perversmų negalėjo jos 
užbaigti. 1918 metais grįžo į Lie 
tuvą ir tų pačių metų birželio 
1 d. pradėjo dirbti kaip Skuo
do vikaras ir progimnazijos ka
pelionas, 1925 m. Viekšniuose 
ėjo tas pačias pareigas. Nuo 
1926 m. Klaipėdoje vikaru ir 
gimnazijos kapelionu, o nuo 
1937 m. Ropkojų klebonu Klai
pėdos krašte. 1939 m. balan
džio 20 d. perkeliamas į Nemak 
ščius klebonu. Nuo 1944 m. spa
lio 7 d. tapo Batakių parapijos 
klebonu, čia išklebonavo iki 
1957 m.

Nuo daugelio sunkaus gyve
nimo praleistų nemalonumų pa
šlijo jo sveikata, turėjo atsi
sakyti iš klebono pareigų ir 
1957 m. persikėlė į Skaudvilę ir 
altaristų čia užbaigė savo že
miškąjį dygliuotą gyvenimą 
1961 m. gruodžio 1 d. Mirė štai 
ga, nesirgęs, nuo širdies prie
puolio. Iškunigavo 45 metus, 5

mėnesius ir 9 dienas. Iškilmin
gai palaidotas 1961 m. gruo
džio 4 d. Nemakščių parap. ka
puose, dalyvaujant 42 kunigams 
ir minioms žmonių. Žmonės i 
bažnyčią vos tilpo.

Mes visi savo gyvenime sutin 
kame nemalonumų, vieni dau
giau, kiti mažiau, tačiau a. a. 
kun. Juozapas jų turėjo net per 
daug. Klaipėdoje ir Ropkojuose 
daug kentėjo nuo vokietininkų. 
Tik ką persikėlus į Nemakš
čius, užėjo II pas. karas. Vokie
čiams sparčiai veržiantis "į Lie
tuvą, pasiekus Nemakščius su
degino didžiulę bažnyčią, klebo
niją, visus klebonijos ir bažny
tinius trobesius ir visą mieste
lį. Nors Nemakščiuose nebuvo 
nė vieno raudonarmiečio, bet 
nacių žiaurumas neturėjo ribų. 
Nėra kur melstis, reikia bažny
čią statyti, bet iš ko? Nėra me
džiagų, beveik viskas sunaikin- 

: ta, tačiau a. a. klbeono Ruibio 
I sumanumu, pasišventimu, kant
rybe ir nepailstamu darbštumu 
laikina medinė bažnyčia atsira
do vienų metų laikotarpyje, taip 
pat tuo pačiu metu pastatė kle
bonijai tvartus su daržinėm. Ne 
makštiškiai meldžiamės į Aukš
čiausiąjį, kad teisingai įvertin
tų jo visus nuopelnus mūsų pa
rapijai. Jonas Kasputis

škerioti, kokių žuvų galima pa
gauti ir kitas informacijas pa
duoda naujas leidinys “Fishing 
Guldė”, kuris nemokamai paš
tu prisiunčiamas į namus, pa
skambinus su prašymu CO 1- 
8400 arba FO 9-9420.

CHIROPRAKTIKAI BE 
LEIDIMŲ

Valstybės prokuroras Daniel 
Ward teismo keliu ieško už
drausti 25 neturintiems leidimo 
chiropraktikams verstis savo 
profesija Cook apskrityje. Kai 
kurie metuose uždirba per 30,- 
000. Illinois valstybėje 670 chi- 
ropraktikai turi leidimus.

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14,600.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

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

ležine konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

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

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

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

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetal. 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 bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

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

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

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

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

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

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

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parko. $14,800.

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

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

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

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

$24,300 mūrinis namas su tav'erna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

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

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

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

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

$18,500 visai naujas, 8 mleg. Arti 
mūsų įstaigos.

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

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

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

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

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

$28.500 medinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

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

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

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

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

• 18.51(0 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

4*0.960 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesf 69th Street. Tel. 436*5151

į

■Mi

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

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

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kedzie. Tik 

| $17,900.

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

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

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

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išmiom. 6 kamb. butas, pečiais 
apšild. Suaugusiems arba su 1. ar 
2 vaikais . 3644 So. Union Avė. 
FR 6-4536.

PROGOS-OPPORTUNITIES

REAL ESTATE

NAUJAI ATREMONTUOTAS
6 kamb. mur. 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 Mi5N. 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- 
modeiiuotas. Gazo šildymas. 2 auto • 
garažas. $1 5,000.

5 SIETU MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

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

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. Ž13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5 % 94 paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015
MAROUETTE PARKE

Prie Sv. Kryžiaus bažn. medinis 
namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpnblic 7-9515 arba RE 7-4630

MARQUETTE PARKU
Iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 0 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High, 4 butai po 6 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

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

B metų, 3 mleg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai 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
Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr, bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar,—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis pasirina. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-SS84

CHICAGOS ŽINIOS
KUK /.I VAI I I Iii k.)

Meškeriojimo sezonas jau ati 
darytas Cook apskrities miškų 
rezervatuose. Galima meške
rioti 26 vietovėse nuo kelių ak 
rų iki 300 akrų dydžio. Kur me

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

FEDERALIN1AI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

Knygelėj klausimų ir atsakyme
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo sąmdof 
įstatymai. Knygelės kaina 40 centų

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

Motina, laikydama savo sūnaus 
portretą, verkia New Yorke. Jos 
sūnus Bernie Nistad išvyko į Ka
ribų salas ieškoti nuskendusių i 
turtų ir juos septynis ten pagavo I 
Castro sargybiniai. Dabar paskelb- Į1 
ta, kad vyrai paleisti. (UPI)

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

*★ OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

★ ★ CHAMPION, 12 metų senumo whiskey. 4/5 $4.50
*★ Reserve LOIJIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 

konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49
REINO — Vokiet. vynai 2-jų rūšių, 4/5 ...... J 1.15

*★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė ............................................................... $5.10

** LAGRIMA CHRISTI MALAGA, Ispanijos
vynas 4/5 ................  ............ ................ .......... $2.79

** Prajncūzijos likieriai, cherry ir blaekberry 4/5 $2.89
** VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė

100 proof, 4/5 ................................................... $5.00

Prie čia pažymėtų kalnų taksai prlskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Parduodama /LIKERIŲ KRAU
TUVE—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626
Parduodama “self-service” grose- 
rių krautuve ir namas. Geroj vie- 
toje. 2010 West 115th Street.

Parduodama MAISTO KRAU
TUVE Ciceroje. Prašau skambinti
OL 6-0757,

Taverna ir 2-jų aukštų mūr. na
mas. Pilni įrengimai, prekės, “fik- 
čeriai”, TV ir juke box. 11 kamb. 
2-me aukšte. Pilna kaina 335,000. 
Pageidaujant, galima pirkti dar 4 
sklypus šalia. Skambinti YArds 
7-4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p-

IiVlP IVANTED *MOTERYS *

Liet. restoranui reikalingos pa
davėja ir indų plovėja.

Kreiptis — 3236 S. Halsted

~HELP WANTED — VYRAI

MAN 60 to 70 yra. old to act as 
supervisor over 10 sleepy ladies on 
3rd shift. No exp. neces.sary ex- 
cept speaking English and good re- 
ferenees. West Side near Roose- 
velt Road. Call LA 2-1103.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

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

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

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

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

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E. 

2456 W, 69fh St. RE 7-8399
Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 

30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea- 
| lu vienam ar dviem asmenim. Kaina
tik $13,000.

Marąuette Parke, Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

DĖMESIO !

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V ( N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Litnaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

Skelbkites “Drauge”

Perskaitę "Draugą"; duoki* 
e u kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

STA N KUSI 
CONSTRUCTION C0. 8

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

i i i 8
1

dartinių projektų.
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69th St. 

Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
7304 So. Rockwell Street

Tel. GRovehill 6-7875

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiii:

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME IVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE public 7-8949 
2301 W. 69th St, Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gūtters, Downsponts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eop.ted). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

E REZIDENCINIAI,
= KOMERCINIAI1, E

MEDICINOS IR MM

- KITOKĮ PASTATAI

lilll

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Heating Contractor fe “NIDA” BUILDERS, INC.NBH OT A M ATTTTTa KT A MTTO
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstata senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) Ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė., 
Chicago 9, IH.
Tel. VI 7-3447

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

LAPKUS BUILDERS, INC.
P Statome įvairius pastatus. Dar- B 
bas atliekamas labai sąžiningai, §
vartojant geriausias medžiagas. 

i'Turime dar keletą sklypų Chlcagoj. 
6440 SOUTH PULASKI RD. fe 
RE 7-6630 arba LU 1-0400 g

Remkit dien. “Drauge”

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

Tel.; PR 8-4268 ir TE 8-5531 j 
»

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino?
visiems prieinamos. •nikų;..



„Aidos" triumfas Chicagoje
• **

“Aidos’’ operos pastatymas ras, negali prilygti. Lietuviai 
Chicagoje buvo Lietuvių voką- . turi puikų chorą ir gerus so
linės muzikos triumfas. “Gerai listus.
pasiruošę” — džiaugėsi šeštadie ; Su tuo sutampa ir mūsų spe
nio spektakly dalyvavęs vysk. | cialistų pažiūra. Muzikas J. By- 
V. Brizgys. “Tai pralenkia ma- !anskis kalbėjo:
no laikais matytus pastatymus | __ Taį gražiausiag daiykas,
Kaune” - kalbėjo muzikas J. ką mūsiškiai pastatė. Aš ne 
Kudirka, kitados balsą lavinęs ' vienas lai sakau visur 
Italijoje ir pats dainavęs soli- ■ pasigėrėjimas. Tokio maštabo 
sto partijas. Spektaklyje buvęs opera _ pirmą kartą Chi,cagoj 
iš Romos atvykęs kun. dr. P. lietuvių pastatyta.
Jatulis gėrėjosi, kad šis pasta
tymas pralenkęs eilės italų va
žinėjančių (pvz. lankiusių Aus
traliją) grupių pastatymus.

Jau daug pasako publikos su 
sidomėjrmas. Trijų paskelbtų 
spektaklių bilietai, visi buvo iš
pirkti. Taigi — rado reikalo da
lyvauti 3,800 žmonių, ir tai visi 
negalėjo sutilpti. Reikėjo orga
nizuoti specialų ketvirtą spek
taklį bal. 14 d., kuris be abejo
nės bus taipgi gausus žiūrovais.

Muzikas Leparskis aiškino, 
kad “Aida” — viena iš sunkes
niųjų operų pastatyti. Lietuviai 
ją gerai išvežė, ir jis sakėsi pa
rūpinsiąs bilietus vengrų muzi
kų šeimai — negėda parodyti.

Publikos entuziazmas

Amerikiečiai susidomėjo mūsų 
opera

Šiam pastatymui ruoštasi nuo 
rūgs. mėn. vidurio, bet ir pasi
sekimo susilaukta. Scenos kon
taktas su publika pasiektas iš 
karto. Publika sekė su dėme
siu, kaip užhipnotizuota. Mu
zikinis įvertinimas bus vėliau,

Į šį .‘‘Aidos’ pastatymą ver- jau dakar galima suminėti, 
žėsi ne tik Chieagos ir apylin- kad )3ene daugiausia ovacijų 
kių lietuviai, bet buvo svečių susįĮaukė Radameg vaidmenyje 
iš New> Yorko, Brooklyno, Bal- kuVęS Stasys Baras. Balso sod- 
timorės, Toronto, Montrealio, rumu su juo varžėsi vyriausio 
Omahos, Pittsburgho; viena šei ^ynj0 vaidmeny Jonas Vaznelis 
ma važiuodama iš Los Angeles •*, Etįo,pijos karaliaus vaidme- 
specialiai pataikė į operos pas- ny mdSų Algirdas Brazis, turįs 
tatymą; Visa Liet. enciklopedi- Metropolitan operos solisto šli- 
jos leidėjo J. Kapočiaus šeima favįmą Gerą mokyklą rodė vie 
į “Aidą” atskrido iš So. Bosto- šnįa .v Clevelando Aldona gtem 
no. Lietuviškos operos pastaty- pu£įenė (Amneris), net ir savo 
mas darosi nebe vietinis įvykis, gegįuose bene daugiausia egip- 
o visus lietuvius hipnotizuojąs Įįeįjgko atspalvio parodžiusi, 
sąjūdis. Ne tik lietuvius. Gausi Turįįngo balso Danutė Stankai- 
‘ Chieagos. Tribūne redakcijos buvo tarp pirmaujančių
dalis atvyko pasiklausyti ir lie- publikos favoričių ,nors kartais 
tuvių operą pastoviai garsina jQS balse buvo jaučiamas den- 
rekomtnduojamų matyti įvykių gimas gavo vaidmenis paSigė- 
sąraše. Po premjeros WBBM ra rėtinai atliko Valentinas Lioren 
dijo stotis per 6 minutes kai- įag (Ęgjpto karalius), Kristina 
bėjo apie lietuvių Aidą , tar- gartulienė (vyr. vaidilutė), Ju
dami, kad tai buvo didinga. Vie Pug s&vrimavieius (pasiunti- 
tinė amerikiečių spauda (South nys) Apskritai — publika šiuo 
town Economist, Southwest He rjnktiniu sąstatu patenkinta, 
rald) rašė apie mūsų operą. Da
lyvavo atstovai muzikos žurna
lų “MusiCal Leader” ir “Musi- 
cal Cottrier”, pažadėdami duoti 
savas recenzijas.

jęs $500), kalbėjo: — Šitokią 
operą tai negaila remt.

Operos garbės pirm. yra inž. 
A. Rudis.

Prof. St. Kolupaila, dūsauda
mas dėl dabar pasireiškusių mū 
siškių susiskaldymo politikoje, 
džiūgavo:

— Va čia tai gyvybės ženk
las mūsų geros visuomenės.

Ar nuostabu, kad mūsų ope
ros choras buvo pakviestas dai 
nuoti Lyrinėje operoje, “Prince 
Igor’’ pastatyme, tik aplinky
bėms neleidžiant nuo to atsisa
kė? Ar nuostabu, kad jau dabar 
svarstomi naujų operų pasta
tymai: sekantiems metams gal
būt “Cavalleria Rusticana” ir 
“Pajacai”, o 1964 m. lietuviš
kos “Jūratė ir Kastytis”?

J. Pr.

Operos pastatymas kainavo 
$22,200

Į sceną buvo išvesta 148 
žmonės

I Operos pastatymas be valsty 
bės iždo paramos — sunkus už 
davinys. Vien orkestras kiek- 

j vienam spektakliui kainuoja po 
Koks. Čia ypatingas įvykis, $1,210. Elektros apšvietimui 

gali pasakyti keletas skaičių:, mašina su 72 prožektoriais — 
prie šio operos pastatymo atsi-! $972. Iš Civic operos skolinti 
dėję dirbo 243 žmonės. Į sceną! drabužiai — $2,000. Teko pa
buvo išvesta 148 žmonės. Cho- i tiems išspausdinti lietuviškai 
ruošė, kurie parodė ypatingą i paruošto' teksto ir gaidų knygą, 
pasiruošimą, dalyvavo 100 žmo Viso išlaidų susidarė $22,200. 
nių. Čia buvo Alice Stephens Turint išparduotus trijų spek- 
ruoštas .moterų operos choras, į taklių bilietus ir priskaitant me 
Alf. Gečo lavintas Vyrų operos; cenatų aukas, dar buvo $1,600 
choras, Fausto Strolios vado*-. nuostolio, kurį tikimasi išlygin- 
vaujamo Vyrų choro rinktiniai J ti papildomu spektakliu bal. 14 
dainininkai. Dirigento A. Kučiū
no gabiai" vadovaujami jie ste
bino nuostabiu išpildymo sklan-

dieną.

Vadovaujantieji organizatoriai
durnu. Pastatymo entuziazmas 
buvo toks didelis, kad akademi

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 IVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

Turint prieš akis tokį milžiniš
kai skautą!, kurių didžioji pusė: ką operos biudžetą ir tokį dide- 
yra jau baigusių universitetus, lį vaidintojų sąstatą, galima su

prasti, kokio įtempto darbo tai 
pareikalavo iš Operos vadovy 
bės: pirmininko Vytauto Ra-

kiti — gęrąs tarnybas turį inži
nieriai ir t.t. — buvo statistais. 
Juos visus ir solistus į darnų
vięnetą įjungė režisorius K. .džiaus, ir jo padėjėjų valdybos 
Oželis (mažoj scenoj sklandžiai narių: M. Momkienės, V. Stro-
surinkęs tiek žmonių — sunkus 
uždavinys^.

Amerikiečiai muzikai apie 
lietuviu laimėjimą

paus, V. Momkaus, K. Skais
girio, V. Juškos, V. Kupcikevi- 
čiaus, A. Trinkūno, S. Džiugie- 
nės. Dail. V. O. Virkau kiek ga
lima kuklesnėmis priemonėmis

Orkestras buvo specialiai su- | sukūrė ryškų scenovaizdį. Ypač 
darytas iš Chieagos simfonijos ■ įspūdinga buvo scena prie Nilo,

ir čia vien ciklorama (milžiniš
ka drobulė fone) su kilimu kai 
navo $800 (tai liks mūsų ope
ros dovana Marijos Aukšt. mo
kyklai) .

Mūsų geros visuomenės gyvy
bės ženklas

Beje, S. Velbasio ir amerikie
čių trupės baletas buvo pasi-

ir Lyrinės operos orkestrų. Bu
vo 35 profesionalai muzikantai, 
nuostabiąją Verdi kompoziciją 
perdavė didžiu sklandumu. Mie 
la buvo klausytis, kaip orkest
ro nariai ir pats jų vadovas W.
Fantozzi, turėję progos stebėti 
daugybę, operos pastatymų, da
bar apie lietuvių “Aidą” liudi
jo: “Tremendous”. Verta Ope- 
rd House pastatymo, ypač šeš
tadienio nakties spektaklis. Lie ' gėrėtinas. Akompaniatoriaus pa 
tuviai turi galimybių išsivysty- reigoms tinkamai parinktas jau
ti į gerą.t,Qperos bendrovę. Nei 
viena tautinė grupė to neturi, i

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKII AVICH Jr., 
President

nas pianistas Alv. Vasaitis.
Po spektaklio pirmaeilis me-

Net lenkai, tarpais statą ope- cenatas J. Mackevičius (auko-

Tėvų Marijonų Bendradarbių nariai ir svečiai pietauja. (Nuotr. A. Gulbinsko)

I

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Pasirengęs grįžti
— Tamsta sakei telefonu, kad 

mano vyras jau begrįžtąs na
mo, — šaukia saliūnan įbėgusi 
moteris. — O ar nematai, kad

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 10 7

Jis guli po stalu?
| — Bet tamsta taip pat ma
tai, kad jis yra su apsiaustu ir 
kepure, — atsikerta saliūno sa
vininkas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

A. + A.

MARIJAI MAŽELIENEI mirus, 
jos vyrui, sūnui ir dukteriai Stasei Tumosie- 
nei su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą.

L. ir M. Bajorūnai 
J. ir M. Mikailai

.L F. EFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
\ TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Ok 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tek YA 7-1741-2

F 4330-34 South Galifornia Avenue 
/ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

A. + A.
MARIJAI MAŽELIENEI mirus, 

gilaus liūdesio valandoje jos vyrui Kazimierui, duk
rai Stasei Tumosienei su vyru Antanu ir dukra Lile 
ir jos sūnui Baliui Maželiui su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Petras ir Elena Jokubkos 
Vida ir Nijolė Krištolaitytės

Brangiai kolegei

Dantų gyd. STASEI TUMOSIENEI 
ir šeimai, jos mylimai mamytei a. i- a. MARIJAI 

MAŽELIENEI mirus, gilią užuojautą reiškia

Danfiį Gydytoju Sąjunga

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

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

Turtas $82,000,000.00

TĖVAS IR SŪNUS lOfB
MARŲUETTE FUNERAL HOME --LL.LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 tst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50ih Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

aruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 
^rikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle,: 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chieagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VISTA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. G9th STREET Tel. REpublic 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672STANDARD 

FEDERAL SAVINAS
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
Vlrginia 7-1141

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”



B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. balandžio mėn. 10

IŠ ARTI IR TOLI

X Bronė Veitienė, knygų pa
piginto pardavimo proga, nusi
pirko Drauge lietuviškų knygų 
už 43.70 dol. Papigintų knygų 
platinimo mėnuo pasibaigė pe
reitą šeštadienį ir juo pasinau
dojo daugelis lietuvių ne .tik iš 
Chicagos, bet ir iš kitų mies
tų.

X Šv. Teresės d-ja Marąuet- 
te Parke ruošia kartu ir bunco 
žaidimų vakarą balandžio 24 d., 
antradieni, 7:30 v. v., Šv. P. Ma 
rijos Gimimo parap. salėj. Bus 
įvairių dovanų. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

X ALRK Moterų Sąjungos 
46 kp. susirinkimas įvyko ba
landžio 4 d. pas Julijoną Blo- 
žis. Susirinkimą pradėjo malda 
vicepirm. O. Ivinskaitė. Susirin 
kimui pirmininkavo Ieva Lu
kas, sekretoriavo E. Struck. 
Narės buvo paragintos gausiai 
prisidėti prie ruošiamo išvažia
vimo į Šv. Šeimos vilą, Orland 
Park, III., šeštadienį, bal. 14 d. 
46 kp. reiškia padėką Julijonai 
Bložis už vaišes ir patalpas.

X Spaudos bendradarbių va
jus, kurį dabar vykdo L. ž. s- 
gos Chicagos skyriaus valdyba, 
vyksta patenkinamai. Įstoja 
naujų narių, kurie dar pagyvins 
skyriaus veiklą. Plačiau .apie 
tai bus parašyta atskirai.

X Knygų išpardavimo me
tu, užsisakė “Drauge’’ už 
didesnes sumas: dr. P. Meš
kauskas, Lake Forest, III., Ig
nas Rugienius, Detroit, Mich., 
dr. D. Jasaitis, Tampa, Fla., 
V. Urbonas, Detroit, Mich., A. 
Tamašauskas, Chicago.

X Roselande lietuviškas gar
sinis spalvotas filmas, bus ro
domas šį sekmadienį, balandžio 
15 d., 3 vai., Visų Šventųjų pa
rap. salėje. Po filmo, padarys 
pranešimą neseniai atvykęs iš 
Lietuvos.

X Danutė Cerekaitė, 1837 W. 
66 st., kovo 31 d. laimėjo Chi
cagos Parkų distrikto ruoštą 
Humboldt Parke stalo teniso 
turnyrą, nugalėdama ameri
kietę Mary Miches 21-17, 21-18 
vyresniųjų, 18 m. ir daugiau, 
klasėje.

X Jonas Kerulis ir Jonas 
Bernotas, du pasišventę Balfo 
darbuotojai, taip pat ir jų 'arti
mi pagalbininkai, kelias dienas 
be jokio atlyginimo dirbo, kad 
praėjusią savaitę suaukotus rū
bus galėtų išsiųsti į Balfo cen
trą New Yorke.

X Viktorija Juodelienė, ilga 
metė Draugo skaitytoja, senos 
kartos lietuvė, nepriklausomy
bės laikais organizavusi aukas 
Karo Muziejui, apsilankė Drau-, 
ge, įsigijo nemaža knygų ir pa
aukojo klišių mašinai 5 dol.

X Rekolekcijos gydytojams 
ir jų šeimoms šiemet bus veda
mos tėv. J. Kidyko, SJ, balan
džio 11 ir 14 d. 6:30 v. v. tė
vų marijonų koplyčioj, 6336 S. 
Kilibourn Avė., balandžio 15 d. 
šv. mišios ir komunija bus tė
vų jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 
56th St. Gydytojus ir jų šeimas 
kviečiame gausiai dalyvauti. 
Rekolekcijas ruošia medikų 
korp! Gaja. (Pr.)

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

(Sk.)t
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

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

(Sk.)

ITALIJOJE
— Bažnyčios princas lanko 

lietuvių gimnaziją. Kovo 30 d. 
Castelnuovo gimnazijai — tik
rai nekasdienių mokyklos per
gyvenimų diena. Mat, tą dieną 
ją aplankė Čilės primas, San- 
tiago arkivyskupas Raul Silva, 
salezietis, prieš 10 dienų iš Po
piežiaus gavęs kardinolo insig
nijas. Kardinolas pastebėjo: 
“Jūs esat kankinės tautos vai
kai; jūs nešat sunkų Kristaus 
kančios kryžių. Bet drąsos! Iš 
jūsų kančios Dievas išaugins di 
dėlių dalykų Bažnyčiai ir tėvy
nei! Tik būkit patvarūs, ištver
mingi! Ruoškitės tėvynės ats
tatymui! Aš jus nešiosiu šir
dyje! ?r visuomet už jus mel
skis kaip menkas šventosios 
Bažnyčios kardinolas”. Kardi
nolą lydėjo Vyriausias Salezie
čių rektorius, kun. Renatas 

i Ziggiotti, Generalinis Amatų 
l mokyklos tarėjas kun. Giovan- 
nini, artimesnių saleziečių įstai
gų direktoriai ir būrys kitų pa
lydovų, tarp kurių keli čiliečiai.

ARGENTINOJE
— A. a. Elzbieta Jeckevičiū- 

tė - Filypienė palaidota kovo 6 
d. iSarandi kapinėse. Velionė 

J buvo kilusi iš Puodžialaukių 
km., Pandėlio valse., Rokiškio 
ap. ir Argentinoje ištekėjusi už 
Otono Filypo. Be krikštasūnio 
Hektoro Levanavičiaus kitų gi
minių neturėjo, bet, kadangi bu 
vo malonaus būdo, tai giliame 
liūdesy paliko daug pažįstamų
jų, kurių gausūs gyvų gėlių vai 
nikai papuošė jos amžino poil
sio vietą.

— Lituanistikos kursai. Nuo 
balandžio 7 dienos pradėti litu
anistikos kursai Aušros Vartų 
parapijos mokykloje Buenos Ai 
res.

— A. a. Povilas Černiauskas, 
A. L. Centro narys, vilnietis, su 

I laukęs 56 m. amžiaus, kovo 19 
d. staiga, nuo širdies smūgio, 
mirė Buenos Airėse.

ŠIANDIEN VISI BALSUOJA

Šiandien Chicagoje įvyksta 
pirminiai balsavimai. Balsavi
mų vietos bus atidaros nuo 6 
vai ryto iki 6 v. v. Demokratų 
sąraše nėra jokių kovų tarp 
kandidatų. Kiekvienam postui 
paskirtas vienas. Respublikonų 
sąraše yra daugiau kandidatų, 
ir respublikonai turės progos 
balsuoti už geresnį iš kandida
tų. Nereikia pareikšti partijos, 
kuriai kas priklauso, balsuo
jant tiktai už septynių teisėjų ( 
sąstatą, už bonų laidas ir už 
trafiko įstatymų permainas.

Trisdešimt penktasis Bendra
darbių seimas įvyko balandžio 
8 d., tėvų marijonų vienuolyne. 
Vyskupas V. Brizgys atlaikė 
šv. mišias už visus marijonų ge
radarius. Jis taip pat pasakė 
progai pritaikytą pamokslą. Pa
maldų metu giedojo The Marian 
choras, sudarytas iš beveik 50 
aukšt. katalikų mokyklų mer
gaičių, atvykusių iš šv. Danie
liaus parapijos. Zita Simutienė 
grojo vargonais, o Povilas Ma
riukas — smuiku. Pritrūko vie
tos koplyčioje.

Pietus pagamino M.B.B. Cice
ro skyrius, vadovaujant F. Dvi- 
laitienei. Dalyvavo visi rėmė
jai ir svečiai, kaip. red. L. Ši
mutis, K. žirgulis, Donna 
Kamm, Sofija Ward ir P. Turs- 
kienė.

Posėdžiai prasidėjo lygiai 
1:30 vai. po pietų. Vadovavo 
pirm. E. Samienė. Prezidiumą 
sudarė: kun. J. Kuzinskas, sei
mo vedėjas, raštininkė A. 
Snarskienė, P. Rastenienė ir J. 
Zelvis. Į mandatų komisiją įėjo: 
kun. dr. V. Andriuška, MIC, M. 
Stankus, P. Zakarauskas ir A. 
Barvitz. Ženklus segė O. Ivans. 
Surinkta aukų netoli $4.000 dol.

Skyrių raportus davė: Du- 
binskienė, A. Skrabutienė, 
Dvilaįtis ir S. Kaulakis. West 
Side skyriaus Vardu sveikino 
Cibulskienė. Seimą sveikino: L. 
Šimutis, J. Kavaliūnas, Seselės 
Pranciškietės, Seselės Kazimie- 
rietės, Korp. “Gaja”, Marijos 
Aukšt. mokyklos Rūtos rate
lis.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą $1,140 Vasario 16 d., 
Saleziečių ir Punsko gimnazi
joms už kovo mėnesį. Į šią su
mą įeina ir aukos gautos Va
sario 16 d. g. vietoj gėlių a. a. 
Uršulei Gudienei: L. Vanagai- 
tienė iš Margučio $15, A. Mac
kus $5, J. Briedis $3, Kairienė 
su Paroniene $5, Kuncevičienė 
$5 ir V. Mikunas $10. Viso 43 
dol.

X Operos vadovybės pranešimas 
Operos biletai, kurie turimi kitiem; 
spektakliams, nebus keičiami j ket 
virtojo spektaklio biletus, išskyrų; 
pristatomas kėdes.

Ketvirtam operos spektakliui 
užsakant biletus paštu, reikia kar 
tu prisiųsti čekį: Lithuanian Opert 
of Chicago, 7133 S. Rockwell Str. 
Chicago 29, III.

Jei dėl laiko stokos tokie užsaky
mai nebegalėtų pasiekti užsakyto 
jo, tai tie biletai bus palikti 
kasoje atskiram voke, iš kur juos 
bus galima atsiimti bal. 14 d. nuc 
5 vai. popiet. Tačiau, jei tokie už 
sakymai nebus iš anksto apmokėti 
biletai nebus laikomi kasoje.

Ketvirtojo spektaklio dieną, bal 
14-tą, biletų kasa bus atidaryta 
5 vai. p. p. Spektaklio pradžia £ 
vai. vak punktualiai. (Pr.)

ĮSPŪDINGAS TĖVŲ MARIJONŲ 

BENDRADARBIŲ SEIMAS

Svečiai, atsilankę į Draugo patalpas, apžiūrinėja naująją klišių 
gaminimo mašiną. Tarp jų matyti Draugo administratorius kun. 
A. Spurgis, MIC, K. žirgulis ir kt. (Nuotr. Vyt. Zalatoriaus)

Kun. dr. K. Matulaitis, MIC, 
davė pranešimą apie ark. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylos eigą. Provincijolui kun. J. 
Jančiui, MIC, nesant namie, jo 
vardu sveikino kun. V. Andriuš
ka, MIC. Dar kalbėjo E. Lukas,

Į N. Šatūnas ir B. Cicėnas. Mari- 
! jonų Seminarijos vardu sveiki- 
[ no kun. J. Navys, MIC.

Rezoliucijos lietė ark. Jurgio 
i Matulaičio bylą, Marianapolio 
I mokyklos statybą, 50 metų 

(1963) nuo tėvų marijonų at- 
1 vykimo į JAV ir Laivo rašinio
konkursą.

Argentinos tėvų marijonų 
vardu sveikino ir kalbelę pasa
kė kun. J. J. Jakaitis, MIC. Na
mo šeimininkas kun. V. Bagda- 
navičius, MIC, tarė sveikinimo 
žodį.

Reikia pasakyti, kad vienuo
lyno apatinė salė buvo per ma
ža taip gausiai publikai. Kun. 
Jonas Kuzinskas gražiai ir vik
riai pravedė seimą, kad viskas 
baigėsi dar prieš numatytą už
baigimo laiką.

Koplyčioje buvo palaimini
mas Švč. Sakramentu, kur asis
tavo kun. J. Navys, MIC, kun. 
J. Baltrušaitis, MIC, ir kun. J.

, Budzeika, MIC.
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

apskrities valdyba pasiliko ta 
pati: pirm. E. Samienė, vice
pirm. J. Zelvis ir T. Kilas, kasi
ninkė S. Kaulakis, raštininkė O. 
Ivans. Dvasios vadas — kun. K. 
Vengras, MIC.

K. A.

LIET. OPEROS SUSITIKIMAS SU 
RĖMĖJAIS

Lietuvių Operos personalas 
sekmadienį, balandžio 8 d., Pak 
što salėj turėjo pietus, kuriuo
se dalyvavo ne tik operos soli
stai, choristai ir visi darbuoto
jai, bet taip pat ir mecenatai 
bei rėmėjai. Prie stalų susėdus 
virš 200 žmonių, Lietuvių Ope
ros mecenatė M. Rudienė trum
pu žodžiu atidarė pobūvį, pab
rėždama, kad iš tautinių gru
pių tik lietuviai gali pasidžiaug 
ti operos pastatymais. Tai reiš
kia, kad mes savo susiklausy
mu, organizuotumu ir kultūros 
kėlimu pralenkiame kitas, nors 
ir gausesnes, tautines grupes, 
Prieš pietus kun. P. Garšva bu

vo pakviestas atkalbėti maldą, 
o pobūviui vadovauti K. Slavin 
skas.

Užkandus buvo pakviesta ke
letas kalbėtojų. Lietuvių Operą 
sveikino gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, JAV L. B. Centro 
valdybos pirm. J. Jasaitis, Dai
navos ansamblio vardu — J. 

j Smilga. Inž. A. Rudis kalbėjo 
apie operos pastatymų įnašą 
lietuviškam reikalui ir Lietuvos 

. vardo iškėlimui ne tik savųjų, 
i bet ir svetimtaučių tarpe. Jis 
palinkėjo šios meno srities ne- 

! apleisti, bet vis didesniu įsitem
pimu siekti laimėjimų, kad 
ateityje ir laisvon Lietuvon tai

Tėvų Marijonų Bendradarbių seimo dalyviai klausosi pranešimų. (Nuotr. A. Gulbinsko)

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūniene. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

Mano atostogos Vakarų parkuose

tai laikas prabėgo. Buvo labai 
liūdna, kad atostogų laikas pa
sibaigė ir reikėjo grįžti atgal

Saulutė ima labiau šildyti. 
Greit ateis ir vasara, tas mie
las atostogų laikas. Aš vis ne
galiu pamiršti praeitos vasaros 
atostogų, praleistų penkiuose 
Vakarų Amerikos parkuose. 
Tris dienas važiavom iki Rocky 
Mountain Natinal Park. Aukš
tų kalnų, gražių ežerų ir gėlėtų 
pievų papėdėj mes pasistatėm 
palapinę. Aš ir mano brolis mė
gdavom šokinėti upely esan
čiais akmenimis. Kelis kartus 
paslydę įkritom į vandenį. Su 
parko vadovu darydavom iški
las. Lipdavom į aukštus kalnus 
(virš 14,000 pėdų), stebėdavom 
įvairius žvėrelius. O jų daugybė 
jir jaukūs. Kai kurie iš rankų 
ima maistą. Matėm daug gra
žių paukščių, kurie įvairiais bal 
sais giedojo.

Trumpai pasigėrėjom Colora- 
do National Monument. Labai 
daug įvairių formų akmenų ir 
gilių slėnių. Panašus ir trečias 
parkas (Arches National Mo
nument). Daug akmens tiltų, 
vartų. Kai kur uolos atrodė, 
kaip dangoraižiai. Sakoma, kad 
per milijonus metų vanduo iš- 
griaužė akmeniniuose kalnuose 
tuos nuostabiai įdomius daly
kus.

Man labiausiai patiko iš vi
sų matytų parkų, tai ketvirta
sis iš eilės — Mėsa Verde. čia 
yra labai daug istorinių indėnų I 
namų. Su -parko vadovu kelis 
tokius namus aplankėm. Juos 
vadina Kivomis. Didelė duobė 
viduje, o viršuje stogas. Toje 
duobėje degindavo laužus ir vy
rai laiką, praleisdavo. Moterų 
neįsileisdavo. Jos kitur gyven-' 

jdavo. Pritrūkus vandens indė- 
'nai palikę namus kitus išsikė
lė. Norėjau čia dar ilgiau pa
būti, bet reikėjo važiuoti to
liau.

Na ir paskutinis — Great 
Sand Dunes National Monu
ment. Daug aukštų smėlio ko
pų. Čia daug bėgiojom, šoki
nėjom, rašėm raides ant smė
lio. Labai įdomus parkas, grei

namo.
1
! Raimundas Sidrys, 11 m.

Veršiu nebliovęs, 
baubsi.

jaučiu ne-

Pieše Liusė Vasytė, 8 m.

VYTUKAS MOKOS
Tėtukas tašo, 
Sesytė rašo:
— Man “Abėcėlę!” 
Vytukas prašo.
Lapus praskleidęs 
Pažiūri: raidės!
A B tart ima — 
Trumpai pažaidęs.

Tėtukas tašo, sesyte raišo

galėtumėm parvežti. Rėmėjų j Buvo gautos kelios sveikini- 
vardu kalbėjo J. Mackevičius, mo telegramos, tarp kurių Chi- 
Sr., o operos kolektyvo—-diri- cagos mero R. Daley, muz. mo- 
gentas A. Kučiūnas. Pabaigoje kyt. Cafarella (iš Clevelando), 
ilgesnį žodį, visiems rėmėjams J. Stempužio ir kt. Telegramas 
ir geradariams bei kuo nors perskaitė choro narė V. Vaičių 
prisidėjusiems padėkodamas, ta naitė. Pietums ir visai progra- 
rė žodį Liet. Operos kolektyvo Jai labai sklandžiai ir nuotaikin- 
pirm. Vyt. Radžius gai vadovavo J. Slavinskas.

Šiame pobūvyje Liet. Operos 
vadovai ir visas personalas 
draugiškoje nuotaikoje susitiko 
su savo rėmėjais ir geradariais, 
kurie savo įnašu yra įgalinę 
operą “Aidą” pastatyti. Tai bu
vo tikrai malonus susitikimas, 
nes čia buvo iš abiejų pusių pa
rodyta daug širdies, įvertinant 
šias didžiules ryžtingų vadovų 
pastangas ir mecenatų bei rė
mėjų nuoširdumą, tas pastan
gas paremiant savo auka. Be 
šio bendradarbiavimo būtų bu
vę sunku pasiekti tų laimėji
mų, kurių pasiekta — jau pa
statyta penktoji opera, kurion 
susirinko didelė dalis Chicagos 
lietuvių, o kartu ir artimesniųjų 
kolonijų tautiečiams buvo pro
ga pasigėrėti aukščiausios sri
ties muzikos menu.

"ibaigoje buvo visiems rėmė

TRUPUTĮ PAGALVOK

1) Bėras — ne žirgas,
Žalias — ne žolė,
Mėlynas — ne dangus, 
Geltonas — ne vaškas, 
Pilkas — ne kiškis,
Žilas — ne senelis,
Baltas — ne sniegas.

(3 taškai) 
Atsiuntė Birutė Paliulytė

2) Prieš ką visi žmonės nu
siima kepurę? (2 taškai)

3) Kodėl vaikai eina į mo
kyklą? (3 taškai)

Atsiuntė A. Arštikytė.

Galvosūkių atsakymai

1) Kiaušinis.
2) Laikrodžio rodyklės.
3) Laikas jį taisyti.

Taškų laimėjimai

Arštikytė—42; Pocius — 41; 
Siliūnaitė — 40; Girginaitė — 
38; Palytė — 32; Paliulytė — 
30; Brakauskaitė — 27; Prač- 

ir Pakalniškis po 24;
Mikailaitė — 19. Kiti mažiau.

Erzino katė šunį, kol be uo
degos liko.

Jonas Minelga

Rainiukas žiūri 
Užmiršęs sūrį, 
Gaidys sukviečia 
Vištas į būrį.
Lėlytė ploja, 
Kudliukas šoka, 
Kad Vytautėlis 
Skaityt jau moka.

jams griausmingai sugiedota Il
giausių metų. To -paties ypač 
reiktų palinkėti Liet. Operai— 
tomis pačiomis pastangomis 
siekti kasmet vis naujų laimė
jimų. P. S.

Didelė žmonių dalis pirmąją 
savo gyvenimo pusę panaudoja 
tam, kad antrąją pusę padarytų 
nelaimingą. — La Bruyere

iiumiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiui
K R IS TAUS 
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 West 83rd Street 

Chicago 29, Illinois 
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