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Nauji trėmimai iš pavergtos Lietuvos
Naujausios

žinios
— Prez. ir Mrs. Kennedy kvie 

čia 61 Nobelio premijos laimėto
ją dalyvauti iškilminguose pie
tuose Baltuosiuose Rūmuose ba 
landžio 29 dieną. Iš jų 59 gy
vena Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse.

— Europos Ekonominė Bend 
ruoimenė Paryžiuje balandžio 3 
dieną formaliai protestavo, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neseniai pakėlė muitus kilimams 
ir stiklui.

— 6,500 naujokų. Gynybos 
departamentas užvakar pranešė, 
jog birželio mėnesį bus pašauk
ta į karinę tarnybą 6,500 nau
jokų.

— Italijos ir Šveicarijos dar
bininkai vakar susitiko ir su
jungė tunelį Alpių kalnuose. Jie 
dirbo ketverius metus tunelio 
pravedimui tarp abiejų kraštų. 
Šis tunelis bus atidarytas su
sisiekimui sekančių metų rude
nį.

— Prezidentas ir Mrs. Kenne
dy sutiko vizituoti Braziliją šių 
metų gale. Tai pranešė Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius Pier- 
re Salinger.

ŠEŠI ŠIMTAI LIETUVIU IŠVEŽTA IŠ VILNIAUS 
I KAZACHSTANĄ

Ko Kremlius siekia šiais "išvykimais" iš Lietuvos

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Vilniaus “Tiesa” kovo 31 die 
ną pirmame puslapyje įdėjo to
kią žinią, pavadintą “specialus 
traukinys iš Vilniaus į Kazachs
taną” :

— Vakar vakare iš Vil
niaus į Kazachstaną išvyko 
būrys mūsų respublikos jau
nuolių ir merginų. Tai apie 
šeši šimtai žmonių, pareišku
sių norą dirbti Tarybų Lietu
vos šefuojamuose Karagan
dos srities Žana - Arkinsko ir 
Nurinsko rajonuose, padėti 
plėšinių užkariautojams sėk
mingai įgyvendinti TSKP CK 
kovo Plenumo nutarimus. Iš- 
vykusiųjų tarpe — stalius Pet 
ras Sakalauskas, tekintojas 
Alfonsas Galumbauskas, Ed
mundas Zabulėnas, Viktoras 
Oparinas, kiti jaunieji patrio 
tai iš Vilniaus, Kauno, Šiau
lių, Raseinių, Akmenės ir kt. 
Du trečdaliai išvykusiųjų tu
ri specialybes.

Geležinkelininkai paruošė 
jiems gražią dovaną. Kelionei 
iš Vilniaus į Kazachstaną su
darytas specialus traukinio 
sąstatas, kuriam visu marš
rutu atidaroiha “žalioji gat
vė”.
Šis gyventojų

nėra “išvykimas” iš savo kraš
to, kurį diktatorius Nikita Chru

Trumpai iš

visur

RUSIJA GRASINA AUSTRIJAI
Austrai turi teisę pasirinkti ekonominius sąjungininkus

VIENA. — Sovietų Sąjunga j Amerikos Valstybių, Britanijos, 
ekonomiškai spaudžia Austriją Prancūzijos ir Sovietų Sąjun-
ir atkalbinėja, kad ji neįsijung
tų į Europos Ekonominę Bend
ruomenę (Bendrąją Rinką). Iš 
privačių šaltinių sužinota, jog 
Sovietų Sąjunga neatnaujino už 
sakymų Austrijoje daugelio pra

gos. Iš tikrųjų sutarties 4-tas 
straipsnis Austrijai tik draudžia 
susijungimą su Vokietija poli
tiškai. Rusija ir jos satelitai ta
čiau Austrijos susirišimą su Eu 
ropos Bendrąja Rinka vadina

monės gaminių, kuriuos iki šiol netiesioginiu, “šaltuoju prisijun-
ji importudavo iš Austrijos. Su 
tarčių pasirašymas būdavo at
naujinamas kovo mėnesio gale. 
Šiemet Rusija tai delsia ir no
ri paveikti Austriją, kad šioji 
pakeistų savo planą užmegzti 
prekybinius santykius su Eu
ropos Bendrosios Rinkos vals
tybėmis.

Šis Rusijos spaudimas į Aust 
riją buvo jaučiamas kiek anks
čiau. Šių metų pradžioje Aust
rijos eksportas į Rusiją ir jos 
satelitines valstybes sumažėjo 
2 procentais: prieš tai Austrija 
eksportuodavo 16 procentų visų 
savo gaminių, o šiais metais — 
tik 14 procentų.

*
Sovietų Sąjungos ir jos sate

litinių valstybių vyriausybės at 
virai ir grasinančiai pareiškė, 
jog Austrijos susirišimas su Eu 
ropos Bendrąja Rinka reikštų 
Austrijos prasižengimą neutra
lumo sutarčiai, kuri buvusi pa
sirašyta 1955 metais Jungtinių

KALENDORIUS
Balandžio 6 d.: šv. Celesti- 

nas, Dudutis, žvaigždė.
Balandžio 7 d.: šv. Donatas, 

šv. Saturninas, Minvydas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — švel
ni oro temperatūra.

Saulė teka 5:26, leidžias 6:20.

ščevas vadina “tarybinių tau
tų brolišku bendradarbiavimu”, 
bet trėmimas svetur.

Kremliaus valdovų tikslas y- 
ra visiškas nerusiškų tautų iš
naikinimas bei surusinimas, ar
ba sovietai tariant, “visiška jų

perkilnojimas vienybė”, — kaip teisingai pas
tebi “Aidai” 1962 m. Nr. 3, 132 
psl.

Sirija grąžins prezidentą
BEIRUTAS, Libanas. — In- 

formuotojai Sirijoje vakar pa
sakė, jog dr. Nazem ei Kodsi 
būsiąs grąžintas į Sirijos pre
zidento postą. Jis buvo įkalin
tas karininkų perversmo metu, 
įvykusio kovo 28 dieną.

Nors Sirijos pasieniai tebėra 
uždaryti ir telefoninis susisie
kimas nutrauktas, bet praneši
mas esąs gautas per patikimus 
šaltinius.

Pasak pranešimų, kontrarevo 
bucinis sąjūdis prieš karinę ta
rybą esąs užgniaužtas klikos, 
nenorinčios artimesnių santykių 
su Jungtinės Arabų Respublikos 
prezidentu Nasseriu.

Sirija rodo geležinę 
kumštį savo priešams
DAMASKAS, Sirija. — Sirų 

karinė taryba užvakar pabrėžė, 
jog ji smogsianti “geležine kum 
štimi” asmenims, kurie trukdo 
Sirijos pastangoms išspręsti kri 
zes taikiu būdu.

Šiaurinėje Sirijoje, kur buvo 
sukilę Egipto Nasserio šalinin
kai prieš karinę tarybą, yra 
suvaržytas išėjimas iš namų.

— JAV gen. Clark ir Sovietų 
Sąjungos vadas Konev vakar 
buvo susitikę nenurodytoje vie
toje ir tarėsi Berlyno reikalais. 
Apie tai vakar pranešta iš Ber
lyno.

— Buvęs pulk. gen. Walker 
vakar kritikavo valstybės sekr. 
Rusk užsienio politiką, jog jis 
laikosi nuolaidžios pozicijos link 
komunistų. Rusk atsakė: jo žo
džiai esą neverti jokių komen
tarų.

— Alžire, Alžirijos sostinėje, 
vakar uždaryti visi bankai, ban 
dant sustabdyti apiplėšimų ban
gą. Ten išplėštais pinigais re
miama slaptosios armijos veik
la.

— Izraelitų vyriausybė nuta
rė leisti Adolfo Eichmano žmo
nai atvykti į Izraelį 24 valan
dom ir aplankyti savo įkalintą 
vyrą, kuris teismo pasmerktas 
mirti.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Britanija nemato jokios 
vilties susitarti su Rusija dėl 
atominių ginklų bandymų už
draudimo, nebent Kremlius pa
keistų dabartinę ožišką politi
ką.

Buvęs maj. generolas Edwin A- WaTker, 52 metų, ir jo advokatais 
Clyde Watts JAV Senato karinės investigacijos posėdyje. Buvęs 
JAV 24 divizijos Vokietijoje vadas teigia, jog jis buvo iškeltas iš 
šio posto slaptojo vyriausybės “aparato”, kuris kovoja prieš gink
luotų dalinių antikomunistus vadus. (UPI)

Maskva jaudinasi, kad Valstybės 
departamentas gina Pabaltijį

Izvestijų krokodiliškos ašaros

MASKVA. — Sovietų laikraš , žinia “Drauge” tilpo balandžio

girnų” prie Vakarų Vokietijos, 
nes nedidelė Austrija ekonomiš
kai ir politiškai būtų nustelbta 
Vakarų Vokietijos.

Austrija jaučiasi turinti tei
sę pasirinkti savo ekonominius 
sąjungininkus, nuošalyje palie
kant politiką ir neprasižengiant 
1855 metų neutralumo sutar
čiai.

Į Europos Bendrąją Rinką' į- 
eina Prancūzija, Vakarų Vokie
tija, Prancūzija, ^Olandija, Bel
gija ir Liuksemburgas. Į

JAV laivynas atplaukė
į Saigono uostą

iSAIGON, Pietų Vietnamas. 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių povandeninis laivas Bluegil 
užvakar atplaukė į Saigono uos
tą trijų dienų geros valios vizi
to, dalyvavęs pietryčių Azijos 
Sutarties organizacijos (Seato) 
pratimuose (manevruose) Fili
pinuose. Keli tūkstančiai viet
namiečių sutiko povandeninį lai
vą.

Kanados nauji ryšiai

ekonominę bendruomenę ruošia, likoje.
si įsijungti ir Britanija.

Rusai ir kinai turi 
100 povandeninių 

laivų Pacifike
KEELUNG, Formoza. — Vi- 

ceadmirolas William A. Schogch 
užvakar pranešė, jog Sovietų 
Sąjunga ir komunistinė Kinija 
turi apie 100 povandeninių lai
vų vakarų Ramiajame vande
nyne (Pacifike) kurie sudaro 
tiesioginę grėsmę Jungtinių A- 
merikos Valstybių 7-tajam lai
vynui.

— Kinijos komunistų partijo
je prasidėsią nauji “valymai”. 
Tai užsiminė kinų spauda.

Ankaros ir Maskvos
prekybos sutartis

ANKARA, Turkija. — Tur
kija parduos tabako ir gyvulių 
ir maisto Sovietų Sąjungai už 
jos mašineriją, pramonės reik
menis ir žaliavas. 1962 metų 
prekybinės sutarties objektas: 
25 milijonai dolerių.

— Metropolitan State ban
kas Chicagoje vakar buvo api
plėštas. Plėšikai pagrobė $11,- 
000, kurie tuoj buvo sučiupti. 
Šį banką seniau valdė a. a. 
Brenzos.

0TTAWA. — Kanada užmez
gė diplomatinius santykius su 
Guinea respublika.

B. M. Williams, Kanados auk 
ščiausias komisionierius Ghano- 
je, bus nerezidentinis kanadiečių 

šią i ambasadorius afrikiečių respub

— New Yorkas vakar iškil
mingai pagerbė Brazilijos pre
zidentą Goulart; jis taipgi vizi
tavo Jungtinių Tautų įstaigą.

— Alžirijoje tebevyksta api
plėšimai, pagrobimai, sprogdi
nimai ir žmogžudystės.
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Rodolfo Diaz Hernandez, buvęs 
eksdiktatoriaus Fulgencio Batistos 
slaptosios policijos narys, liudija 
1,179 belaisvių byloje Havanoje, 
Kuboje. Jie buvo suimti Bay of 
Pigs “invazijoje”. (UPI)

Saidon Conte, Guinea ambasa 
dorius Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse, veiks kaip ambasado
rius ir Kanadoje.

Burliokų dueboborai 
šėlsta

tis “Izvestijos” balandžio 2 die
nos laidoje teigė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės “ieškančios 
dirbtinių pretekstų suardyti So
vietų - Amerikiečių kultūrinių 
pasikeitimų sutartį”.

Šis nusiskundimas remiamas, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės pareiškė protestą prieš 
Rusijos užmačias Pabaltijo vals 
tybes laikyti Sovietų Rusijos da 
limi. Valstybės departamentui 
“boikotuojant” Sovietų vaikų 
meno parodą, atidarytą šiom 
dienom Washingtone (apie tai

3 d.). Šioje parodoje Maskva 
savinasi Pabaltijo kraštus.

i*
Apie “Izvestijų” aimanas ir 

krokodiliškas ašaras pranešė 
Baltimorės, Md., dienraščio 
“Sun” korespondentas Ernest 
B. Fųrgusson.

Blaivi ir teisinga 
pažiūra svarbiu

klausimu

Nehru atsistatydino
Ruošdamasis sudaryti naują 

vyriausybe

NEW DELHI, Indija. — Mi- 
nisteris pirmininkas Nehru už
vakar įteikė prezidentui Prasad 
atsistatydinimą, ruošdamasis su 
daryti naują vyriausybę. Nau
joji indų vyriausybė bus pas
kelbta kelių dienų laikotarpyje.

GEN. WALKER APIE JAV KARIU PROKOMUNISTINES 
IDĖJOS PAŽINIMO KLIŪTIS

Jo liudijimas Senato Ginkluotų Jėgų pakomisijoje

WASHINGTONAS. — Užva- šiuo metu JAV išsilaikymas y- 
kar maj. gen. Edwin A. Wal- |ra pavojuje, o kariškos jėgos 
ker, kaip liudininkas apklausi- l yra paralyžuotos amerikiečių 
nėjamas Senato Ginkluotų Jėgų politinės linijos “nelaimėsime”

įtikinėja, jog yra jėgos, kurios 
kliudo kariškius indoktrinuoti 
prieš komunizmą. Gen. Walker 

j net kaltino, kad kai kurios kny
pakomisijoje, “šaudė kaltini
mus” į visas puses, daugiausia 
į prezidentą Kennedy ir į Gy
nybos sekretorių R. S. McNama- 
rą. Gen. Walker yra iš pareigų 
atleistas 24-tos divizijos vadas, 
(vėliau jis pats pasitraukė iš 
karinės tarnybos) o dabar — 
konservatyvus demokratų kan-

ir traukimosi iš pergalės. Ryž
tas priešintis komunizmui slopi
namas. “Aš buvau atpirkimo o- 
žys tos nerašytosios bendradar-

gos, parašytos autorių Millis, 
Gunther, Harry, Overstreet, 
Lerner, ir kariškiam rekomen
duojamos, propaguoja koegzis-

KANADA. —- Kanados šiau
rės vakaruose gyvenanti rusų 
religinė sekta — duchoborai ir 
toliau nenurimsta. Neseniai jie 
išsprogdino pusės milijono ver
tės elektros jėgainę Br. Kolum-1 didatas i Texas gubernatorius, 
bijos provincijoje. Duchoborams j Sav0 Rūdijime jis pabrėžė, kad 
malšinti yra pakviesta kanadie-, ‘^tPirkiira?
čių kariuomenė policijai į pa-
galbą.

— Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vakar skatino Senatą už
tvirtinti prezidento Kennedžio 
planą, skiriantį 5 bilijonus do
lerių užsieniui. Šio plano priė
mimas atsvertų dalinai Sovietų 
Sąjungos ir raudonosios Kinijos 
pagalbą, teikiamą irgi užsieniui.

ožiu” tų, kurie buvo šalininkai 
laimėjimo nešančios šaltojo ka
ro politikos. Gen. Walker kriti
kavo JAV kariuomenės vadovy
bę, Valstybės departamentą ir 
spaudą.

Savo pareiškime gen. Walker 
pasisakė prieš civilių kontrolę 
kariškiams, kas esą išvirtę į kaž 
ką panašaus į komisarų siste
mą. Gen. Walker tvirtino, kad

biavimo su internacionaliniu ko tenciją su komunistais
munizmu politikos”, — kartojo 
gen. Walker.

Gen. Walker yra narys išgar
sėjusios; John Birch sąjungos, 
besiskelbiančios atkaklia kovo
toja prieš komunistus ir sukė- 
lusios nemažų kontroversijų. Jis 
buvo pašalintas iš užimamo pos 
to kariuomenėje tariamai dėl 
pastangų paveikti, kad kariai 
1960 m. balsavimuose pasisa
kytų už konservatyvius kandi
datus. Gen. Walker skelbia, kad 
jį pašalinusios “tarptautinės kai 
riosios” jėgos.

Dabartinius apklausinėjimus 
praveda Senato Ginkluotų Jėgų 
pakomisija, kurią gen. Walker

Gen. Walker net pakaltino 
patį Eisenhowerį, kad jisai, 
ruošdamas savo knygą “Cru- 
sade in Europe”, buvo pasikvie
tęs autorių Barnes, kurį Louis 
Budenz (buvęs komunistas), pa 
skelbė esant komunistu.

Gen. Walker pareiškė, kad jo 
pašalinimas pakenks amerikie
čių karių prieškomunistiniam pa 
ruošimui, nes dabar kariniai va
dovai prisibijos atviriau prieš 
komunizmą pasisakyti.

Gen. Walkerio apklausinėja
mas buvo tęsiamas ir vakar; jis 
vėl pakartojo, jog jo daugiau
siai nemėgsta komunistai ir jų 
šalininkai.

Dievas yra mūsų civilizacijos 
pagrindu

NEW YORKAS. — Žydų ra
binas ragina mesti “naują žvilg 
snį” į tradicinę Bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo doktriną.

Kalbėdamas Temple Israel 
maldykloje, rabbi William F. 
Rosenblum pasiūlė, kad į šį isto
rinį principą būtų žiūrima “su 
aiškesne šviesa ir mažesniu įkai 
timu, su didesniu realizmu ir 
mažesniu vienas kito įtarinėji
mu”.

“Yra sunkiai suprantama”, 
— kalbėjo jis susirinkusiems, 
“kad net tie žmonės, kurie jau
čia, kad tikėjimas į Dievą yra 
mūsų civilizacijos laikymosi pa
grindu, galėtų bijoti, jog pami
nėjimas Dievo vardo viešojoje 
mokykloje yra nusižengimas 
prieš mūsų, kaip piliečių, teises.

“Yra truputį keista, kad mes 
neprieštaraujame dėl Dievo var 
do buvimo ant monetų, kurios 
eina į mūsų kasas, esančias kar 
tais ir tokiose vietose, kur die
vybei ir nevisai dera, bet mes 
bijomės tą žodį įterpti į papras 
tą išsireiškimą, kur šio žodžio 
buvimas kaip tik galėtų įdiegti 
tikėjimo ir idealizmo sėklą mū
sų priaugančios kartos protuo
se.”

Casablancos blokas 
sudarė bendrąją rinką

KAIRAS. — Casablancos blo
ko nariai pirmadienį sutarė su
organizuoti “Afrikos Bendrąją 
Rinką”. Sutartį pasirašė Ma
roko, Jungtinės Arabų Respub
likos, Ghanos, Guinea, Mali ir 
laikinosios Alžirijos vyriausybės 
vadai.

Taipgi pasirašyta sutartis su 
daryti Afrikos Išvystymo banką 
su 30 milijonų dolerių kapitalu.
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XH-JŲ ŽAIDYNIŲ
KREPŠINIO VARŽYBOS

Papildydami mūsų 'anksty
vesnius pranešimus skelbiame, 
kad XII-jų š. Amerikos Lietu
vių Sportinių Žaidynių — Krep 
šinio varžybos įvyks 1962 m. 
balandžio 28-29 d. Chicagoje.

FASK-to pavedimu, varžybas 
vykdo Vidurinių Vakarų Spor
to Apygardos Komitetas, vado
vaujamas Z. Žiupsnio.

Krepšinio varžybos vyks šio
se klasėse: vyrų, moterų, jau
nių A kl., jaunių B kl. ir mer
gaičių A kl.

Kįėkvienoje klasėje leidžia
ma 1 dalyvauti nedaugiau kaip 
8 komandoms. Komandos at
renkamos pagal apygardinių 
pirmenybių davinius. Apygar
doms kontingentą nustato 
FASK-tas, atsižvelgdamas į 
apygardinių pirmenybių daly
vių skaičių bei komandų spor
tinį lygį.

Krepšinio varžybos bus pra
vedamos K. O. (“Vieno minu
so”) sistema, išskirstant 4 pa
jėgesnes komandas į priešingus 
ketverius. Pirmame rate pralai
mėjusioms komandoms vykdo
mas “Paguodos turnyras”. Ko
mandų išskirstymą ir burtų 
traukimą atlieka FASK-tas.

Kadangi XII-sios Žaidynės 
skiriamos I-sios Lietuvių Tau
tinės Olimpijados prisiminimui, 
pirmas 3 dietas laimėjusių ko
mandų dalyviams bus įteikti 
specialūs medaliai. (Tik vyrų 
ir moterų klasėse).

Išsamūs varšybų nuostatai, 
instrukcijos, reikalingos regis
tracijos formos bei kitos infor
macijos yra išsiuntinėjamos vi
siems sporto klubams.

TINKLINIO IR 
STALO TENISO VARŽYBOS

Papildydami mūsų ankstyves 
nįuosius pranešimus skelbiame, 
kad XII-jų Š. Amerikos Lietu
vių Tinklinio ir Vyrų Koman
dinės Stalo Teniso varžybos 
įvyks š. m. gegužės 5-6 d. Cle- 
velande.

FASK-to pavedimu, varžybas 
vykdo Clevelando LSK Žaibas.

Tinklinio varžybos bus pra
vestos šiose klasėse: vyrų, mo
terų, jaunių A kl., mergaičių 
A kl. Šalia šios tinklinio varžy
bų programos papildomai bus 
vykdoma mergaičių B klasėje, 
tačiau šios varžybos nebus 
skaitoma kaip žaidynių dalis, 
ir taškai už jas klubams nebus 
duodami, kadangi jos iš anks
to nebuvo įtrauktos į žaidynių 
programą.

Tinklinio varžybos bus pra 
vedamos “2-jų minusų” (Dou- 
ble elimination) sistema. Daly
vaujančių komandų skaičius ne 
apribojamas.

Pirmas 3 vietas laimėjusių 
komandų nariams tinklinio Var 
žybų vyrų ir moterų klasėse, 
bus įteikiami Lietuvių Tauti
nės Olimpijados prisiminimo 
medaliai.

Vyrų komandinės stalo teni
so varžybos bus vykdomos “2 
minusų” sistema (Double eli
mination). Dalyvaujančių ko
mandų skaičius neapribojamas. 
Komandą sudaro 3 žaidėjai. 
Galima turėti 2 atsarginius žai 
dėjus.

Tiek tinklinio, tiek ir stalo 
teniso varžybose gali dalyvauti 
tik ŠALFASS-gos nariai, atti
kusieji 1962 m. metinės regis
tracijos prievolę.

Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus, iki ba
landžio 24 d., šiuo adresu: A. 
Bielskus, 1211 Carlyon Rd., E, 
Cleveland 12, Ohio.

Varžybų nuostatai bei kitos 
smulkesnės instrukcijos bei in

formacijos išsiuntinėjama vi
siems sporto klubams. Tolimes
nės informacijos bus skelbia- 

j mos vėliau. i

NAUJAS RYTŲ SPORTO
APYGARDOS VADOVAIS
FASK-tas oficialiai praneša,! 

: kad naujuoju Rytų Sporto apy- j 
. gardos vadovu yra tvirtinamas į 
buvęs FASK-to pirmininkas, 
New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, 112-09, 95th Avė., 
Riehmond Hill 19, N. Y. A. 
Vakselis apygardos vadovu bu
vo išrinktas Rytų Sporto Apy
gardos suvažiavime, kovo 10 
d. Waterbury, Conn.

FASK-tas dėkoja buvusiam 
j Rytų Sporto Apygardos vado
vui V. Bruzgelevičiui už parei
gų ėjimą.

PRAPLEČIAMA FASK-to 
SUDĖTIS

FASK-tas nutarė savo sąsta
tą praplėsti, kooptuojant kan
didatą Henriką Pikturną nuo
latiniu nariu, nuo šių m. balan
džio 1 d.

Vaizdas iš Lituaniccs-Lionsl rungtynių, kurios buvo žaistos Han
son Parko stadijone balandžio 1 d. Rungtynės baigėsi lygiomis 
1:1. Nuotraukoje matyti LFK Lituanicos vartininkas, sulaikąs 
šūvį j vartus. (Nuotr. J. Grigaičio).

būdama techniškai stiprus vie
netas tik kondicija ir kovos 
dvasia gali užtikrinti vietą Ma- 
jor lygoje. Norėtume ir sekan
čiose rungtynėse matyti Litua-; 
nica taip atkakliai kovojančią 
ir laiminčią.

FUTBOLO RUNGTYNĖS

Balandžio 8 d., sekmadienį,. 
1 vai. pp., Marąuette parkoj 
aikštėje, F K Lituanicos rezer-i 
vas žais prieš Hansos rezer- • 
vus. 3 vai. pp. prasidės Litua- j 
nicos—Hansa rungtynės (pir-Į 
mųjų komandų).
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PATVIRTINAMAS
ŠACHMATŲ KOMITETAS

ŠALFASS-gos Šachmatų k-to 
vadovui Kaziui Merkiui prista
čius, FASK-tas tvirtina ŠAL- 
FASS-gos Šachmatų komitetą 
šios sudėties:

Vadovas: Kazys Merkis, 431 
E. 7th St., So. Boston, Mass., 
sekretorius — Andrius Ketu
rakis, narys — Petras Kontau- 
tas. Visi 3 iš Bostono Lietuvių 
Šachmatų Klubo. Kanados Spor 
to Apygardos atstovas — Vik
toras Petrauskas, 68 Coolmine 
Rd., Toronto 3, Ont. Vid. Va
karų Sporto Apygardos atsto
vas — Vladas Karpuška, 3622 
W. 71st St., Chicago 29, Ilk 
Dar nėra paskirtas Rytų spor
to apygardos atstovas.

NAUJA “SPORTO” 
ADMINISTRACIJA

FASK-tas praneša, kad nau
juoju ŠALFASS-gos žurnalo 
“SPORTAS” administratorium 
sutiko būti Juozas Sodaitis, 87 
-85, 95th Avė., Woodhaven 21, 
N. Y. “Sporto” ekspeditoriais 
sutiko būti Dr. Marija Žukaus
kienė ir Vida Gintautaitė, abi 

■ Newyorkietės.
i šiomis dienomis išeina pir- 
1 mas 1962 m. “Sporto” numeris.
' Kaip žinoma, “Sporto” vyr. re
daktorium yra Kęstutis Čerke- 
liūnas, 91-30, 221-st St., Queens 
Village 28, N. Y.

FASK-tas

SPORTO KRONIKA
— Futbolo rungtynės tarp 

Šiaurės Vakarų Vokietijos ir 
Chicagos “Ali Stars” bus žai
džiamos gegužės 13 d., Hanson 
Parko stadijone. Papigintus bi
lietus galima įsigyti L. F. K. 
Lituanicos būstinėje 2622 W. 
69th St. Papiginti bilietai kai
nuoja $1.75. Prie įėjimo bilie
tai kainuos 2.50 dol.

— R. Laver laimėjo Altami- 
ra teniso turnyrą kuris įvyko 
Caracas, Venecueloje. Baigmi
nėse rungtynėse R. Laver įvei
kė R. Emerson 9:7, 6:2, '6:0. 
R.' Emerson yra skaitomas pa
saulio geriausiu mėgėju tenisi
ninku. Abu aukščiau minėti 
sportininkai atstovaus Austra
lija Davis Cup varžybose.

— Vytautas Grybauskas su
darė krepšinio komitetą kuris 
bendradarbiaus su FASK-tu. Į 
komitetą įeina V. Gribauskas, 
A. Lauraitis, R. Dirvonis, P. 
Žumbakis ir po vieną asmenį iš 
Rytų ir Kanados sporto apy
gardų. Pirmutinis komiteto už
davinys yra išrinkti vyrų ir

jaunių rinktines kurios atsto
vaus lietuvius Pabaltiečių pir
menybės Rinkinės bus ren
kamos XII žaidynių metu.

— Vidurvakarių Sporto Nr. 
12 ir 13 išėjo kovo 31 d. Biu
letenis yra iliustruotas 10 nuo
traukų ir talpina įvairių žinių 
iš Vid. Vakarų Sporto apygar
dos veiklos. Vidurvakarių Spor 
tas yra platinamas Chicagoje, 
Clevelande ir Detroite. Užsisa
kyti galima paštu: LSK Aras, 
6849 S. Washtenaw, Chicago 
29, III.

— Profesionalų “baseballo” 
sezonas oficialiai prasidės ba
landžio 10 d.

— Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos komitetas posėdžiavo 
balandžio 2 d., Jaunimo Cent
re. Posėdis buvo šauktas ry
šium su XII žaidynių krepšinio 
pravedimu. Dalyvavo 11 spor- 

! to veikėjų, kurie pasiskirstė 
organizacinėm pareigom. Visos 

. pastangos yra dedamos, kad ši I 
) šventė būtų pravesta efekty-! 
j viai ir sklandžiai. Yra mano
ma kad šių XII žaidynių metu 
teks matyti visas geriausias 
JAV ir Kanados krepšinio kq- 
mandas Chicagoje. Panašaus

ijf < 1

Akt. Hepburn vaidina filme 
Breakfast at Tiffany’s. ,Ji prista
tyta Oskaro premijai, kurios lai
mėjusiems bus įteiktos atęinantį 
pirmadienį. (UPI)

lygio krepšinio turnyro Chica
goje nėra buvę nuo 1957 metų.

—A. Varnas lankėsi Chica-1 
goję balandžio 1 d. Būdamas 
Chicagoje A. Varnas pranešė, 
kad galės dalyvauti XII žaidy
nėse balandžio 28-29 d. Chica
goje. Krepšinio sezono metu 
Varnas žaidžia už Murrey Sta
te pirmąją komandą. Pietų A- 
merikos išvykoje A. Varnas 
puikiai pasirodė atstovaudama; 
lietuvių rinktinę.

FIRMAS TAŠKAS

Praėjusį sekmadienį, LFF 
Litaumca gavo pirmąjį sezono 
“krikštą” žaisdama prieš uk
rainiečių Lions. Šaltas oras ir 
stiprus šiaurinis vėjas apkarpė! 
ir taip negausų žiūrovų skaičių 
iki geros šimtinės, nors rung
tynės buvo vertos ir didesnio 
susidomėjimo.

Žaisdama pavėjui Lions ko-. 
manda, kaip audra užgriuvo 
ant Lituanicos vartų ir tik ge
rai sužaidęs Lituanicos gyni
mas ir sėkmingai gaudęs var
tininkas, rezultatą beveik iki 
kėlinio pabaigos išlaikė 0:0. Pa 
baigoje, kėliųjų Lions vistik su
rado Lituanicos vartus ir kai
riojo puolėjo šautą kamuolį rei 
kėjo išimti iš tinklo. 1:0 rezul-į 
tatu kėlinys ir baigėsi.

Po pertraukos žaidimas pasi
keitė ir Liofts daugiau gynėsi 
negu puolė. Viduryje kėlinio 
H. Jenigas tolimu šuviu rezul
tatą išlygino. Išlyginus buvo! 
noro ir atkaklių bandymų dar| 
kartą pradurti Lions vartus, i 
tačiau nesėkmingai. Rungtynės 
baigėsi 1:1.

Rungtynėse laimėtas svarbus 
taškas ir išlaikytas kondicijos 
egzaminas. Žiūrovai buvo at
pratę matyti taip atkakliai ko
vojančią Lituanicą ir tai susti
prino pasitikėjimą savo jėgo
mis. Tačiau po sekmadienio 
rungtynių taip pat aišku, kad 
Major lygoje taškų nieks leng
vai neatiduoda, o reikia juos 
sunkiai iškovoti. Lituanica ne-

stums, 0. p.A*V Orthopedas. Protezlstns
Aparatat-Protezai. Med. bais4 dažai. Spoe. pagalba kojoms 
(Arcb Supports) ir t.t

Vai. 3-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Hl.

Tel. PRospect 6-5084 
BESI

E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
Ediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

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

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

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

DR. A. JENKfNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street

OK

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERU IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
GENERAL SALES MANAGER ' ' O K ' ’

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL

P E T E R P. RINKUS
6940 S. ARTESIAN AV,E.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ..................... Ofiso: BI 2-1700

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

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

Telef. WAIbroek 5-5121

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniui, pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, 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—3 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. telef. AVAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1070

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

telefonas — BIsfaop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenna 
(Kampas Kedzie ir Archer.) 

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

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. B IEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avs. 
Vai. kasr’ien nuo 6—8 vai vak.

Siešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarų. 

Ofiso telef. LAfayette 3-0048 
Rez. WAlbroolt 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
Vi. ofiso HE 4-5840, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West olst Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tek GRovehiU 6-3409

Rez. GI 8-0878

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija Ir moterų ligos 

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

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

DR. A. GARDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 T.termini, nriima pairai susitarimu

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIAIDS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2856 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Vai. kasdien nuo 1—
4V4 « vol 'T’r-a.AtnzI

4 p. p. Ir 6

Telefonas: GRovehell 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marųuette Kd.

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso Ir buto tel, OLyniptė 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. z

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

keičia stiklus ir rSiuus
1455 S. Callfornia Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta. Šeštad. 10 v. riZiki 2 d. p.

Tel.: REliance 5-1811

DR, WALTER 1 KSRSTUK
Rez. tel. PR 9-0563, RCz., PR 0-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

“1. ofiso ir buto OLympie 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tei. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 d m.

Penkt. tik 1—3 į. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal nutarti

Ofiso telef. LAfayette 3-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tilt susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2898 
Rezid. tei. AVAlbrook 5-3009

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

™ 7150 South TPestern Avenue
I irniad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
II vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-H68

Bes. tel. AVAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5572 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. Ii 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą..

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloch 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
etiandoa: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popW

Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rta. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S ,. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdle 
ną. išskyrus trečiadienį.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8159

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. JULIA MONSTAViČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. olfiso; PUllmau 5-6786 
Namų: BEverly 8-3846

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Perskaitę "Draugą", duoki* 
te ii kiliems pasiskaityti.
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Mūsų visuomenėje yra idea
listų žmonių, kurie dirba, auko 
j'asį ir aukoja, neieškodami sau 
nei medžiaginės naudos, nei as 
meninės garbės. Jie nesiveržia 
ir j jokias pirmenybes bet ku
riame mūsų sąjūdyje. Jiems 
tik rūpi kitiems, gerus darbus 
dirbantiems, padėti, jų darbui 
sąlygas sudaryti.

Kalbant apie darbo sąlygas, 
reikia turėti galvoje mūsų re
ligines, tautiniai kultūrines ir 
švietimo įstaigas bei organiza
cijas. Išlaikyti religines bei tau 
tinęs vertybes, jas plėsti ir ug
dyti reikia pastovios ir orga
nizuotos talkos. Be jos susto
tų ir pradėtų merdėti tasai gy 
venimas, kurį laikome pagrin
diniu tikėjimui ir lietuvybei 
išlaikyti.

Tų idealistų, apie kuriuos 
mes čia kalbame, dėka išaugo 
lietuvių parapijos su gražio
mis bažnyčiomis ir mokyklo
mis, įsikūrė visa eilė vienuoli
jų, pasinėrusių vykdyti anų 
idealistų troškimą ir valią — 
palaikyti išeivijos ir jos vai
kų tarpe gyvą tikėjimą ir lie
tuvybę. Vienuolijos aprūpina 
mūsų mokyklas lietuviais mo
kytojais bei mokytojomis, be 
to, ir jos pačios steigia ir iš
laiko vidurines mokyklas. Vie
nuolijos stovi ir lietuvių kata
likų spaudos užnugaryje. Jei 
ne jos, vargu mes turėtume 
dienraštį, du kartus į savai
tę išeinantį laikraštį. Vargu 
ir savaitraščių bei mėnesinių 
žurnalų pajėgtume išleisti. Vie 
nuolijos talkina parapijų klebo 
nams misijomis ir kitais dar
bais. Jos siunčia savo narius 
ir kituose kraštuose gyvenan
čių lietuvių tarpan religinius 
ir net tautinius reikalus aprū
pinti. Jos rūpinasi ligoninių 
ir prieglaudų steigimu bei išlai 
kymu.

¥
Atskirai apie kiekvieną lie

tuvių vienuoliją, veikiančią A- 
merikos lietuvių tarpe, būtų 
galima daug kas pasakyti. Ta
čiau šį kartą tenka keliais žo
džiais prisiminti vieną jų — 
tėvų marijonų kongregaciją, 
nes jos rėmėjai ir bendradar
biai ateinantį sekmadienį ren
kasi savo jau 35 seimui.

Pirmieji tėvai marijonai į 
Jungtines Valstybes atvyko 
1913 metų vasarą. Tai buvo 
kun. Feliksas Kudirka, ,MIC, 
ir kun. V. Kazakas, MIC. Juo
du čia atlydėjo pats neseniai 
atsikūrusios vienuolijos virši
ninkas kun. prof. Jurgis Matu
levičius - Matulaitis, MIC (mi
ręs 1927 m. arkivyskupu ir 
apaštališkuoju delegatu Lietu
voje, kurio beatifikacijos byla 
šiuo metu yra eigoje). Netru
kus prie šių dviejų marijonų 
prisidėjo kun. V. Kulikauskas, 
MIC, dar- kiek vėliau kun. P.

Spaudoje ir gyvenime

ANTAUSIS SOVIETŲ DOBRYNINUI

Praėjusį penktadienį naujai pa
skirtas Sovietų ambasadorius Ana- 
tolij Dobrynin apsilankė pas prezi
dentą Kennedy ir įteikė jam savo 
skiriamuosius raštus- Ta. proga bu
vo pasikeista kalbomis apie san
tykių gerėjimą, bendradarbiavimą 
ir kita. į ką nei viena, nei antra 
pusė netiki.

Sovietai norėjo tą įvykį atžymėti 
atidarymu sovietinių vaikų dailės 
darbelių parodėlės. Į atidarymą tu
rėjo atsilankyti ne tiktai naujai 
akredituotasis ambasadorius, bet 
ir visa eilė aukštų vyriausybės pa
reigūnų. Jų tarpe turėjo būti ir 
šio krašto Informacijos žinybos 
(USIA) direktorius Edward R. 
Murrow. Tačiau juoda katė ėmė ir 
perbėgo kelią.

Mat, Valstybės departamentas 
sužinojo, kad tarp išstatomųjų dar
belių bus ir tokių, padarytų “Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos sovieti
nių respublikų” vaikučių. Protes
tai telefonu nieko nepadėjo. Sovie 
tai nenorėjo ne klausyti, kad šio 
krašto: vyriausybė nepripažįsta 
Baltijos kraštų prievartinio įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Atsisakė 
jie atsižvelgti ir į tai, kad per Ame 
rikės parodą Maskvoje jos organi
zatoriai nedėjo į lentynas tokių

Meškauskas ir kun. prof. P. 
Būčys. Šie pionieriai padėjo 
vienuolijai stiprius pagrindus, 
ant kurių augo pati vienuolija, 
šiandien turinti jau dešimtimis 
kunigų ir brolių vienuolių, iš
laikanti aukštesnę berniukams 
mokyklą, leidžianti lietuvišką 
katalikišką dienraštį, savaitraš 
tį, anglų kalba mėnraštį, Ar
gentinoje dvisavaitinį “Laiką”, 
taip pat spausdinanti gana 
daug lietuviškų knygų, tvar
kanti visą eilę lietuvių para- 
pjų, vadovaujanti misijoms, 
dirbanti Argentinos lietuvių 
tarpe ir patarnaujanti lietuvių 
visuomenei visose kitose jos 
darbo ir rūpesčių srityse.

Vienuolija, aišku, nebūtų iš
augusi, nebūtų taip plačiai iš
sišakojusi savo darbais ir įstai 
gomis, jei ne didžiųjų idealis
tų rėmėjų bei bendradarbių 
pastovi, nuoširdi ir rūpestinga 
talka.

*
Ateinantį sekmadienį Mari

jonų bendradarbių draugija 
renkasi savo metiniam seimui. 
Skelbiama, kad tai bus 35-sis 
seimas, nes pirmasis seimas 
įvyko 1927 m. lapkričio 27 d. 
Šv. Mykolo par. salėj. Bet tė
vų marijonų rėmėjai jau buvo 
prieš tai susiorganizavę. 1924 
m. buvo jų organizuoto darbo 
pradžia. Iki pirmojo seimo jie 
jau buvo sutelkę marijonų dar 
bams remti $18,193.49. Apie 
tai pranešė kun. F. Kudirka, 
draugijos iždininkas. Draugijos 
sekretorius ir reikalų vedėjas 
kun. dr. K. Matulaitis smul
kiai išdėstė draugijos veiklą. 
Kun. dr. Jonas Navickas, Lie
tuvių kolegijos direktorius, pir 
mojo marijonų rėmėjų seimo 
metu buvo draugijos pirminin
kas. Seimo prezidiumą sudarė 
kun. J. Vaičiūnas, red. L. Ši
mutis ir A. Bacevičius, ALR 
KF Chicagos apskrities pirmi
ninkas. Sekretoriai — V. Ba
landa ir V. Galnaitė. Sveikini
mo kalbas pasakė: kun. F. Ku 
dirka, kun. dr. J. Navickas, 
kun. I. Albavičius, kun. P. Vai
tukaitis, adv. J. Grišius, dr. 
J. Poška, kun. J. Svirskas ir 
daugelis kitų. Seimas buvo gau 
sus ir sėkmingas.

Ši marijonų rėmėjų draugi
ja ir bendradarbiai, veikdami 
jau nuo 1924 metų, tikrai daug 
prisdėjo savo darbu, savo nuo 
širdžių pasiaukojimu ir auko
mis, kad būtų plečiami ir palai 
komi visi tie darbai, kuriuos 
vykdo tėvų marijonų kongre
gacija. Padėka ir pagarba 
jiems! Remdami šią kongrega 
ciją, jie remia visos lietuvių 
išeivijos pastangas išlaikyti 
mūsų religines ir tautines ver
tybes ir tuo pačiu stiprinti lie
tuvių tautos pastangas atko
voti laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

knygų, prieš kurias šeimininkai 
I užprotestavo.

Tokiomis aplinkybėmis neliko 
nieko kita kaip pa,reikšti protestą 

! atsisakymu dalyvauti parodos ati
daryme. Valstybės departamentas 
veikiausiai nėra nieku dėtas, kad 
Dobrynino prisistatymas Balt. 
Rūmuose ir Murrow atsisaky
mas dalyvauti parodos atidaryme 
sutapo. Atidarymo dieną tur būt 
pasirinko patys sovietai. Jie taip 
ištrimitavo ir savo pareiškime spau 
dai, kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vaikučių darbeliai parodoje bus 
kaip iš anksto numatyta. Parody
dami negerbią šeimininko pageida
vimų, jie ir užsitarnavo ka gavo.

Kyla dar vienas klausimas: Ko
dėl gi nebuvo galima pareikalauti, 
kad lietuvių, latvių ir estų vaiku
čių darbeliai būtų išimti? Atsaky
mas mums nežinomas. Mes apgai
lestaujame, kad to nebuvo padary- 

! ta ir nebuvo parodyta deramo tvir
tumo.

Galima tačiau spėlioti, kad Vals
tybės departamentas nenorėjo pa
neigti sovietams teisės parodyti, 
ką jie nori. Ruošdamas parodas 
Sovietų Sąjungoje, Valstybės de
partamentas, kiek teko girdėti, vi
sada kovoja už teisę savarankiškai

EUROPIEČIAI VĖL ATIDENGIA AMERIKA
Amerika skatina europiečių keliones į JAV. Pigios lėktuvų keliones, brangios pragyve 
nimo išlaidos. "Greyhound" autobusai taip pat vilioja europiečius. Amerikiečiai šei

mininko vaidmeny.

Tai, kas prieš keletą metų 
atrodė negalima, jau įvyko — 
Europos kraštams Amerika 
jau virsta turistinės kelionės 
tikslas. Maždaug nuo praėju
sios vasaros Europos valstybė
se gyvą veiklą išvystė ameri
kiečių valdžios įsteigtos US 
Travel Service atstovybės kiek
viename didesniame mieste. Nė
ra paslaptis, kad Kennedžio 
vyriausybė deda visas įmano
mas pastangas pakelti europie
čių turizmą Amerikon ir išly
ginti didžiulį skirtumą — per 
metus į JAV-bes atvykdavo 
maždaug 600,000 užsienio turis
tų, tuo tarpu amerikiečių (ir 
dolerių...) švaistymasis po Eu
ropą ir kitur siekė du milijo
nus turistų. Netenka ir abejoti, 
kad čia ir amerikiečiai kalti — 
per brangiai kaštuoja kelionės 
per Atlantą, per dideli, vieto
mis ir juokingi buvo formalu
mai, kitokios kliūtys, atbaidan
čios turistą. Pagaliau ir gry
nai prestyžo, kultūros atstova
vimo sumetimai turėjo suvai
dinti vaidmenį.

Aviacijos bendrovės — 
turizmo skatintojos

Visit USA — tokiu šūkiu vi
sa eilė aviacijos bendrovių jau 
keli mėnesiai organizuoja tu- 
risitines keliones į JAV ir atgal 
ir, jei kas jomis naudojasi, tai 
ligi šių metų kovo mėn. pabai
gos už kelionę lėktuvu į JAV 
ir atgal su sąlyga, kad išbus 
krašte 17 dienų, mokėjo labai 
pigiai — vos 136 dolerius. Kai 
kurios bendrovės turistams 
siūlo tokio tipo turistines ke
liones į JAV — per 16 dienų 
turistas pamatys miestus: vi
sokiausių “superliatyvų” mies
tą New Yorką — jį apžiūrėjęs 
tas europietis turistas pasuks 
į pietus ligi Miami, Floridoje, 
ir pakeliui aplankys sostinę 
Washingtoną ir istoriniu požiū-

tvarkyti parodos vidų. Paneigus 
tokią teisę .sovietams, nebūtų jokio 
pagrinde reikalauti, kad ir jie su
teiktų tokią pačią teisę šiam kraš
tui.

Tuo pačiu metu mes negalinę 
nepasidžiaugti Valstybės departa
mento laikysena. Nepaisant viso
kių gandų apie taikingą sugyveni
mą ir nepuolimo paktus tarp NA
TO ir Varšuvos santarvininkų, Bal 
tijos kraštai ir toliau nevirsta 
mainų objektu- Prezidento Kenne
džio pareiškimas lietuvių delegaci
jai Baltuosiuose Rūmuose vasario 
16 dieną, pasirodo, nebuvo tik pa
prasta mandagumo formulė. — at

PAPŪGA
V/ALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

— Ką, bažnyčioje? — paklausė Sergiejus.
— Ji daro tai bažnyčioj. Ar nematai priekyje 

sargybinio? Dabar eik, prašau, ir po visko greit grįžk 
pas mus, — Marfuša suėmė rankomis Sergiejaus gal
vą ir spaudė prie savo krūtinės, kol berniukas panoro 
išsilaisvinti. Tada, paleidus jį, stumtelėjo, lengvai ap- 
sigrįžo ir pasileido keliu, kuriuo buvo atėjusi.

Sergiejus McTavish atgavo pusiausvyrą, valan
dėlę rūgščiu žvilgsniu pasekė nutolstančią figūrą ir 
atsargiai tęsė savo kelionę bažnyčios link. Jam nie- 

i ko nebuvo nuostabaus, kad ten Čeką pasirinko vietą 
į teismui. Jeigu ir kiti pastatai tiktų tam reikalui, 
! „Skraidantis Rusijos tribunolas kovai su kontra re
voliucionieriais” rado, kad jų teismo sesijos baltie
siems daro didesnį įspūdį, jei jos laikomos bažnyčioj. 
O taip pat tai reiškė raudonosios armijos humorą.

Priekyje bažnyčios, po Nekaltos Marijos ikona,
■ raudonarmietis žingsniavo pirmyn ir atgal. Jo konu
sinė kepurė buvo stipriai užtraukta ant ausų, susisie
kianti su senos pilkos milinės nudėvėta apikakle. Sa
gos buvo išpiaustytos, nes jos buvo su caro ženklais, 
ir buvo pakeistos virvutėmis. Kai Sergiejus prisiar
tino, raudonarmietis abejingai numetė savo šautuvo 
buožę ant sniego:

— Ko tu čia nori, mažasis princeli? — ironiškai 
mirktelėdamas į jo astrachanišką apsiaustą.

— Nesipravardžiuok, drauge, — atkirto Sergie- 
I jus, — aš raudonarmietis taip pat. Tai yra grobis iš 
(Lenkijos, pasiūtas man septinto šaulių batalijono

V. ALSEIKA, Vokietija

riu svarbų miestą — Philadel- 
phiją. Būdamas New Yorke, tu- 
i.suas dar galės pasukti ir į 
Niagaros krioklius. Toks malo

numas europiniam turistui kaš
tuos apie 850 dol.

Dar tenka pridurti, kad visa 
suma apima tik kelionę ir vieš
bučius, bet ne maistą. Tai, jei 
turistas vidutinių pretenzijų as
muo, jis papildomai kasdien 
maistui išleis po maždaug 10 
dol., ir jo bendros išlaidos jau 
pasieks tūkstantį dol. Tokiu 
16 dienų pasivažinėjimu tegali 
naudotis tik storesnių piniginių 
savininkai, bet nieku būdu ei
linis turistas, pilkas įstaigos 
valdininkas ar mokytojas, jau 
nekalbant apie studentus.

23 dol. už dvi dienas 
Bostono viešbuty

Jei europiniam turistui nepa
tinka tos bendros ekskursijos, 
kai kelionės kaštai apskaičiuo
jami vad. “pauschal” būdu, jis 
gali pasinaudoti ir individua
laus pobūdžio kelionėmis. Ar 
tas turistas vyks pasižiūrėti 
“gamtos stebuklo” — Grand 
Canyon, ar jis atsidurs ties Gol- 
den Gate Bridge spalvingame 
San Franciske, ar Ne vados dy
kumose, ar pagaliau domėsis 
Yellowstone parku, jis visur ras 
užsakytus viešbučius. Turistu 
bus pasirūpinta, jam bus pa
tarnauta ir čia jau kelionių 
biurų, kaip Hapag / Lloyd ar 
American Express uždavinys.

Dorothy Worley, Santa Venetia, 
Calif., su savo: šunimi, kuris naktį 
pradėjęs loti, atkreipė šeiminin- 

jkės dėmesį, ši pašaukė policiją ir 
j taip miškelyje buvo suimti penki 
1 pabėgę San Qusntin kalėjimo ka
liniai. (UPI)

Turistas pasuka į Amerikos 
Atėnus — Bostono miestą ir 
čia jis už dviejų dienų viešna
gę viešbuty (be maisto...) tu
rės sumokėti apie 23 dol. Trys 
dienos Kalifornijos palmių pa
vėsy, Los Angeles mieste, jam 
jau kaštuos 33 dol. Toks turis
tas . galės savo noru pasirinkti 
susisiekimo priemones ir ke
liaus, jei tik leis jo piniginė, 
kur tik panorės. Turistui čia 
paaiškinta, kad JA V-se kelio
nės lėktuvais savo brangumu 
teveik prilygsta geležinkeliams, 
na, o pigiausias susisiekimas 
krašte, tai “Greyhound” ar 
“Traihvays” autobusai.

Už 93 dol. per visą kontinentą
Jei Europos turistus vilioja 

lėktuvų linijos, negali atsilikti 
ir autobusų bendrovės ir, aiš
ku, čia p.rmauja “Greyhound”.

Tai viename, tai kitame Fed. 
Vok±etijos mieste praėjusį ru
denį ir žiemą galėjai aptikti 
gerai žinomus JAV keliauto
jams dviejų aukštų “Grey
hound” su įmantriai suredaguo
tu plakatu: “Apie 99 dol. ver
tės kelionė ištisai JAV konti
nento”. Naudokitės, pirkite iš 
anksto bilietus, planuokite pa
sakiškas atostogas JAV-se, čia 
jums dar paaiškins šviesiaplau
kės autobuso palydovės.

Persilaužimas JAV turizmo 
planuose

Nauji, spalvingi plakatai, 
skelbią apie “Visit Wonderland 
USA”, daugelis naujų prospek
tų kelionių biurosuose, kitokios 
verbavimo priemonės yra aki
vaizdus įrodymas, kad Ameri
ka gyvena persilaužimo laiko
tarpį turizmo srityje. Amerikie
tis jau nebenori būti tik svečiu 
įvairiuose pasaulio kampuose, 
bet jis norėtų virsti šeimininku 
ir svečiui aprodyti savo kraš
to grožybes. Ne be to, kad ame
rikiečiai, siekdami prieš sve
čius atskleisti savo gyvenimo 
lygį,, tokiu turizmo skatinimu 
tikisi ir kai kurių psichologi
nių bei politinių poveikių. Jie 
tikisi, kad, jei europiečiai lig- 
šiol amerikietį įsivaizduodavo 
kaip texasinėm skrybėlėm pa
sipuošusį turistą, įsitikins iš ke
lionių po JAV, kad tas ameri
kietis — tai lygiai toks pats 
žmogus kaip aš ir tu.

Neįprastame šeimininko vaid
menyje atsidurti nėra jau toks 
paprastas reikalas, tačiau čia

Automatinimas dabar dažnai 
linksniuojamas žodis. Vieni au- 
tomatinime mato nepaprastą 
gerovę, kiti — vargą. Vieni sa
ko, kad automatinimas didina 
nedirbančiųjų armijas, kiti, kad 
nedarbas didėjąs kaip tik dėl 
to, kad automatinimas vykstąs 
perlėtai.

Prez. Kennedy sako, kad pa
grindinis sekančiojo dešimtme
čio uždavinys būsiąs pilnai ap
rūpinti visus darbu, kaip tik 
tuo metu, kai žmonės pakeičia- 

I mi automatais.
G. Meany, pagrindinių darbi- 

‘ ninku sąjungų valdytojas, dar 
1 tik kovo 5 d. pareiškė, kad, jei 
bus gaminama vis daugiau ir

! amerikiečio laimėjimui pripažįs
tama, kad jis savo naują vaid
menį pradeda vaidinti rūpestin
gai pasirengęs Pripažįstama, 
kad žymi turistų dalis turės 
kalbinių sunkumų ir kad nebū
tų pagrindo juos versti kalbė
ti tik anglų kalba. Dėl to, aiš
kinama, JAV miestuose vieš
bučių personalas, kelionės biu
rų pareigūnai apmokomi sveti
mų kalbų. Ir štai vėl kinta 
Amerikos kontinento veidas — 
jį vėl atidengia europiečiai. Jie 
susipažįsta su plačiu, nauju 
pasauliu, jungiančiu senąjį ir 
naująjį. Beliks tik stebėti, kiek 
daug atsiras naujų turistų ir 
kokia turtinga toji apgriautoji 
Europa — juk nežemos kainos 
ir kiek daug turistų, jų neboda
mi, pasuks naujųjų krantų kryp 
timi.

pulko siuvėjo. Neseniai pasimečiau su štabu. Dabar 
būk, drauge, geras duok man cigaretę ir leisk į vidų 
truputį apšilti.

Sargybinis juokėsi, jis sakės, kad neturi tabako, 
bet draugiškai suktelėjo nugarą, kai Sergiejus įsmuko 
į bažnyčią.

Minutę jis prietemoj nematė nieko, išskyrus dvi 
aukštas žvakes ant altoriaus, virš kurio ikona bliz
gėjo auksu ir brangakmeniais.

Labai ramiai jis apčiuopė kelią pirmyn ligi pas
kutinės grubių medinių suolų eilės navoj, atsisėdo už
pakalyje' eilės žmonių, pasilenkusių pirmyn iš smal
saus domėjimosi. Kitam bažnyčios gale kalbėjo vy
ras aukštu, pakeltu balsu, pereinančiu kartais į fal- 

jcėtą. žodžiai ėjo skubiai, šokdami vienas per kitą, 
i sunkiai suprantami. Sergiejus tegalėjo pagauti tik kai 
' kurias frazes „niekada... Caro valdžia... visada bandė 
dirbti žmonėms... dirbo pats., nemano kaltė... išsilavi
nimas... ne kontrarevoliucionierius, tikėkite man, tikė
kite man, tikėkite man.’”

Tačiau šį kalbėjimą nukirto kaip piūklas kietas, 
rėžiąs ausį, metalinis balsas:

— Bielagvardiejee.

Po to garsus juokas ir tada tyla. Sergiejaus akys, 
i dabar pripratę prie tamsos, ieškojo šio nežmoniško 
balso šaltinio. Su virpuliu iš susidomėjimo jis supra
to, kad balsas „Bielagvardiec” ėjo iš narvo, siūbuo
jančio apačioj auksu išsiuvinėtos vėliavos prie stulpo, 
stovinčio kairėj altoriaus pusėj. Narve pilkai raudo- 

Įnas paukštis abejingai judėjo ant savo laktelės. Tai 
buvo paukštis, kalbąs kaip žmogus, tačiau kas juo
kėsi?

Netoli altoriaus kėlėsi moteris už raudonu audek
lu apkloto stalo. Ji buvo labai didelė, tiesi, šešių ar 
daugiau pėdų aukščio. Ženklai klastingo juoko dar 

i buvo jos lūpose, tačiau jos akyse, to juoko nebebuvo

nė ženklo. Mirkčiojanti šviesa blizgėjo jos nenorma
liai iššokusiose akyse, slėpė abiejose smilkinių pusėse 
išsipūtusias venas, rodė jos pastorėjusį, iŠ kareiviš
kos milinės apikaklės griūnantį, pagurklį.

Sergiejus jautė, kaip jo rankos drebėjo ieškant 
j kišenių. Jam nieko nereikėjo pasakyti, kad tai buvo 
jBaba Papagai.

Nekantriu judesiu ji nusitraukė kepurę, atideng
dama plonus, žilus plaukus. Moteris buvo beveik pli
ka. Ji pasisuko į kairę, kur tarp dviejų kareivių su 
durtuvais ant šautuvų stovėjo plonas susikūprinęs 

i vyras.
— Kontrarevoliucionierius, — ši subliuvo staiga. 

'Vyras susvyravo. Jis palaižė savo lūpas liežuvio galu 
: ir atrodo norėjo kalbėti, bet, prieš pasakant žodį, Ba- 
ba Papagai kalbėjo ramiau:

— Aš žinau, ką tu nori pasakyti, pilieti, tu nie
kad nebuvai kontrarevoliucionierius. Tu niekam ne
kenkei ir nieko nespaudei, nesipriešinai proletariatui, 
faktiškai, tu garbinai revoliuciją ir galvojai — Leni
nas ir Trockis yra didžiausi vyrai istorijoj. Taip, aš 
tai visą žinau. Aš tą istoriją dažnai girdėjau prieš 
tai — jos balsas gilėjo ir vėl pasidarė šiurkštus. Ji 
nusišluostė burną atbula ranka ir tęsė, — laimingu 
būdu mes turime čia kas žino, kas slepiasi už tų gra
žių žodžių tavo slapčiausioje širdies vietoj. Tu esi 

; nustebintas, gal būt, kad tokia kvaila boba, kaip aš, 
i gali matyti ir būti pajėgi suprasti, kas dedasi širdyje 
' tokio inteligento kaip tu, bet aš nepretenduoju daug. 
i Čia yra išmintingas paukštis, kuris yra senesnis negu 
! aš ir, gali būti, negu bet kas kitas šiame mieste, ku- 
: ris nuo ilgo patyrimo gali atpažinti kontrarevoliucio- 
j nierių iš pirmo žvilgsnio ir gali užuosti jo juodą sie- 
1 lą vienu uostelėjimu.

Moters balsas tapo monotonišku, kilo ir krito, 
kaip kunigo, giedančio įprastą ritualą,

(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 6

Pramonės automatinimas
Ginčai dėl automatinimo nesibaigia

•LEONAKBA3 DAUGIS

daugiau su vis mažiau ir ma-

Ansel Fletcher, kuri gegužes 29 
d. švenčia 100 m. sukaktį, kalbasi 
su buv. viceprez. Nixon, dabar 
kandidatuojančiu į Californijos 
gubernatorius. Moteriškė sakosi 
Nixoną begalvojo sutikti tik amži
nybėje. (UPI)

! žiau darbininkų, tai darbo sa
vaitės sutrumpinimas, paliekant 
tą patį atlyginimą — būtinybė. 
Ar ta vis didesnė ir didesnė 
gamyba jau pakankama, kad 
sutrumpintų apie 65.8 mil. dir- 

' bančiųjų darbo laiką jau dabar,
' Meany skaičiais neparemiama.
: Užtat prez. Kennedy jau seniau 
! yra pareiškęs, kad amerikinio 
ūkio 2.5% metinis didėjimas 
patenkinti visus ūkinius reika
lavimus nepakankamas. Taigi, 
ir demokratinių vadų nuomo
nės ne iki galo vienodos.

Automatinimas — sena svajonė
Žmogus, dažnai sunkiai ir 

persunkiai dirbdamas, jau, iš 
seno svajojo apie lengvą darbo 
atlikimą. Žmogus, nieko apie 
tikrą automatinimą nežinoda
mas, jo jau iš seno norėjo ir 
jokiu būdu nebuvo jam priešin
gas. Dėlto ir mūsų spaudos to
kie pasisakymai, kaip “viską 
niveliuojanti automatizacija”, 
vargu, ar prasmingi? Iš tikrų
jų automatinimas žmogaus, 
kaip žmogaus nei pakelti, nei 
suniveliuoti negali. Tai pareina 
visai nuo kitų veiksnių. Auto
matinimas tėra tik pagreitinta 
bei papiginta gėrybių gamyba. 
Gi, sparčiai didėjant gyvento
jams, didesnė gėrybių gamyba 
būtina. O iš viso, ar geriau 
verstis su mažiau ar daugiau 
gėrybių, ginčijimasi. Visgi dau
guma mūsų gėrybių norime 
daugiau, o nemažiau, tik vieni 
norime daugiau autovežimių, o 
kiti knygų, koncertų.

Pažanga ir gerovė, o kartu 
įvairesnė ir daugiau žmonių pa
tenkinanti gėrybių gamyba, pa
reina nuo liuoslaikio turėjimo 
arba neturėjimo. Skirtumas tik 
tas, kad anuomet liuoslaikio 
įvairesnių, gėrybių teisė buvo 
pripažinta tam tikriems luo
mams, o šiandien mes visi to 
norime ir siekiame. Seniau vie
na dalis žmonių turėjo pakan
kamai gėrybių ir liuoslaikio 
jomis naudotis bei jų daugiau 
susikurti, o kita buvo tik pir
mųjų mašinos. Dėlto šiandien, 
kad atsirastų dideshis gėrybių 
pareikalavimas, reikalinga dau
giau liuoslaikio ir, kad būtų 
daugiau gėrybių, prireikė gėry
bių — automatų, kurie įgalin- 

(Nukelta i 4 psl. I
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11:00 — Šv. Mišios, pamokslas..................................................12:00 — Pietūs.
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SEIMO ŠŪKIS — MALDA IR AUKA

T.T- Marijonų Bendradarbių 35-sis Seimas)
1962 m. bal. 8 d. _ Kančios sekmad. TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 S. Kilbourn Avė., Chicago, III. |

Suėjo 35 metai, kai mirė Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis-Matulevičius, E 
marijonų vienuolijos atnaujintojas. Tęskime toliau Jo garbingus darbus! 5

, Visus nuoširdžiai kviečia kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 35-me Seime- E 
MARIJONAI ir T.T. Marijonų Bendradarbių Chicagos apskr. Valdyba s
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ARCHITEKTĄ SKAISTUTĮ 

ŠLAPELĮ PRISIMINUS

Vienerių metų mirties sukaktuvių proga

Balandžio 8 d. sukanka vie- 
neri metai, kai iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė inžinierius - architek
tas Skaistutis Šlapelis, jaunes
nės kartos veikėjas, aktyvus 
kultūrininkas ir kūrybingas ar
chitektas. Sunki liga ir opera
cija ne laiku nutraukė jo gy
venimo siūlą pačiame amžiaus 
viduryje, kai dar daugelis su
manymų ir ateities planų liko 
neįvykdyti. Lietuvių visuomenė 
neteko taurios, kultūringos as
menybės, o šeima mylimo vy
ro ir tėvo.

Jaunystė Vilniuje

du pasiliko gyvas draugų ir 
bendraminčių atmintyje.

1848 m. atvykęs į JAV, po 
metų pradėjo dirbti savo ' spe
cialybėje Standard Oil bendro
vėje Chicagoje, kurioje išbuvo 
iki mirties. Bendrovės vadovy
bės už sugebėjimus buvo aukš-, 
tai vertinamas ir paskutiniu j 

■ metu architektūros skyriuje j 
ėjo vadovaujančias pareigas. . nomistai paprastai skirsto į 
Chicagoje sukūrė šeimą, 1952 tris dalis: 1. žmogaus bei gy-

PRAMONES automatinimas
(Atkelta iš 3 psi.)

tų pakankamai apsirūpinti ir 
liuoslaikiu ir gėrybėmis.

Kas yra pramonės 
automatinimas ?

Pramonės mechanizaciją ,eko-

, automatų pagalba atrandama 
i bei pagaminama, beveik be jo- 
į kių pridėtinių išlaidų lengvai 
i galima “įkalti” kitiems auto- 
• matams tolimesniam kopijavi- 
į mui arba vystymui, kai žmo- 
i gaus žinojimo perdavimas ki-

V’ESTUVIU NUOTRAUKOS IR 
I A ll Ii STOS ltdSIU;s FOTOGRAFIJOS 
| vlfisę SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UIdS, sav.

. i tam žmogui dažniausiai labai
brangiai atsema.

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
’už apdraudę nuo ugnies ir auto-s

mobilio pas
F R A N K Z APOLIS

S 3208% VVest 95tii Street 
H "Jhicago 42, Illinois
«Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

ELECTROniCS
TV-RAOIOAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

332,1 S. Halsted St.- ČLlFFSlDE4-5665|

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
m. vedė Gabrielę Milvydaitę - 
Eidimtienę. Liko duktė Rasa, 
savo būdu ir gabumais panaši 
į tėvą.

Buvo Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos narys, 1951—52

Arelūt. S. Šlapelis
Šalia architektūros darbų 

yra nubraižęs ir keletą žemė
lapių: prof. Z. Ivinskio veikalui

(Piaseckaitės) Šlapelių šeimo- i žinieriaus - architekto vardas. Lietuvos sienų klausimu at
liko “Lietuvos žemėlapį” (Pat- 
rijos leidykla — Stuttgart, 1946 
m.) ir Jeronimo Cicėno knygai 
“Vilnius tarp audrų” du žemė-

Skaistutis gimė Vilniuje 1919 
m.- gegužės 29 d. žinomo Vii- Konservatorijos Rūmai Vilniu- 
niaus krašto veikėjo ir kalbi- i je”; 1944 m. birželio 28 d. jam 
ninko dr. Jurgio ir Marijos į buvo suteiktas diplomuoto in-

je, jauniausias iš trijų vaikų. | 
Pradžios ir vidurinį mokslą išė- 
jo lenkų okupuotame Vilniuje, 
baigdamas Vytauto Didžiojo 
gimnaziją su pagyrimu. 1937 
metais pradėjo chemijos - ma
tematikos studijas Stepono Ba
toro universitete. Sovietų rau
donosios armijos įguloms 1939 
metais įsikūrus Vilniuje, slap
ta perėjo Lietuvos sieną ir, at
vykęs į Kauną, tų pačių metų 
rudenį įstojo į Vytauto Didžio
jo universiteto statybos fakul
teto architektūros skyrių.

Augdamas kultūringoje ir su
sipratusioje lietuviškoje šeimo
je, anksti pradėjo domėtis liė- 
tuviška knyga ir menais, ku
rie išugdė jo patriotinę dvasią 
ir nulėmė architekto profesiją.

Kelias į Vakarus
Artėjant sovietų armijoms, 

1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją, kur, dirbdamas įvairius dar
bus, sulaukė karo galo. Jau 
pirmais pokario metais įsijungė 
lietuviškon veiklon ir 1946— 
1948 m. mokytojavo Tuebinge-

vulių raumenų pakeitimas ma
šinos jėga; 2. specializacijos 
įvedimas, padalinant darbą į:
labai mažas dalelytes, kad jo smegenys. Jau naudojamas au- 
tuo būdu būtų galima lengvai tomatas vertimams iš rusų į 
išmokti ir atlikti mechaniškai; J kalbą.

m. valdybos narys — iždinin- 13. automatinimas. Visos šios Automatai gali sustatyti iš 
kas. Vokietijoje priklausė Liet. priemonės siekia padidinti pra-j atskirų dalių rašomąsias maši- 
Inžinierių - Architektų sąjun- į monės ir apskritai gamybos na-! bėles arba savaimingai gamin
gai, kurios Tuebingeno skyriaus Šurną. Mechanizacijos dėka pa- i daug įvairių veiksmų reika- 
valdybos nariu buvo 1948—49 daryta pažanga yra milžiniška.1 laujančms motorus. Automatai, 
m. ir vėliau S-gai atsikūrus šia- Jeigu seniau daug ūkininkų tu
me krašte, visą laiką dalyvavo , rėjo dirbti, kad išmaitintų vie- 
jos veikloje. • |ną neūkininką, tai šiandien JAV

vienas dirbantysis žemės ūky
je lengvai išmaitina save ir dar

Automatai labai įvairūs
Nuostabiausi — dirbtiniai

kurie seka dirbtinų žemės pa
lydovų kelius, atlieka iki 42,000 
matematinių skaičiavimų per 
sekundę.

Ieškoma atrasti tokį auto-
devynis kitų užsiėmimų žmo- hiatą, kuris pajėgtų skaityti bet 
nes.

Automatinimo aptarimas ga
li būti įvairus. Įdomus Cb. C. 
Killingswortho — automatini
mas yra minties, jutimo ir kont-

kurį rankraštį ar spaudinį. Tam 
tikrų raidžių spaudinius jau 
dabar skaito. Norima atrasti 
automatines akis, ukrios padė
tų astronautams išvengti me-
teorų bei pačių erdvės laivų 

lapius — “Okupuotoji Lietuva” j rolinio vyksmo mechanizacija.! tarp gavęg susiaūrimų. 
ir “Vilniaus miesto orientacinis i Automatą galime ir paprasčiau
planas”.

S. Šlapelis buvo kuklus, bet
j aptarti; automatas yra tokia • 
į mašina, kuri ne tik atlieka žmo- 
fgaus ar gyvulių raumeninį dar- 
į bą, bet savaimingai atlieka ir .

GALITE LŽSISzYKVTl 
V VISTU.'. SAU AK SIUNTIMUIturtingos ir švelnios sielos žmo-

no lietuvių gimnazijoje, dėsty- gus, gražiai mokėjęs sugyventi ... ., .... . r, . .......
damas matematiką. 1947—49 su visais. Pasižymėjo sązinin-į „L . ._ , __ , jv diotiiieje
m. studijavo filosofiją Tuebin- gurnu ir ypatingai savo žodžio
geno universitete. Tuo laiku tesėjimu. Nors būdamas prak-
aktyviai dalyvavo sambūrio tiškos specialybės žmogus, jis. „ . . kuriems žmogus naudoja“šviesos steigime ir jo orga- plačiai domėjosi daugeliu sn- 
nizaciniuose darbuose. 1948 m. čių — nuo chemijos iki meno 
buvo išrinktas Tuebingeno sky- filosofijos ir muzikos, o jaunys-
riaus pirmininku ir buvo beveik tėję net filatelija. Buvo plačiai , monės automatinimas teliečia > 
nuolatinis narys valdyboje, apsiskaitęs, mėgo grožinę lite-1 darbininkus. Pramonės įvardas;
Amerikoje buvo pirmasis Chi- ratūrą. j betgi suprantamas labai pla-
cagos skyriaus pirmininkas, o Nuėjus jam taip anksti am-' Kai kalbama apie pramo-

šina pati valdosi ir tikrinasi, 
nurodydama sugedimus bei jų 
vietą, ir atlieka tokius darbus, 

sme
genis ir kt.

■
Dažnai galvojama, kad pra-

Gimnazijos laikais daug dėme- vėliau centro valdybos narys, žinybėn, jo liūdi visi, kurie jį
šio skyrė scenos menui, daly
vavo dramos mėgėjų būreliuo
se, režisavo ir pats kūrė scenos 
vaizdelius. Vilniaus universite
te priklausė Lietuvių Studentų 
sąjungai, buvo vadovu iš Nepr. 
Lietuvos atvykstančioms eks
kursijoms supažindinti su mies
to architektūra, puošniomis 
bažnyčiomis ir istoriniais pa
minklais.

Studijos Vyt. Didžiojo 
universitete

iStudijuodamas Vytauto Di
džiojo universitete vebonis pa
sižymėjo, kaip darbštus ir ga
bus studentas, kartu aktyviai 
dalyvavo studentų technikų 
“Plieno” veikloje, eidamas joje 
įvairias pareigas. Užėjęs ant
rasis karas ir vokiečių okupa
cija daugeliui sutrukdė studi
jas, tačiau Šlapelio tvirtas nu
sistatymas užbaigti pradėtą 
darbą buvo įvykdytas ir, apgy
nus diplominį darbą “Muzikos

Savo ramiu ir tolerantišku bū- pažinojo. A. T.

MŪSŲ KOLONIJOSE
llllIUUlIUlIlIHIlISHEIIIIIIIIIHIIIlh..... .

Gambridge, Mass.

“Stabat Mater” Gambridge

Milžiniškoji Dvoržako orato
rija “Stabat Mater” bus išpil- 

i dyta bažnytiniame koncerte Pal 
Įmių sekmadienį, balandžio 15

dainavęs operoje, koncertavęs 
Vokietijoje ir Amerikoje. Jur
gis Lisauskas — tenoras, gerai 
žinomas Lawrenee ir Bostone. 
Benediktas Povilavičius — bo
sas, prieš kelis metus atvykęs 
iš Anglijos, kur buvo išvystęs

.. i „ Tsavo veiklą kaip solistas, žino-Nekalto Prasidėjmo baž' as dabar Bostone. Nckalto
es^llclbje wįncisor Prasidėjimo parapijos choras,

! vaje 432, Cambndge, Mass. O- l2 j,asy"n0| ,r 5
a oują jspi. ys geriausieji Bos gpnų .sunkiąją partiją išpildysi

nės automatinimą, tai turima Kazimierais Kareckas, K. Ph., vais 
galvoje bet kokį automatinimą, j tinęs savininkas ir C. Ugianskis, 
taigi ir raštinių, ir braižyklų,
ir bankų. Dėlto automatinimo 
gali būti paliesti ne vien tik pra
monės darbininkai, bet lygiai 
ir buhalteriai - sąskaitininkai ir 
net inžinieriai.

Automatinės mašinos įgalina 
atskirais atvejais gaminių sa
vikainą sumažinti dešimtį ir 
daugiau kartų. Be to, tai, kas

R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMAGY
{Lietuvių vaistinė)

5000 West 16th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas per kraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Iii-

! 1111S1111!! 1111111111111111111111111111111111113 U11
TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS
2549 VV. 69tli St. II a. PR 6-1063

riiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

M O V B N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’L Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

ilIilUIlUUilIlIllHIlIlIlUIIIIUlIlIUIIIIIIIII

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

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

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
iiBiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiggiiiiiiiiii

Remkit dien. “Draugę”

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnuhe 6-9837 

J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šis vėliausiai išėjęs Buick 2 I)r. 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

tone ir apylinkėse gyveną solis
tai: Daiva Mongirdaitė, sopra
nas, baigusi Bostono universi- i 
tetą, koncertavusi Jordan Hali 
salėje ir gė'rai lietuviams žino-

Vytenis Vasyliūnas, Harvardo 
kolegijos ir New England kon- 

j servatorijos studentas. Koncer
to pradžia 3 vai. p.p. Bostono 
ir apylinkėse gyveną lietuviai

mojx solistė. Stasė Daugėlienė yra nuošįr(ižiai prašomi į kon- 
- mezzosopranas, žymioji mū- cert kuo skaitlingiausiai atsi. 
sų soliste, kuri savo veiklą iš- jankytį
vystė Man Justei y je, ten bū- pQ koncerįo palaiminimas Šv. 
da».a oficialioj, konservatorijos Sakramentu, kurį suteiks kle. 
soliste; Stasys L,epas basbari- bonas kun. BaltmSiūnas. K. 
tonas, Vilniaus Operos solistas,

Visos didžiosios žmonių kultū
ros formos remiasi asketiniais pa
grindais. Bet askezė, tapusi tik 
sau tikslu, tarnauja dvasios iš- 

| sekdinimui. .. Peraugšti vandenys 
I neša valtį pavojun, o perseklūs ją 
užplukdo ant smėlio.

G. Thinbon

DIVIDENDAI DABAR IŠMOKAMI UŽ VISAS 
SANTAUPAS KIEKVIENĄ METŲ KETVIRTĮ

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

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

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos> atneštos prieš kiekvieno 

mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 
už visą mėnesį.

VALANDOS:

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

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 4©th Court, Cicero 50, Illinois

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

Remkite tuos, kurių skelbimus matot “Drauge’

AND LOAN ASSOCIATION 
31$0 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside If-OlOJf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas



MINĖSIME MAIRONĮ

Su Maironio varau yra suta
pęs lietuvių tautos atgimimas 
ir Lietuvos prisikėlimas. Todėl 
Liet. Bendruomenė, norėdama 
įprasminti Maironio gimimo 
šimto metų sukaktį, šiuos me
tus paskelbė Maironio metais.

Šituos metus organizuotai 
taip pat minės ir Clevelando

išlaikyti bendrąsias mokyklų 
šventes, nesuskaldant jų į šven 
tukes. St. B.
PIRMOJI LB CLEVELANDO 

APYLINKĖ
Clevcland, Ohio. — Dažnai 

mes pamirštame tuos pilkuo
sius mūsų visuomenininkus, 
švietėjus ir kultūrininkus, ku
rie neieškodami kokios garbės,

lietuviai. Šiam tikslui LB abie- neturėdami jokios asmeninės 
jų apylinkių valdybos sudarė Į naudos, valandų valandas pa- 
specialų komitetą, kuris pirmo- I švenčia visų mūsų labui, visos
jo posėdžio buvo sušauktas ko
vo 30 d.

Posėdžio dalyviai (abiejų apy 
linkių pirmininkai P. Eidimtas 
ir P. Mikšys, P. Balčiūnas, St. 
Barzdukas, Vyt. Braziulis, Pr. 
Karalius, Z. Peckus) svarstė

mūsų lietuviškos kolonijos ge
rovei ir gerovei. Tie asmens 
dažnai atsisakydami poilsio va
landų, nuskriausdami net savo 
šeimas, atlieka darbą, be ku

F. Eidintas, LB 1-mos apyl. pirm., ir V. Banaitis pranešimo apie 
Lietuvą metu Clevelande. (Nuotr. A. Garlos)

mų vedėjas Ernest Šamas, se
kretorius Stasys Mačys, finan
sų sekretorius Jonas Apanavi
čius, nariai Povilas Šukys, Alek 
sas Banys, Antanas Buknis ir 
Petras Vyšniauskas. Kontrolės 
komisija: Jonas Virbalis, Sta
sys Halaburda ir Pranas Stem- 
pužis.

“Lithuanian Village” bendro 
vė, norėdama pagerbti pirmąjį 
šimtą naujųjų narių įstojimą 
š. m. gegužės 19 d. rengia jų 
pagerbimo balių.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 6 5

čiuose rinkimuose turinčių tei- Vieni tokie akiniai yra sau
sę balsuoti bus arti 10 mil. gomi Britų muziejuje. Rasti jie. 
gyv., iš kurių virš mil. praėju- buvo Tutanchamono kape. Tai 
siuose rinkimuose buvo dar per pora rudų stiklų su įlydyta 
jauni balsuoti. bronzos vielele.

Saules akiniai
Akiniai nuo saulės buvo ži

nomi senovės Egipte jau prieš 
3,300 metų. Juos nešiojo tik fa- 

jraonas su savo dvariškiais, nes
JOSEPH P. MULL-MULIOLIS jie buvo brangūs.

ATOSTOGŲ METU STATYS 
BUTUS BENAMIAMS

Paryžiaus studentai prielan
kiai sutiko kvietimą savo Ve
lykų atostogų 8 dienas paskirti 
katalikų organizuojamų betur
čiams butų kolonijos statybai.

rė pirm. F. Eidimtas, A. Kar- vą Justiną Vaškį, žinomą pa- ' ker Hts yra dalis 23‘j° dlstrlk' 
sakas apie finansus, A. Lūža mokslininką. Visi prašomi taip ribose.
apie solidarumo mokesčius. sutvarkyti savo laiką, kad per Clevelando meras Celebreze 

Per metus laiko padaryta ar- visą Didžiąją savaitę vakarais atsiuntė laišką liet. demokratų 
ti 7,000 dol. apyvartą ir likutis galėtumėt apsvarstyti kartu su klubui atsiprašydamas, kad 
kasoje — 1,361 dol. , rekolekcijų vedėju savo dvasi- negalėjo dalyvauti jų rengia-

Aukštųjų lit. kursų vadovas ™us r€įkal*s_dr Parengti di' ™ajamTe metiniame Pobūvy

Nuoširdus lietuvių reikalų rė 
mėjas ir kandidatuojąs į US 
kongresmanus iš 23-čiojo dis- 
trikto, Shaker Hts demokratų
klubo endorsuotas oegūžės mėn. ^ėja valdybai įvyKdyti užsibrėžtus I nei ir taip pat visiems daugiau 
pirminiuose rinkimuose, faną- darbus ir tuo prisidėjo prie tų ar mažiau prisidėjusiems darbu.

darbų įgyvendinimo pasisekimo: , Nuoširdi padėka supratusiems
i skirti piniginę auką LB kultūri- 

Šv. Jurgio parap. klebonui kun. nįams reikalams — jų pavardes 
B. Ivanauskui ir kun. P. Dzego- paskelbsime vėliau.
raičiui. A. a. klebonas kun- Bartis

LB Clevelando 1-os Apyl. Valdyba
baigdama metinį darbą, randa ma
lonią pareigą pareikšti viešą padė
ką tiems, kurie bėgyje metų pa-

Stankevičiui, V. Blinstrubui, P. 
Stempužiui, Pov. Šukiui, P. Stem- 
pužiui, O. Tarutienei ir Beržinskie-

LB Clevelando 1-os Apyl, 
ValdybaLietuvių Bendruomenei paliko gra

žius prisiminimus-
Draugo redakt. L. Šimučiui, 

Dirvos red. Gaidžiūnui ir Laisvo
sios Lietuvos red. Kaulėnui, Drau
go atstovui Clevelande V. Bočiū- 
nui, Tėvynės garsų valandėlės ve
dėjams J. Stempužiui ir ta pačia 
proga jam nuoširdi padėka gražiai

GUADINSKAS; Park Lane Vilią viešbuty. 
Kongresmanas Feighan, kal-

rio ir mūsų lietuviškasis gyve- petraS Balčiūnas pasidalino rū- džia3ai Prisikėlimo šventei.
_______._  nimas Clevelande visiškai ki- pesčiais, kurie slegia šiuos kur-1
minėjimo porgramos metmenis taiP atrodytų. Jie tyliai neša sUS. Kursų lankyti įsirašė 20 
__ turėtų būti surengta Mairo- sunk^ lietuviškojo gyvenimo studentų, per mokslo metus

naštą, jie sielojasi, ir deda di- skaičius beveik iki pusės su-
meniną dalimi. Maironio dainų J*-* ** lie‘uviš «•*»*>• Vyrt. M. Valančiaus d.;'šv;i~7Lraį"i"0'g”'a'1ėj; ““ m "“G“, "nhm vSSs"“Kato ato ‘ z“ p'ee'iuL
koncertas. Maironio veikalo vai kojĮ gyvybes kibirkštis ilgiau mokyklos vedėjas Pranas Ka- c,’evekndo skautės židiniete^s J' Der“tls’ Oh'oln±° .KK2 ZS

neisblestų. Čia neužtenka tik ralius davė visą informaciją . ... ... . , p. ' legislaturoje. Jis buvo pirma
vieną ar antrą kartą per metus apįe šią švietimo instituciją, ^en§ia ie UV.1S as P.ie ^S‘. “r" sis lietuvių kilmės atstovas
pasakyti ugningą kalbą, pasi- kurioje mokinasi arti 150 mo- tų Praazia v- ir tęsis. v ' Ohio valstybės atstovų rūmuo-

ns, veiKaią suatyu švaistyti neįgyventintinais pro- kinių ir dirba 7 mokytojai. Są PoPiete;. Vlsas P^nas skina-j gg Kongresmanas Feighan ti
tras. Lituanistines mokyklos ir jcktaiSj surengti vieną kitą mi- Akt. Zigmas Peckus kalbėjo ™as nuo ziau^aus aPdeSimo n_u | kiši, kad jam vėl teks šį karta
lietuvių organizacijos skatina- j nėjįmą įr laikyti savo darbą apįe Vaidilos pastatytus vei- i kenteJusl°s Aldon°s Kavaliu- drauge dirbti su J. P. Muil
inos Maironį minėti savo prog- baigtu. Čia darbas ir rūpesčiai kalus: “Vieno kiemo gyvento-1 nienes gydymosi išlaidoms pa-,AluliOliU Washingtone Ameri-
ramomis. Tikimasi, kad mūsų Įydį per vįsus metus. jaį” įr “žmogus, kurį užmu- denStk Zldmietės skautės visus jtQg kongrese, kitų lietuvių kil-
dailininkai į minėjimus įsijungs šios mintys labiau negu bet šiau”, apie išvykas į kitus mies atsilankiusius žada skaniai _pa-, mėg vertingu reprezentantu

nio akademija su paskaita ir 
menine dalimi, Maironio dainų 
koncertas, Maironio veikalo vai 
dinimas ir kt. Koncertą rengti 
kviečiamas Čiurlionio ansamb-

Maironio kūrinių 
ms.

iliustracijo-

ATSILANKYKIME Į 
LIETUVIŠKUS PIETUS

bėdamas apie lietuvių kandida- 
, tus šių metų rinkimuose, pa-

e. , ... . ,, o brėžė, kad prieš 20 m. jam bu- garsinusiam praeitų N. Metų šu-
Si sekmadieni, balandžio. 8 yugi ė dįrbti kartu gu j. tikimąj dailininkui R. Raulinaičiui,

kada piršosi, sekant LB pir- įus (5 gastroles lietuviškose ko v. .maitinti su buljonu su pyragai-
mosios apylinkės metinį susi- ionijose, apie pasirengimą čiais, cepelinais, kaldūnais, deš-,

Kadangi komitetas posėdžia- j rinkimą, įvykusį pereitą sek- mįnėti teatro dešimtmetį ir M. rom^s su kOlPnstais,^ balandė- 
vo nepilna sudėtimi, tad nusi-! madienį lietuvių salėje. Apy- Venclausko “Užburtos dūdeles” įhais su bulyemis> vištienos kot 
statyta balandž'o 7 d. šaukti Į linkės valdyba posėdžiavo, ren- pastatymą. Visi pranešimai bu-’ letais su ryžių ir obuolių koše.

Dramos Studijos vedėjui VI. Bra 
ziuliui, skautų Nerijos ir Pilėnų 
Tuntams ir jų vadovams p- Kižie- 
nei ir P. Karaliui, dabartinei tunt.

! se. Kongresmanas Feighan ti- p. Balašaitienei, skautininkui Vyt.
........... Jokūbaičiui, dariusiems nuotrau

kas — Pliodzinskui ir Garlai, fil- 
muoto.jui J. Gražuliui. Aukštesnių
jų lituanistinių kursų direktoriui 
P. Balčiūnui ir dėstytojams — St. 
Barzdukui, J. Zilioniui ir A. Mi- 

V. R. kulskiui.
Talkininkavusiems laike mūsų 

parengimų: E. Lužienei, Kalvai- 
tienei, Pračkienei, Gudienienei, L. 
Jucaitienei, Balienei, St. Lukoševi
čiui, Benokraičiui, P. Maineliui, S.

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
«♦♦♦♦.«»*♦»• • ».<<<■.»<<

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715b So. Mapletvood Avė., 

Chicago 29, III.

antrą posėdį, pakviečiant į jį 
ir nedalyvavusius jo narius. 
Čia toliau bus svarstomi Mai
ronio metų klausimai ir einama 
prie: sutartos programos vykdy 
mo. Laukiama taip pat suges
tijų ir iš plačiosios Clevelando 
lietuvių visuomenės.
VIENA AR DVI MOKYKLŲ 

ŠVENTĖS?

gė paskaitas (dr. Z. Ivinskio, vo trumpi ir gerai parengti, 
dr. inž. A. Nasvyčio, Valt. Ba- Susirinkimui sklandžiai pirmi- 
naičio, ALVUDo), suorganiza- nįnkavo V. Jakubaitis. ALB 
vo aukšt. lituanistikos kursus, Tarybos pirm. St. Barzdukas 
surengė Žalgirio mūšio minėji- trumpu žodžiu pasveikino susi
mą, Čiurlionieeiu ir Šv. Jurgio rinkimo dalyvius ir padėkojo 
parapijos chorų pagerbimą, su-, valdybai už nuoširdų darbą.

kava, kepsniais ir saldumynais. 
Visi kviečiami ir laukiami.

LITHUANIAN VILLAGE 
DIREKTORIAI

Partijos universitetuose

Kanados politinės partijos K 
praktikuoja rinkimus kiekvie- ŲJ 
name un-te, sudarydamos spe 
cialus studentų parlamentus

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

“Lithuanian Village” bendro m- liberalų partija laimėjo 
vės akcininkų išrinktieji direk- j un-tų; 1958 m. nelaimėjo

___ v._ ___ ___  ... toriai šiaip pasiskirstė pareigo- nė viename. Konservatoriai š.
pasikvietė Dainavos ansamblį EįdjmtaS) a. Karsakas, A. LŪ-, mis: pirmininkas — Zenonas m. laimėjo tik 6 un-tuose. At- 
su didžiuliu koncertu, surengė Andrašiūnas, A. Balys, j Dučmanas, vice-pirm. Edvar-; rodo, kad jaunimas labiau link-
devintąją Lietuvių dieną, glo- Karpius ir Z. Tarutis. Su- i das Karnėnas, vicepirm. ir na- sta į liberalų partiją. Ateinan- 
bojo Dainų šventei rengti va- sįrinkimas įgalino valdybą, rei-!
karą, rinko aukas Dainų šven- kaluli esant, pasikviesti dau

rengė Naujų Metų sutikimą, | Naujon valdybon išrinkti: E.

Clevelande veikia dvi šešta
dieninės lituanistinės mokyklos 
— vysk. Valančiaus šv. Jurgio. tei, talkininkavo ALB Tarybos gįau narįų_ Susirinkimas prita- 
parapijos patalpose ir šv. Ka- rinkimams, sudarė komisiją iš- 
zimiero naujosios parapijos pa- kilmingam Maironio minėjimui, 
talpose i Pakvietė ateity biol. Miklovą,

neseniai atbėgusį iš LietuvosBūdamos atskiros, šios mo
kyklos turi atskirus vedėjus, 
mokytojus, tėvų komitetus, at
skirai taip pat rengia Kalėdų 
eglutes bei kitus pasirodymus. 
Tai natūralu, dėl to kokių nors 
nesusipratimų nekyla.

Bet abi mokyklos taip pat 
turi kai ką ir bendro. Antai, 
keleriais pastaraisiais metais 
jos rengdavo bendras mokslo 
metų baigimo šventes. Šitai bu
vo prasminga ir gražu — šven
tei reikia platesnio masto, ir 
jį duodavo gausesnis mokinių, 
jų tėvų ir visuomenės susitel
kimas draugėn. Naudinga taip 
pat buvo abiem mokyklom su
sitikti, bendrose programose 
rodytis ir pramogauti. Tokio

su pranešimu, rūpinosi lituanis 
tinę mokykla ir ją rėmė, rūpi
nosi į nelaimę patekusiais lie
tuviais. Valdyba nepraleido pro 
gų pasveikinti mūsų žymiuosius 
tautos darbuotojus jų sukak
čių proga ir pareikšti užuojau
tų jų reikalingiesiems, lankė li
gonis. Apylinkė savo aukomis 
parėmė organizacijas ir asme
nis. Šiam milžiniškam darbui 
vadovavo pirmosios Apylinkės 
valdyba su pirm. F. Eidimtu 
priešaky. Jam nuoširdžiai tal
kininkavo A. Karsakas, A. Lū
ža, A. Andrašiūnas, A. Balys, 
K. Karpius, K. Matulionis, Pr. 
Pračkys. Jiems priklauso lietu
vių didelė padėka ir pagarba.

Metiniam -susirinkimui pirmi-

rė valdybos pasiūlymui paskir
ti Lietuvių Tautos Fondui 1,000 
dol. Šie pinigai per dvejus me
tus bus įnešti fondan.

MISIJOS
Šv. Jurgio parapija, kaip ir Į 

kiekvienais metais, Didžiąjąi 
savaitę kviečia visus lietuvius 
dvasinio susikaupimo puoton. 
Parapijos klebonas kun. B. Iva į 
nauskas ir vikaras kun. P. Dze- 
goraitis šioms rekolekcijoms 
vesti pakvietė pranciškoną tė-

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

JONATHAN ................................... $2.35
GOLD DELIGIOUS........................ $2.35
RED DELIGIOUS ....................................... $2.35
McKINTOSH............................................... $2.35

ISKIP’SI^.ce
Llquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

mis bendromis mokslo metų Ininkavo Vyt- Jakubaitis. Pre- 
baigimo šventėmis, rengiamo- į zidi™ sudarė Ignas Malenas, pašoma

C?4- TĮnuvrlnlzo o iv» TnO’ZSIC! ^ZlllO-l dcLlVVcHlL

mis gamtoje, buvo patenkinti 
visi. Jos darėsi jau ir tradicija.

Tačiau šiemet ėmė plisti kal
bos, kad Clevelando mokyklos 
bendrų mokslo metų baigimo 
švenčių toliau jau nebereng-

X L. V. S. “Ramovė” Cleve
lando sk. v-ba balandžio 8 d. 
12 vai. šaukia visuotiną sky
riaus narių susirinkimą Lietu
vių salėje, 6835 Superior Avė. 
Bus renkami atstovai vykti į i 
dešimtmečio minėjimą Chica-1 
goję. Visus skyriaus narius 

būtinai susirinkime

APPLE GIDER, galionas ......... ...................... 890
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.25
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai ...... $1.15

Taip, turime ir ančių šviežių kiaušinių
Natūralus medus iš bytinų, 5 sv. .. . ............ $1.29
Medus koriuose ........................................... 390

EGG STORE
! St. Barzdukas ir Juozas žilio-j dalyvauti. Valdyba,
nis. Išsamius pranešimus pada-i (Pr.) ,

1924 West 59th St.
Tel. PRospect 6-5347

Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Yra vieta automobiliui pasistatyti.

APRIL — BALANDŽIO 5, 6, 7 D. D.

CRUSADERS 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY $3.39

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY Fifth $2-98
4:'

GERMAN BRANDY 10 YR. OLD Fifth $3.6g

GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF . ••
U. S. P. $4-89

IMPORTED POL1SH WISNIOWKA,
ZI BROWKA, KRUPNIK Fifth $4.98

CANADIAN WHISKEY 6 YR. OLD
90.4 PROOF F«th $3.98

ZARNOFF 80 PROOF VODKA Quart $3.09

DISTILLED LONDON DRY GIN
90 PROOF Quart $3.29

CHERRY HEERING LIQUEUR $6-39
SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 3.98

siančios. Jos jau linkstančios 
išsiskirti. Jos jau švęsiančios 
atskirai.

Kyla klausimas: kodėl? Ar 
darytųsi negera tai, kas buvo 
ligi šiol gera? Kodėl vietoj vie
nos šventės norima jau dviejų? 
Kodėl norima silpninti šių šven 
čių įspūdį ir sklaidyti jų daly
vius?

Esą, lemiamasis motyvas — 
tai lėšos Atskiros šventės duo
tų daugiau pinigų, labai reika
lingų pačioms mokykloms lai
kyti. Motyvas svarbus, bet jo 
lemiamu nereikėtų daryti, nes 
ir už pinigus negalima visko 
nupirkti.

Štai kodėl atsiranda ir šis 
balsas: jo tikslas paskatinti

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.

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

Current Dividend up to 4^4%

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kie7cvie«as žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

4F
METINIS 

DIVIDENDAS 
mokamas visoms

santaupoms

MUTUAL ^^„/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag© 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. - Tel. VI rginia 7-7U7

Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I.C
Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 6 LIETUVIŲ PREKYBOS RŪ
MŲ VEIKLA CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Taurų teisimo^ prisiminus
Balandžio 9 d. sueina viencri 

metai, kai Chicagos advokatai- 
teisininkai neteko save bran
gaus ir tauraus teisininko a. a. 
Broniaus Ivanausko, kuris su 
žmona Tekle gyveno McHenry,
III. Daugelis lietuvių teisin'nkų 
prisimena teis. Br. Ivanauską, 
kai jis Lietuvoje, išėjęs iš ka
riuomenės atsargon pu^k. Įeit. 
laipsniu, 1928 metais pradėjo 
teisinį darbą dirbti Radviliškio 
apylinkes teisme; dėl jo gabu
mų po penkių metų mes jį jau 
matėme bedirbant Šiaulių apy
gardos teisme teisėju. Lietuvai 
atgavus Vilnių, teis. B. Ivanau
skas dirbo Vilniaus apygardos
teisme, kurį jis suorganizavo ir j| 
jam vadovavo. Vėliau jis buvo 
teisingumo tarėju.

A. a. Bronius Ivanauskas

Pabaigoje pereitos' savaitės :
Lietuvių Prekybos Rūmų pirm. |
dr. Joseph B. Jerome grįžo iš ;

! kelionės ir spėjo dalyvauti di- i
rektorių posėdy. Dr. Jerome bu keli blokai nuo mūsų rast. $iL5oo. 

,v , t-, z-4 ! Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo-
VO išvykęs į vVashington, D. C., mos. Duos be derybų už $11,800.

B E A L E! S T A T E i R E AL E S T A T E

kur skaitė paskaitą gydytojų

MAROUETTE PARKO CENTRE

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, Mažai įmokėti — 4 kamb., 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

Pasitraukęs i Vokietiją, teis. 
Br. Ivanauskas rūpinosi kolegų 
teisininkų organizavimu ir jų 
šalpos reikalais. Atvykęs su

Du butų mūras. 2 po B kamb. Ge
ležine konstrukcija. Alyvos šildymas, 

konferencijoj. Iš ten jis keliavo Mūro garažas. $29.000.
J . $130 nuomos ir sau butas. Arti

į Los Angeles, Cal., atlankyti Jaunimo Centro, švarus kaip stik- 
, T v. , i las namas. $17,200.savo nrolį kap. Al. Jančiauską, j Trys butai, mūro namas. Naujas 

Grįždamas namo jis buvo susto fŠ“; Naujl atsklrl gazu šiId 
jęs Las Vegas, Nevadoj, pama-! Na^ gnf,yGaraža^°$27,ooo2 butat 
tyti kaip laimingieji greit P^a- ^metų^m^. ^Moderni
lobsta • Uis rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like- 
Be ko kita direktorių posėdy i rių prekyba — taverna. 2 aukštų,

, , T 7-.T> ™ , , ■ i 3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk-buvo aptarta LPR 29-tO meti- ! sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, deresim atvi-

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

$34,300 mūrinis namas su taverna 
30 D ir visais įrengimais arti mūsų.

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

5 butai ir biznis, mūro namas. Į $11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos, garažas M. parke.
$14,800. ( $33,800 mūras prie pat mūsų įs-

„ . , _ taigos, butas sav. ir 3 nuomos.
Prie pat parko. Modernus mūras. . $12,000 medinis 5 kamb., 36 p. lo-

nio banketo ir prisiruošimo dar 
bai. Banketas įvyks gegužės 20 
d. Ambassador West Guildhall 
salėje.

Juozas Spaitis ilgametis Lietu
i j vių Prekybos Rūmų narys pri- 

siuntė sekret. dr. Kaziui Dran- 
geliui laišką, kuriame nurodo, 
kad jis kandidatuoja į JAV 
kongresą iš 5-to kongresinio

Teklę Ivanauskienę, kuri už- • distrikto. Jis kreipėsi, kad L-
prašė šv. mišias bai. 9. d. mari
jonų koplyčioje 7 v. r. Kas ga-

žmona Tekle į Chicagą, buvo kolegog teisininkai dalyvau- tenkinti jo pageidavimą, 
vienas iš organizatorių įet. kime pamaldose ir prisiminki-, čiau, prašymą, kad LPR remtų 

me savo brangų kolegąteis.- B. j įr Edmund Kucharski lenką, 
Ivanauską, kuris visai netikėtai kuris taipgi kandidatuoja res- 
praeitais metais mirė, nesulau
kęs laisvos Lietuvos, kurion jis

Teisininkų draugiją steigiant, 
kurį laiką buvo dr-jos CV pir
mininku, garbės teismo pirm., 
nemažai rašęs teisininkų ir ki
toje spaudoje.

Visi velionį teis. Br. Ivanau
ską prisimena kaip taurų lietu
vį, gabų organizatorių, sugy
venamą žmogų, tarpininką konf 
liktams taikiu būdu likviduoti.
Velionis paliko liūdinčią žmoną lą.

rai.

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

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

tas. rūsys. Gage p.
$18,500 visai naujas, * mieg. Arti

mjūsų įstaigos.
$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 

naujas šild., geri plasterial, 1% blo
ko nuo Maria Higb.

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

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

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

$17,000 meilinis 4 butai Briglhon 
p. Geroj vietoj.

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

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gag.e p.

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

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

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

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

ai s.soii mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.$10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 
zo sild., arti mūsų.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū- i Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 ! butai taverna įrengta. $360 nuomos, 
nuomos $66,600. _ i «28 500

Apartanientiuls. Gelsvų plytų, apie I ’ _ ...........................
$7 000 nuomos. Parduos už $62,800. Ties musų ofisu, keli blokai į ry-

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša- tus, 2 geri pyjamų namai. Kainuoja 
lia. Geras mūras bizniui su įrengi- "" 
mais. $35,900.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE 
25SI Wes» 69ib Street. Tel. 436-5151

17,500. Duoda $4,800 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4,500.

PILDOME INCOME TAX

K.VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Si. Te!. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockivell. 
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. 

. - i , . Arti 66-03 ir į vak. nuo Kedzie. Tikpubhkonų sąrasu, Cook apskn-i $17,900.

PR remtų jo kandidatūrą. Di
rektoriai vienbalsiai nutarė pa- 

Ta-

taip troško grįžti prie gimtųjų : te.
ties iždininko pareigomis, atme-

Nevėžio krantų. Deja, likimas 
kitaip nusprendė ir priglaudė 
velionies palaikus Šv. Kazimie
ro, kapai Chicagoje, kur našlė

Pirm. dr. Jerome pastebėjo, į 
kad LPR nuo pat pradžios jų j 
įsteigimo rėmė savo narius, ne- 
žiūrint kurios politinės partijos į

NAUJAI ATREMONTUOTAS MARQUETTE PARKE
„ L?aJ2,b- irlV,tA,nUnga'low prie Mar- ' K naujesnių, nebrangus, 1% auikš- ąuette Pk $19,500. to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju

~ J ’ * VlbLlvI . , . pirmame aukšte.
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 

10 metų mur. namas, 2 butai po 5 PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
kamb. (su 3 miegamaisiais) Pigus, butų apartmentlnls. Pirmas toks pir- 

8S,».» MEN. PAJAMŲ klnys į vakarus nuo Western.
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- iei <nn

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

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 mas.
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

-------------------- - --------------------------------------- i 5 METŲ M«R. BUNGALOIV
6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. I Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
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.

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

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

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška- Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

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

J . STONKUS, R. E.
2617 W„ 71 st St

BE 6-1517 arba PR 8-1595
namas, du butai, salė parengimams . o..nz snn
ir taverna. Su visais įrengimais, ionn Mažas imokpiimas Kaina tik nmr. bung,, gaiazas—$18,900sirtnn miokejimas. Kaina tik • Mūr 2x5 -r 2 kamb.t gar.—$29,500
* Prie Marąuette Parko bažnyžčios Med'. 2x5- . lotas-Sie.MO
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras : Didelis pasirin«. Ir namu*
„am«,BUDRECKAS

pas 33 pėdų. $20,500.
13 APARTMENTŲ 

Marąuette Pk. $13.000 metinių pa
jamų. Galima perimti 5 % % paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

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

Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233velioniui pastatė gražų pamink- - Są,rašu jie kandidatavo. Tačiau | 

šulas j kitataučiams kandidatams tų 
privilegijų nedavė, nes LPR 
nėra politinė organizacija.

Balandžio 11 d. 8:30 v. vak. 
Knights of Columbus salė įvyks 
LPR bendras narių susirinki
mas. Atlikus organizacijos rei
kalų svarstymą, Gari Deitz iš

Pr.

Mūsų kolonijose
Paterson, N. J.

Kronika

cius su savo žmona surengė sa
vo mamytei pagerbti pietus, ku
riuose dalyvavo kleb. kun. J.

REAL ESTATE

Mūrinis prie 53-čios ir
Mozart. 2 gražūs butai. Žemi tak
sai. $22.000. PR 8-8916.

REAL ESTATE

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 

J bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga-

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

| V A I N A N E A L T Y j
! 6540 S. WESTERN AVĖ. I

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 į

4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę “Draugą", duokl
ių u kitiems pasirkaityti.

— Naujosios Šv. Kazimieroj Kinta, kun- Vyt- Demikis su- Vaughafl Seed kompanijos aiš- 
bažnyčios statyba eina sparčiais kaktuvininkės vyias tan- k-ng^ kaip sėkmingiau auginti
žingsniais prie pabaigos. Nors kus> Miškiniene, T. ir te. Zyk, medeU ggles ir gražiai užlai- 
buvo numatyta, kad Velykoms \M' Latviene. v aislU me « Pa kyti žolę savo darželyje,
bus gal ir pabaigta, bet dėl į- keta sukaktuvininkei ilgiausių

metų. Programai pasibaigus W. J. 
vairių priežasčių statyba užsi- meLy' ■ Kareiva ir A. Valonis įparsigo-
tęsė ir tikimasi, kad bus šven- Parapijos Ideoonas un. FraI)k pumputį ir jo žmoną,
tinama birželio 24 d. Paskel8e flobe^ kad parūpintų valgių ir gėrimų

■Svetainė po bažnyčia jau be- ' ;us aia*° lr ’ a in 10 susirinkimo dalyviams, 
veik visiškai baigta. Savo didu- tlkrlnts* 1881 m. pajamų - islai-, Fr. Bulaiv
mu ir gražumu ji tikrai daro įkaitą. Is jos matyti, kad
mielą įspūdį. Baigiama įrengti 1881 m' naujajai bažnyčiai sta- 
virtuvė, rūbinė. Bažnyčioje jau §auta auk^ 63,238.63 dol., 
dedami į savo vietas altoriai, Paskolinta iš banko 30,000 dol. 
tuoj bus baigtos grindys. Au- BažnVčio_s statybai jau išleista 
kos statybai plaukia, bet jų dar 103,003.52 dol. Bažnyčia dar 
labai daug ir reikia. Parapija nebaiSta’ taigi išlaidos dar pa-
nedidelė ir užtraukta nemaža didės. Tikimasi, kad ir aukos
paskola apsunkins dar labiau. nesustos- Apyskaitoje išvardin- 
Parama reikalinga ir iš kitur. tos ir vifos kitos Parapijos pa- 
Kiekvienas paaukotas doleris Jamos ~ išlaidos.
ar centas prisidės prie skolos

U. ex O.

AUKŠČIAUSIAS APARTA
MENTAS

Liuksusinis 38 aukštų apar-

sumazimmo.
— Miesto ko.misionierius Juo

zas Jakubavičius su savo žmona 
Izabele įteikė 1,000 dol. auką, 
užprašydami pastatyti ant baž- tamentinis namas rudenį pra-
nyčios bokšto lietuviško stiliaus dės kilti 380 pėdų į padangę 
kryžių. Tai labai graži Ameri- prie Goethe ir Lake Shore dri- 
koj gimusių lietuvių, neseniai ve. Tai bus aukščiausias apar- 
susituokusių, auka. tamentinis namas Chicagoje.

— Marija Stankienė, Juozo Jo statyba kainuosianti 7 mil.

Parduodami 3 modern. vasarna- [įme parduoti per 30 d. ir greičiau.
miai—cottages. Pilnai apstatyti, j g a»™ rr s B (gį
miesto vanduo. 1% bloko iki ežero, i SS S esh S'a w 
1 blokas iki miestelio. j KJ^k.JE^TATę’B ^^TARY Public
kaina Union Pier, Michigan. I Maple¥t?®Od AVS.

m i Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
_____Tel- Lakęside -411_______PILDOME INCOME TAX

I
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuomojamas 4 kamb- namas, $40 
j mėn.; ir 5 kamb. namas su ekst
ra sklypu, $35 j mėn. Idealūs vy
resnio amž. žmonėms. Kreiptis — 
Litliuanian Real Esfcate Compaay,

.—■—»—! Tel. 2811, Spring Valley, Illinois.PKOGOS-OPPORTUNITIES —-------- —- -------------- -----------

HELP WANTED — VYRAIMotelis — vasarvietė-— restoranas 
parduodami šiaurrytinei Wisconsino 
daly, 76 mylios į šiaurę nuo Green 
Bay.' Gražios gyv. patalpos, restora
nas. 8 vienetai ir 2 namukai, 2 prie
plaukos, 6 laiveliai ir apie 4 aikrai 

Joscpli Grimaldi, Tovvnsend,
AVisconsin. Tel. Tovvnsend - GR 
8-2<i3S- _ |Mr. Cully.

CONTRACTORS

i
iSTANKUS

COĮNSTRUCTION G0. S
Hi® Atlieka planavimo ir staty- H 

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 'g |jqS darbus, gydytojų ofisų, B 
gyvenamųjų ir prekybos pa- A'p. lot. $19,509

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

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

INUOME TAX 
A. KATILIUS R. E. 

2450 W« 691!? St, NE 1 8396

statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- 
dartinių projektų.

A. ABALL iROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmaiinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEŠT 69tli St. 
Chicago 36, Illinois

I JUOZAS ŽEMAITIS
viiieago oo, įuinois g IR VIC. SODE, ST 8-9272 

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Gage Parko. Mūrinis 3 ir 2 kamb.
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina i 
tik $13,000. j _

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

Prityrimas I šalia.
“OK”, bet ne būtinas. Kreiptis į ! Cem£& ŠUdVt^.TukšU paMogA 
-mt„ gpkg iviart Furriiture Geras rūsys. Garažas. Labai geroj

Reikalingas lietuviškai kalbantis 
BALDŲ PARDAVĖJAS 

Dirbti daliną laiką. ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi- 

vietoj. Brighton Parke. $2i,ooo.~ geriausių Amerikos firmų gazu
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

Cementiniai pamatai. Naujai atre- nacesl visu dvdžiu orn vėsintu 
montuoti butai. Skalbykla ir paato- ! . Ų6”! ay°"ni oro. Ve®,T™

______________________________ i MAN 60 to 70 vrs. old to act as , ?i8.90<> .... . I^us bei Air Conditioners ir atlieka
„ Turime daug u- įvairių namų vi- VISUS skardos darbus

. DeMESIOI Parduodu krautuvę —— - supervisor over 10 sl'Cepy lacyes on sose kolonijose, parūpiname pas"ko- 
‘-■groserinę” su visu inventorių ir g shift No exp. necessary ex- las. notarizuojame dokumentus, pil- 
pilna, prekių, turinti gerą vardą ir | ____ k.___j dome Income Tax.

Parduodama LIKERIŲ KRAU- Co., 6240 S. Western Avė. HEm.
TUVE—TAVERNA. '4-8677. _____________

'Teirautis LAfayette 3-3626

3rd shift. No exp. necessary ex-
plačia klientūra. I’elnas'‘garantuotas, i cept speaking English and good re- i 
Kartu 5 kamb. butas. Smulkesniom ■ fel.ences. West Side near Roose 
Inforinaeijom keriptis tol. OLympic Road £A 2.1193

GRO&ERIŲ IR MĖSOS 
KRAUTUVE

Kampinis mūrinis namas. 6 kamb. 
užpakaly, 2 auto. mūr. garažas

VYRAI IK MOTERYS

Want-ed middle-aged chiidless i

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

UZ/pdlYdlv, autu- KiiiAL . *"> :Apylinkės klientūra, arti dviejų i tp care forr^dence of 2 i
mokyklų. Ideali vieta vedusių po- adults on S enda 
rai. Parduoda sav. ar mainys į na- ! caS°- o,man c wor a>
mą. 5601 So. Wolcottr HE 4-7141. man as butler and handyman. Ex- 

! cellent pa y; 4 rooim flat withJakubavičiaus mamytė, kovo 19 dol. Jame bus 140 2-3 kamba-
d. sulaukė 70 m. amž. Gimta- rių apartamentai, kurių pigiau-! Parduodama “self-service” grose- ’ board and Utilities. Reply: Drau-

rių krautuve ir nalmas. Geroj vie- gas, Adv. 3660, 
Chicago 29, III.dienio išvakarėse J. Jakubavi- sia mėnesinė nuoma yra $400. | šSt.

4545 W. 63rd St., [

PARAMA MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

BISOUIT 3 Star Gognac ............. .. . 5fh $4.98
ABIWW Cockfail, Mart. or Manh. FuĮI qt. $2.89
AMBASSADOR Vermdufli ........... ... 51h 98 ė
ZELLER SCHWARZE KATZ........... .....  5fh $1.29
CHERRY Herring tJqyeur ......... $6.35
IMPORT. Ckianti Wšne Full qt. 980

Balandžio 6, 7, 8 dienomis

MILLS BROS^COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
(kelmučių)..................... Kvorta $1.19

G^¥BŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 
Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro

tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių. 
KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME įSITIKINTI!

H!Hii:!3ljSi!llll!2!lll3i!im!l!l!IIIIimįli!!III 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

111 mm miiįimim i immmmmsmmmm
$36,600

Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai i 
po 5 % kamb., 3 mieg. Šildymas > 
kai-štu vandeniu — gazu. 2 vienetai l

A. Norkus Real Esfate |
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 5lst St. WA 5-5030;
Parduodamas 150 x 450 pėdui 

sklypas prie 135 So. ir Archer, i 
Lemonte. Vanduo, elektra. Vais-, 
medžių sodas, 12 x 16 “cottage”. i 

, Graži vieta, nebrangiai. Informa- j 
icijai telef. VI 7-0258. I

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P RĖK Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

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

FR 6-8952

aukštų j

Įkainuotas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATLNG & SHEET METAL 

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

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

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

iui.
LAPKUS BUILDERS, INC. |
Statome įvairius pastatus. Dar-«

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

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 j
- SŠ

65th ir Maplevvood.
skubiam
Angliško stiliaus bungalow, 5 
kamb. uždaras porčius, spinteles 
virtuvėj, plytelių vonia, elekr. ■ 
krosnis, šaldytuvas, freezer’is, in
dams plauti mašina, skalbiamoji- ’ _ . . _
džiovinamoji maš.. kilimai, drape- R Ginkit didi. L/Taug’^ 
rijos ir užuolaidos.

Sav. PR 6-S000 ■—------  ■— ------

pardavimui - $17,100. ‘ SKSKBtį
3įTurime dar keletą sklypų Chicagoj. ® 
.▼ 6440 SOUTH PULASKI RD. t
B RE 7-6630 arba LU 1-0400 S Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino? 
visiems prieinamos.



New Yorko ateitininkų šventes dalyviai- Antroj eilėj (iš dešinės) sėdi Federacijos vadas S. Sužie
dėlis, Tarybos pirm. dr. A. Darnusis, Tėv. Kęstutis Butkus, OFM, prof. J. Brazaitis, A. Barzdukas 
ir Vyt. Radzivanas, M. Pečkauskaitės MAS kuopos pirm. Toliau matyti kun. Kidykas, S J, dr. E. 
Baltrušaitienė, dr. B. Radzivanas ir kt. Nuotr. Vyt. Maželio

ATEITININKŲ DIENOS NEW YORKE buvo pakviesti: Ateitininkų Fe 
deracijos tarybos pirmininkas

N,ew Yorke kovo 24 ir 25 bu- svarstymai ir nutarimai arti- dr- A. Darnusis, Moksleivių są- 
vo Ateitininkų Federacijos vai- miausiu laiku bus pateikti spau- j jungos pirm. J. Račkauskas ir

naujos valdybos vardu inž. A 
Barzdukas. Užbaigiamąjį žodį 
tarė dv. vad. kun. Kidykas. Jis

dybos bei tarybos posėdžiai ir dai. Posėdis užtruko 6 valan- 
ta proga &ėw Yorko ateitinin- das.
kų švente. Ji buvo rengta ve-Į Sekmadienį, kovo 25, Angelų 
lykinei komunijai bendrai pri
imti ir sūvažiavusiem svečiam 
pagerbti.

Karalienės parapijos bažnyčio- pabrėžė, kad dabartiniu metu, 
je New Yorko ateitininkai ir jų ka> komunistų ateistinė ideologi 
svečiai dalyvavo 11 valandos 3a siekia išversti krikščioniškus 

šeštadienį, kovo 24, iš rytoĮ pamaldose. Šv. mišias aukojo gyvenimo pagrindus, katalikai 
Ateitininkų Federacijos dvasios . negali būti pasyvesni uz komu-Darbinink© redakcijos patalpo 

se susirinko Ateitininkų Fede- nistus, jeigu nori laimėti kovą 
visos žmonijos labui.

Meninėje programoje buvo pa

vadas tėv. Kidykas, SJ. Pa- 
racijos valdybos senieji ir nau-; moksle jis priminė, kad tikra
jai išrinktieji nariai. Rinkimai ateitininkas yra tas, kuris 
prieš savaitę, kovo 18, buvo ofi- veddus ir kuris kiekviename sa- mįnėta Maironio sukaktis. Jo 
cialiai pasibaigę ir įsiteisėję: : '70 žingsnyje atsižvelgia, kiek jo eįigraščius (ir Čičinską) insce- 
reikėjo pasikeisti pareigomis, veikla bei gyvenimas derinasi nizavo New Yorko jaunučiai ir 
Bendrame pareigų pasikeitimo su Kristaus mokslu. Mišių me- moksleiviai ateitininkai. Vaiz- 
posėdyje dalyvavo: inž. Arvydas cuvo bendra ateitininkų ko- qUs įr deklamacijas paruošė J. 
Barzdukas, kun. Viktoras Da- munija- 9 Gerdvilienė, M. Navickienė ir
bušis, dr. Adolfas Darnusis, ku- 1 0 pamalaų apie pusantro šim . Radzivanienė. 
nigas J. Kidykas, S J, Stasys Du- to. ateitininkų susirinko komu-:

Susirinkimas buvo baigtas A-šys, inž. Juozas Rygelis, dr. An- m30S pusryčiams parapijos sa-;
tarias Sužiedėlis, Simas Sužiedė lė> Rengėjos buvo laukusios teitminkų himnu. Šia Ncw Yor- 
lis, Jonas "šoliūnas ir dr. Vy- ne d Wau kaiP ,ši.mto ,ir dėl to ko ateitmink^ švente rūpinos! 
tautas Vygantas. Posėdyje bu- joms teko pristatinėti kėdes ir sendraugių pirmininkas Tadas 
vo pranešta, kad Federacijos stalus. Pusryčiai praėjo labai Almskas ir vicepirmininkas Al- 
vadu išrinktas dr. Stasys Bač- Mukioje nuotaikoje. Juos ska- gis Vedeckas, studentų _ Ko
kis kovo 15 raštu, dar nepaskel ma* k S00iaa paruošė Ona lai
bus oficialiai rinkimų davinių, jevičienė, patiekė Dzikienė, E.

mas Gedeika, moksleivių — Vy
tautas Radzivanas; taip pat vi-

v. ... . Minkūnienė T Ivaškaitė N ®U trijų vienetų dvasios vadaipranese vyriausiajai Rinkimų įvasKaite, ±v. j
komisijai kad jis pareigų pcr- Umbrazaitė ir R. Žukaitė. Mal- - k™. Vytautas Pikturna, kun. 
imti negali. Aptarus su tuo fak das kalb®j° kun- J- Kidykas ir Įkasys Raila, ir kun. Jonas Pa- 

1 kun. V. Gidžiūnas, 'O.F.M., bu- ! kalniškis.tu susijusias išvadas, sutarta, 
kad Federacijos vado pareigose 
toliau lieka S. Sužiedėlis, iki 
bus pravesti naujo vado rinki
mai. Po to pasikeista pareigo
mis ir naujoji Federacijos val
dyba supažindinta su dabarti
nėm ateitininkų veiklos proble-

vęs Ateitininkų Federacijos dva 
sios vadas

Po pusryčių visi susirinko 
aukštutinėn salėn. Iškilmingam 
susirinkimui vadovavo poetas 
Paulius Jurkus, meninės progra 
mos pranešėju buvo Vyt. Rad-

rnom. Dvasios vadas T. J. Ki- zivanas- Buvo Pristatyta nauja 
dykas, SJ, padarė platų ir iš- federacijos valdyba. S. Sužiedė- 
samų apibūdinimą ateitininkų
dvasinių ir religinių reikalų.

Po trumpos pietų pertraukos 
tose pačiose Darbininko patal
pose susirinko posėdžio Ateiti
ninkų Federacijos tarybos ryti
nio pakraščio nariai, Federaci-

lis savo žodyje išreiškė apgai
lestavimą, kad jam netekę ma
lonumo ir garbės pristatyti nau 
ją Federacijos vadą. Tai rodo, 
kad esamom sąlygom ne viskas 
priklauso nuo mūsų norų ir pla-

Po susirinkimo, kovo 25 po
pietėje, Darbininko redakcijos 
patalpose dar įvyko Ateitininkų 
Federacijos naujos valdybos-, po 
sėdis pareigoms pasidalyti. Fe
deracijos vado pareigose laiki
nai pasilieka S. Sužiedėlis, gen. 
sekretoriaus pareigas perėmė 
dr. Vyt. Vygantas, iždo reika
lus vesti apsiėmė kun. V. Da- 
bušis, sąjungų referentų parei
gas prisiėmė: Jonas Šoliūnas 
— moksleivių, inž. A. Barzdu
kas — studentų, dr. A. Sužiedė
lis — sendraugių. Kitam posė
džiui svarstyti ateities darbo

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINOS

nų, bet tokiais atvejais ateiti
ninkam tenka pareiga dar la- ; planų nutarta susirinkti Wash- 

jos valdybos nariai ir atskirų , £įau padidinti savo ryžtą ir iš- , ingtone balandžio 29, Atvelyky- 
klausimų referentai. Posėdyje , įverrnę Skatinamam žodžiui dar je. A.F.V.
dalyvavo: prel. Jonas Balkūnas, ,______________________ ____________________________________
inž. Arvydas Barzdukas, Sta-
sys Barzdukas, kun. i Viktoras ®
Dabušis, dr. Adolfas Darnusis, * i 
kun. J, Kidykas, dr. Arūnas p 
Liūievičius, Kazys Mockus, Jo- § 
nas Račkauskas, inž. Juozas Ry 
gelis, dr< Antanas Sužiedėlis,
Simas Sužiedėlis, Jonas Šoliū
nas ir dr. Vytautas Vygantas.
Pirmininkavo tarybos pirminin 
kas dr. A. Darnusis. Darbotvar 
kėje buvo; tie patys klausimai, 
kuriuos jau svarstė Federacijos 
tarybos vakarinio pakraščio na
riai, susirinkę Chicagoje kovo 
17’ d. Pagrindiniu klausimu bu
vo ateitininkiškojo jaunimo — 
moksleivių ir studentų — veik
los metodai ir priemonės. New 
Yorko posėdyje tuos klausimus 
referavo prel. J. Balkūnas, Ka
zys Mockus, dr. A. Liulevičius,
J. Račkauskas, dr. A. Sužiedė
lis ir dr. V. Vygantas Ypač iš
samų ir detalų pranešimą apie 
moksleivius' ateitininkus pada
rė jų pirmininkas J. Račkaus
kas. Abiejų tarybos . posėdžių

AND LOAN ASSOCIATION
* B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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

ndai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAI), ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Kanados žinios j DRAUGAS, penktadienis, 1S62 m. balandžio mėn. 6

Toronto, Ont.
MATfiME K. OSTRAUSKO 

“KANARĖLĘ”

Balandžio 1 d. Toronto Dra
mos Sambūris “Sietynas”, pa
gal Stepo Ramanausko režisū
rą, Prisikėlimo parapijos salėj, 
pastatė Kosto Astrausko tri
jų veiksmų dramą “Kanarėlę”. 
Svečių susirinko nemaža. Apie 
veikalą Drauge jau buvo daug 
kartų rašyta, todėl tepaminim 
tik kas vaidino.

Vaidinime veikėjų nedaug — 
tik keturi: trys “ubagai” — Jo
kūbas (Vladas Rukšys), Rokas 
(Vytautas Štuikys) ir Juozapas 
(Stepas Ramanauskas), o taip 
pat -- “apykvailė” Aneliukė 
(Dalia Girčytė). Prie jų — dar 
ketvertas vaikų: Regina iSton- 
čiūtė, Jonas Sepulis, Juozas 

: Vaškevičius ir Edvardas Zabie
la.. Aktoriai į savo “ubagiškus” 
vaidmenis — gana gerai įsijau
tė. Taipogi — pakankama bu
vo ir Aneliukė “kvailiukas” ro
lėj. Kadangi “Drauge” Kana
rėlė jau buvo daug kartų ver
tinta ir atpasakotas jos turinys, 
pažymėtina tik, kad nors akto
riai gerai vaidino, bet publika 
— nerodė didelio pasitenkini- 

:mo. Kodėl? Gal tik dėl veikaloI. • • ■»'
’ “savotiškumo”. Jame kalbos 
' daug, bet veiksmo maža. — 
| Grimas — J. Jagėlos, pasta- 
' tymas — “Sietyno” kolektyvo, 
apšvietimas — Zdanavičiaus, de 
koracijos — S. Ramanausko.

; Sufleriavo Valė Staškevičiūtė.
Pr. Alšėnas

Hamilton, Ont.
Dienos tema Balys Kronas
Kanados liberalų partija pas

tatė kandidatu į federalinį par
lamentą nuo Hamiltono žinomą 
nekilnojamo turto bendrovės da 
lyvį Balį Kroną. Tai plačiai ži

noma asmenybė visame Hamil
tone. Bet kas be ko, tuojau 
atsirado ir žmonių su prieka
biais. Vieniems Kronas vokiečių 

^kilmės, kitiems nepakankamas 
j “demokratas”, dar kitiems bu
vęs repatriantas ir t.t. B. Kro
no išrinkimas mums lietuviams 
gali būti tik naudingas. Tai ko
kia prasmė yra lietuvius skal
dyti?

Švaisto dienraščio klausimą
Karolis Zadlauskas, žinomas 

iš spaudos kaip neblogas bele
tristas, Montrealio lietuvių sa
vaitraštyje “Nepriklausoma Lie 
tuva” svarsto Kanados lietu- 

I viams dienraščio reikalingumą, 
nes savaitinė lietuvių spauda 
daugelio žmonių nepatenkina, 
žinios paduodamos pavėluotai. 
Viskas esą pasenę. Kanadiečiai 
kaip žinoma plačiai naudojasi 
JAV dienraščiais “Draugu” ir 
“Naujienomis”, kurių daugiau 
skaitoma kaip vietos spaudos. 
Ypač inteligentų tarpe minėti 
dienraščiai yra pasidarę neišven 
giama būtenybe ,norint sekti 
pasaulio įvykius. Bet Kanadai 
turint iš viso su didžiais ir 
mažais piliečiais tik apie 30,000 
lietuvių, vargiai dienraštis išsi
laikytų. Todėl keliamas klau
simas neatrodo tikrai realus. 
Bet spauda jį jau svarsto.

(Kl. G.)

M O V 1 N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

1961 metų balandžio mėn. 8 d. Čikagoje buvo Viešpaties 
pašauktas amžinybėn

A. f A.

Inžinierius-architektas

SKAISTUTIS ŠLAPELIS
Už jo sielą bus atnašaujamos šv. mišios 1962 metų ba

landžio -men. 8 d. 10 vai. 45 ,min. šv. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke, Čikagoje.

Gimines, bičiulius ir pažįstamus prašome atsiminti jį savo 
maldose.

ŽMONA SU DUKROMIS, MOTINA IR SESERYS 
SU ŠEIMOMIS

A. f A.. AGNĖS SHURNA
(ŠUKYTĖ)

Gyveno 4408 S. Callfornia Avė.
Mir5 bal. 3 d., 1962, 9 vai. vak.r sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Kaltinėnų miesto.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sunūs: Charles. Edvard, marti 

Laura ir šeima ir John, marti Alice ir šeima, duktė Agnės Stanis, 
žentas John, augintine — brolio duktė Agnės Dočkus, jos vyras 
Ant.h,ony ir šeima, švogeris John Shurna, pusbrolis Charles Shulkis, 
jo žmona Irene ir šeima, 2 pusseseres Ann Rodgers su šeima ir 
Sophie Latukas, jos vyras Stanley, gyv. Toledo, Ohio, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo ir Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjij Draugijoms. -

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor- 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, augintine, marčios, žentai ir anūkai.
Laidot. dirakti Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

r#~’ ' , .... ............. t ' ~ - ----
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western!I 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
... ..................

GUŽAUSKV BEVERLY HILLS GeLINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-9833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S O N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDE1K1S
aiopToviy direktorius

3---- TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

nik W05-D7 South Hernritage fi*eaue 
i Tel. YA 7-1741-2
JF 4330-34 South Callfornia Avenue 
r Telefonas LA 3-0440 ii LA 3 9852

4JMLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS «
MARgUETTE FUNERAL HOME N<J_2LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — DALININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

8307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

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

8319 S. LITUANICA AVĖ,
JURGIS F. RUDMIN

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

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS D. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugi’



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 6

X Aidos operos premjerai 
sukėlus didelį visuomenės susi
domėjimą ir esant dideliam pa
geidavimui yra statomas ket
virtas Aidos operos spektaklis 
balandžio 14 d. 8 v. v. Bilietai 
jau gaunami pas platintojus.

X Dail. Vyt. Igno tapybos ir 
grafikos darbų paroda yra nu
kelta į vėlesnę datą. Bus atida
ryta gegužės 5 d. Chicago Sav-
ings & Loan Assn. meno gale- nebėra ir laukiama naujos siun 
rijoj. Paroda tęsis ligi gegužės tos.
20 d. i X Mykolas Vaidyla, Ameri-

X Lietuviškos Vaikų reko- kos Lietuvių Tarybos (Alto)
lekcijos šiuo metu vyksta Mar
ąuette Parko lietuvių parapijo
je. Tėv. Gidžiūnas, kuris veda 
rekolekcijas suaugusiems, kas-
dien skiria laiko ir vaikams lie- Jaunimo Centre, kalbės apie Lie tojai. Ona Simonaitis, Cicero
tuviškai religiniai susikaupti. 
Seselės mokytojos gražiai vai
kučius nuveda į bažnyčią ir pa
deda susitvarkyti. Visi tėvai 
labai džiaugiasi šituo gražiu 
klebono prel. Paškaus patvar
kymu.

X ALRK Moterų sąjungos
46 kp. narės praėjusį sekma
dienį tikrai buvo sužavėtos lie-. 
tuvių statyta opera Aida. žiū
rovės, kurios buvo įvairiausio 
amžiaus, išsimokslinimo ir pa
žiūrų, su malonumu sekė nuo
taikingąją operą. Buvo liūdna 
atsiskirti su maloniu spektak
liu.

X Domą Šleževičienė knygų 
nupiginimo proga nusipirko 
Drauge knygų už $14.75 ir dar 
užsisakė visus keturius “Gyvo
sios dvasios” tomus. Gražina 
Budrytė, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais metais savo
didoką knygynėlį papildė vėl kurie ją pasveikino gimtadie
keliasdešimčia knygų. Knygų
papiginimo mėnuo baigiasi ba- jimų ir dovanų. Vincenta buvo 
landžio 8 d. .vyriausia šeimininkė Chicagos

X Chicagos Studentų Atei
tininkų ruošiami ideologiniai 
pašnekesiai įvyks šį penktadie
nį, balandžio 6 d. 8 v. Jaunimo 
Centre, Ramovėje.

X Moterų sąjungos 67 kuo-
pa prisiuntė 5 dol. auką “Drau dabar 3ki bal- 14 d- vyksta 46 
go” klišių mašinos skoloms ma 
žinti. Kuopai pirmininkauja Ko 
trina Jančienė.

X LRKSA 15 kp. nariams
pranešama, kad nuo kovo 11 
d. perėmė senojo rašt. pareigas 
Aleksas Budris, 2523 W. 45 PI.,
Chicago 32, Rl. šį sskmad., 
balandžio 8 d. 2 v, p. p. bus su
sirinkimas Šv. Jurgio par. sa- i X Pedagogas
Įėję. Norintieji apsimokėti duo- balandžio 14 dieną 7 v. v. Jau- 
kles, prašomi atsilankyti susi- nimo Centre pateiks praneši- 
rinkiman.

X Didelio pasisekimo ir vi
suomenės susidomėjimo susi-

Chicago, Ind., nupirko Drauge 
knygų už 18.10 dol. Knygų pa- 

rną: Lietuvos išeivijos dvasinio Į piginimo laikas baigiasi balan- 
veido kitimas. Bus ir trumpas 1 djio 8 d.
politinis pranešimas. Šį pobūvį Į ,

1 X Dr. J. Adomavičius sį pen, , . . . , , . . rengia Ateitininkų Vytauto klu , „
laukusioje psichopedagogimųJbag Klubo pirmininkas K Mic_ ktadieių, bal. 6 d., 7:30 v. v. asmenų, kurie ne vien patys
Montessori priemonių parodoje, 
vykstančioje Jaunimo Centre 
Čiurlionio galerijos salėj, penk
tadienį, balandžio 6 d. 7 v. v. 
papildomai bus rodomas Mon- 
tessorinio priešmokiklio ir mo- sirinkimas įvyks kovo 11 d. 7
kyklos yaikų filmas, paga
mintas Londone. Parodos va
dovybė kviečia visus tėvus ir 
plačiąją visuomenę apsilankyti 
parodoje ir kartu pažiūrėti fil
mo, tiksliai parodančio, kaip 
vyksta praktiškai vaikų gyve
nimas priešmokiklio ir mo
kyklos aplinkoje. Įėjimas lais
va auka. (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.)
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.).

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubas rengia kortų 
ir kitų žaidimų vakarą sekma
dienį, balandžio 8 d. 2:30 vai. 
p. p. Hollywoodo svetainėje. 
Bus gražių dovanų ir skanių 
užkandžių bei gėrimų. Visas 
pelnas skiriamas Šv. Kryžiaus 
ligoninės statybos fondui. Na
rės norinčios paaukoti dovaną 
laimėjimui, gali ją palikti minė- 
toj svetainėje. Komisija ir val
dyba kviečia visas nares ir sve
čius atsilankyti. Linksmai pra
leisite laiką ir tuo pačiu parem- 
site gerą tikslą.

X Visi užsisakę Maironio Pa-
vasario balsus gaus juos netru-!
kus, nes šiuo metu Drauge jųĮtuvos Sen- konsul°’ pagerbimo 

' proga Lietuvos Gailestingųjų 
Seserų s-ga yra pasiuntusi svei 
kinimą, kuris, skelbiant sveiki
nusių sąrašą, buvo per klaidą

iždininkas ir laikr. “Sandara” j Praleistas, 
redaktorius, 24 žurnalistinėje I x Cicero lietuviai pasižymi j 
popietėje, kuri įvyks balandžio ,ne tik savo lietuviška veikla, 
6 d., penktadienį, 7 vai. vak. !bet Vra ir dideli knyS°s mylė-

tuvos laisvinimo reikalus. Po i gyventoja, šiemet, kaip ir perei
paskaitos bus paklaūsimai ir dis 
kusijos. Popietę rengia L. Ž. 
s-gos Chicagos skyriaus valdy
ba. Kviečiami nariai ir svečiai 
gausiai dalyvauti.

X Dr. Norbert VVeber, 8143 
W. Spaulding, buvo su šeima 
išvažiavęs į Defiance, Ohio, ap
lankyti savo senukų tėvų. Tė
vai, Frank, virš 77 m., motina 
irgi apie tiek, išauginę šeimą iš 
9 vaikų.

Dr. Weber žmona yra Mary
tė Kukštaitė, turinti daug gi
minių Chicagoje. Viena jos se
suo yra Jadvyga Bartkienė, Pa 
langos restorano, 6916 S. Wes- 
tern, savininko Juozo Bart
kaus žmona.

X Vincenta Klimienė, 4508 
S. Francisco avė., nuoširdi lab
daringų darbų rėmėja, kovo 31 
d. susilaukė netikėtų svečių,

nio proga. Įteikta gražių linkė-

apskrities 35 m. sukakties va
kare. Ta proga U. Rasteinienė 
ir komisijos narės atsilankė 
Vincentos pasveikinti.

X 46 kp. ALRK Moterų są
jungos skepetaičių vajus. Nuo

kp. narių skepetaičių vajus. O. 
Ivinskaitė, šv. šeimos Vilos 
lankymo ir vajaus pirmininkė, 
pranešė, kad visos surinktos 
skepetaitės bus gražiai sudėtos 
voke ir šeštadienį, bal. 14 d., 
Šv. Šeimos Viloje, Orland Park, 
III., 46 kp. narės jas išdalins 
senom močiutėm.

kevičius kviečia visus į aktualų 
susirinkimą.

X Liet. Gailestingųjų Sese
rų s-gos visuotinis metinis su-

v. v. Jaunimo Centre. Bus svar
stomi svarbūs reikalai ir nusta
tomos ateities veiklos gairės.

X Tėvynės žvaigždutėj praė
jusiam numery įsivėlė porą klai 
dų. Galvosūkių atsakymuose 
nėra 3-ios mįslės atsakymo 
“sraigė, nes ant nugaros neša 
savo namą”.

Toliau “Truputį pagalvok” 
skyriuje viena mįslė neteisingai 
užrašyta. Turi būti ne 12 kar
tų, bet “13 kartų”.

X A. a. Broniaus Ivanausko 
mirties metinėse, balandžio 9 d.
7 vai. ryt., bus atlaikytos šv.
mišios Marijonų koplyčioj, 6338 tema — “Revoliucijos amžius”. 
S. Kilboųrn avė., Chicago. Ve- Rekolekcijos prasidės bal. 12 
lionies draugus ir artimiuosius d., 7:30 v. v. Tėvų Jėzuitų kop- 
mirusioio žmona kviečia pasi-| lyčioje. Rengia Vyresn. giedri- 
melsti už jo vėlę. (Pr.) jninkės. (Pr.)

X A. a. Uršulė Gudiene-Gur- 
kliūtė palidota vakar. Iš J. 
Evans koplyčios buvo nulydėta 
į Gimimo par. bažnyčią, kur 
prel. Jurgis Paskųs atlaikė ge
dulingas pamaldas, o po pamal
dų nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. Prie kapo paskutinį pa
tarnavimą suteikė kun. V. Ur
ba. Plačiau apie velionį parašy
sime vėliau.

X Pranciška Želvienė, 3347 
S. Lituanica, išbuvusi dvi sa
vaites Billings ligoninėje ir su
stiprėjusi, grįžo namo. Jos vy
ras Pranas irgi kiek laiko sir
go, bet dabar pasveiko ir pra
dėjo dirbti. Želviai yra seni 
Draugo skaitytojai.

X Dr. P. Daužvardžio, Lie-

tais metais knygų nupiginimo graži pradžia; n,es yra nusista.
proga įsigijo knygų už 37.91 
dol.

X Romantiška kryptis gyve
nime ir meno kūryboje. Tokia 
tema kun. dr. A. Baltinis kal
bės Menininkų. Klubo organi
zuojamoje paskaitoje, kuris į- 
vyks balandžio 8 d. 2 v. p. p.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba šių metų surinktus rū
bus ir avalinę supakuoja atski
rais ryšuliais, kurie bus tiesiai 
persiunčiami laivais į Vokieti
ją, ir tuo bus sutaupoma apie 
500 dol.

X Elena Puniškienė, 3251 W. 
66 St., buvo rimtai susirgus. 
Du mėnesius išgulėjo lovoje, 
slaugoma savo vyro Aloyzo ir 
geros širdies kaimynės Anelės 
Žemaitienės. Buvo atsilankius 
ir jos dukra Aldona Rimienė, 
dr. Motiejaus Rimo žmona iš 
Comfrey, Minnesota, šiomis die 
nomis ligonė jau pradėjo vaikš 
čioti, tuo džiaugiasi jos šeima 
ir Moterų sąjungos 67-tos kuo
pos narės, kuriai E. Puniškienė 
priklauso.

X K. Jančienė, P. Dudzilie- 
nė ir N. šatūnienė yra delega
tės į Marijonų Bendradarbių 
seimą iš Moterų sąjungos 67- 
tos kp. Jos paskyrė 5 dol. au
ką.

X Kun. Viktoras Kaleckas, 
pulk. Antanas Tveras ir Leo
kadija Tverienė įstojo akty
viais nariais į Vilniaus Krašto 

i Lietuvių sąjungą.
P. Maldeikis x gtud. J. Damašius, East

Jaunimo Centre Alvudo ruošia
moje kultūrinėje popietėje skai 
tys paskaitą, tema: Ką daryti 
kai vaikas nevalgo ir ka;p pa
šalinti to nevalgymo priežastis, 1

X Mary Petkūnienė, 3800 W. 
70 PI. kovo 18 d. atšventė sa- 

I vo gimimo dieną ir buvo savo 
šeimos ir artimųjų pasveikin
ta. Mary Petkūnienė yra stam
bi geradarė visų kilnių darbų. 
Palinkėta M. Petkūnienei ilgiau 
šių ir sveikiausių metų.

X Gizella Lietuvninkas, 7052
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto- 
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 

S. Campbell, kovo 31 d. atšven- ;2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
tė savo gimtadienį. Tą dieną {lietuviškų dainų ir muzikos. Taipgi
buvo savo artimųjų pasveikin- bus7 m>slili ^nkursas. Už atspėtas 

. mįsles praeitą menesį Budriko do-
ta ir palinkėta ilgiausių ir svei
kiaušių metų.

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

Liet. Montessori dr-jos surengtoje pedagoginių priemonių parodoje dalinasi įspūdžiais (iš kairės) 
J. Daužvardienė, M. Varnienė, gen. kons. dr. P. Daužvardis, J. Gravrokas ir D. Petrutytė.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. Jonas Kuprionis,
gyv. Ruston, La., paaukojo Lie 
tuvių fondui 100 dol. Tai tik

tęs įnašus į LF palaipsniu di
dinti. J. Kuprionis diplomuotas 
miškininkas, nepr. Lietuvoj bu
vo miškų urėdu, Žemės Ūkio I ros sendraugių stovyklinėj sa-
Akademijos docentu, vėliau Vii vaitėj skaitys paskaitą “Tarp 
niaus universiteto docentu ir fabriko, universiteto ir parapi- 
spec. miškininkystės katedros jos salės”. Jo paskaita bus so-
vedėju. Į JAV atvyko 1946 m.,1 ciologinis žingsnis į Amerikos i džiu nurodomas kaunietis adv.

sirinkimas įvyko kovo 11 d. 7 ! čia įsigijo miškų mokslų magi- lietuvio besikeičiantį veidą. Sto- j P. Armalis. Esą, jis gindamas 
Jaunimo Centre. stro laipsnį, dėsto Louisianos vykia vyks ALRKF stovykla-: “veltėdį, motorizuotą donžua- 

Politechnikos Institute, Rusto- vietėje “Dainava”, prie Manche ! ną” kaunietį Valaitį visaip teis- 
ne. Lietuvoje buvo miškininkų ster, Michigan. Stovykla prasi- jme juodinęs nukentėjusią Z. K.

Dėl pinigo pamėgimo esąs blo
gas advokatas ir L. Veržbavi- 
čius. Aišku, čia esąs “buržua
zinės ^praeities” palikimas.

Vėlkitas advokatų “morali
nio kritimo” pavyzdys, tai adv. 
K. Motieka, kuris, esąs, be tei
sinio pagrindo sau iškovojęs 
valstybei priklausantį- - namą. 
Aukščiausiajam teismui nuta
rus K. Motiekos gautus už na
mą pinigus atiteisti valstybei, 
šis paslėpęs nuosavą “Volgos” 
mašiną, kuri turėjo būti teismo 
aprašyta. “Tiesa” pasipiktino, 
kad vietoje Motiekai iškėlus 
drausminę bylą, jis advokatų 
kolegijos prezidiumo pirminin
ko K. Misevičiaus buvęs paaukš 
tintas ir paskirtas Klaipėdos ju 
ridinės konsultacijos vedėju. 
Jei partinis laikraštis prabilo 
apie “ reikalą papūsti šviežiems 
vėjams advokatų kolegijoje, ta
tai jau reikš, kad valymai bus 
priartėję.

PRISIMENANT A. A. MOTINĄ MARIA 

(Iš a. a. kun. Valuckioraštų)

Bažnyčia per Šv. Tėvą dieną 
iš dienos stengiasi atkreipti 
žmogaus* dėmesį į gyvenimo 
principus — kad žmogus turi 
nemirtingą sielą, ir kad šis gy
venimas — tai prisirengimas 
kitam tikrajam gyvenimui.

Ačiū Dievui, šalia Šv.. Tėvo, 
randame daug pasiaukojusių

gyvena tomis tiesomis, bet ir 
kitus moko pavyzdingai gyven
ti. Viena tokių asmenų buvo a. 
a. Motina Maria.

Motina Maria savo kantru
mu, kilnia ir tiesiog šventa as
menybe patraukė prie savęs 
daug taurių sielų, jas uždegė

KAS, KĄ IR KUR

vanas laimėjo Šarūnas Šiaučiūnas, 
1807 S. 51 Avė., ir Paulina Gu- 
dinski, 2503 W. 46th PI. — Pran.

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

Tel. 434-4CG0
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

žurnalo “Mūsų Girids” steigė
jas ir ilgametis redaktorius1, da 
bar redaguoja žurnalą “Girios 
Aidas”, bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje ir yra akty
vus lietuvių visuomeniniame gyliškėlė keletą atvejų. Pvz Ro.

kiškyje adv. I. Borveinas esąsvenime.
— Jonas šoliūnas šios vasa-

Dievo meile ir įstatė į darbą 
dirbti kilniems idealams. Ar tik 
nepaaiškės, laikui bėgant, kad 

i Visagalis savo galybėje ir mei
lėje buvo skyręs ją savo geru
mo ir savo meilingos Apvaizdos 
čia ant žemės ypatingu įrankiu.

A. a. Motina Mlaria, kurios 
mirties sukaktį minėsime ba
landžio mėnesį, buvo ta kilni as 
menybė, kuri anksti suprato 
tikslą ir nuo pat jaunų dienų 
žinojo, kad žmogaus vienintelė 
viltis ir laimė yra gyventi Die- 
vuje.

Ji įsteigė kongregaciją ta 
mintimi, kad prirengtų kitas 
Seseles, kurios ne tik žodžiu, 
bet ir pavyzdžiu pagelbėtų ar
timui lengviau pergyventi gyVe 
nimo sunkumus ir išspręsti jo 
uždavinius.

Tokia asmenybė, aišku, yra 
verta mūsų pagarbos ir mūsų 
maldų, kad pasiektų tai, ko vi
są gyvenimą troško.

VISUOMENEI PAGEIDAUJANT, YRA 
STATOMAS

KETVIRTAS ‘ AIDOS” OPEROS 
SPEKTAKLIS

Balandžio mėn. 14 dieną, 8 vai. vakaro, šeši

Biletai gaunami: MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street. Paštu 
biletai, siunčiant čekį, užsakomi:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
czo Mrs. S. Džiugas 

7133 S. Rockwell St., Chicago 29, III.

Biletų kainos: $6.00, $5.00, $4.00 ir $3.00

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

deda rugpiūčio 12 d. ir tęsiasi 
savaitę.

OKUP. LIETUVOJE
— Kolonizuotoj Lietuvoj esą 

ma visokio plauko advokatų— 
šitaip K. Bieliausko straipsnyje 
išaiškino “Tiesa” (53 nr.) ir

gero advokato pavyzdys. Kiti 
advokatai stengiasi išsukti gi
namąjį nuo kaltės bet kokia 
kaina: klasta, apgaule, aplin
kybių iškraipymu ir čia pavyz-

VOKIETIJOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

Šią vasarą, rugp. 22 - 26 die
nomis, Vokietijos katalikai šau
kia savo kongresą Hannovery.

Chicagoje
VIEŠOSIOS MOKYKLOS IR 

MALDOS
Dr. Benjamin Willis, Chica

gos viešųjų mokyklų viršinin
kas, pareiškė, kad, kiek jis ži
no, nėra plataus masto akcijos 
įvesti tikybinį auklėjimą ir mal 
dų kalbėjimą į viešas mokyk
las. Jis nėra gavęs skundų, kad 
tai būtų buvę bandyta Chica
goje.

PRASIDĖS GELŽKELIŲ 
STREIKAIS

Chicagoj balandžio 12 d. pra 
sidės “Pullman” vagonų kon
duktorių streikas. Pradžioje 
200 konduktorių išeis streikan 
prieš visus gelžkelius, kurių 
traukiniai išeina iš Chicagos. 
Iki bal. 25 d. visoje šalyje bus 
sutreikavę 1,000 “Pullman” 
konduktorių.

NAUJA LENTELIŲ SPALVA
Ilinois valstybės sekretorius 

Charles Carpentier praneša, 
kad 1963 metų automobilių len 
telių spalva būsianti žalia su 
geltonais numeriais bei raidė
mis.

TEISMAS PASKYRĖ $250,000
Burrous Martin, iš Chicagos 

priemiesčio Glencoe, žuvo vasa- 
•sio 1959 m., American Airlines 
Electra lėktuvui įkritus į East 
upę, kai leidosi į New Yorko 
La Guardia aerodromą, šiomis 

[dienomis federalinis teismas pa 
į skyrė jo našlei $250,000, ku
riuos užmokės minima lėktuvų 
linija.

ČIA PRITRUKS NARKOTIKŲ
Sunkvežimis, kuriame buvo 

paslėpta 2 mil. dol. vertės ma
rihuanos, heroino ir kitų nar
kotikų, buvo policijos pagautas 
arti Oklahoma City pakeliui iš 
Los Angeles į Chicagą.

EKSKURSIJA EUROPON
Ekskursija tęsis tris savaites 

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

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

i audiencija pas Šventą Tėvą.
Informacijas teikia, rezerva

cija priima Rask (Raskevičius), 
lietuvis, prezidentas Wide World 
Travel agentūros, jo adresas 
Evergreen Plaza Arcade—9535 
S. Westem Avė., Chicago 42, 
telefonas BE 3-1104 arba GA 
2-0640. Vietų skaičius ribotas. 
Skubėkite.

Kun. dr. Antanas Juška




