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Nata generalinis sekretorius prieš JAV pianą
Nepdolimo deklaracija, Natas ir 

Varšuvos paktas
ATĖNAI. — Šiaurės Atlanto 

Sutarties Organizacijos (Nato) 
generalinis sekretorius Dirk 
Stikker vakar pareiškė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
planas dėl galimos nepuolimo 
deklaracijos tarp Nato ir komu 
nistų Varšuvos pakto yra nerei
kalinga ir neprotinga.

Kai kurie Jungtinių Ameri
kos Valstybių politikai mano, 
kad tokia deklaracijų sušvelnin
tų Rytų - Vakarų įtampą. Po to, 
žinoma, eitų Berlyno taikos iš
sprendimas, jei raudonieji su
tiks.

Stikker kalbėjo spaudos kon
ferencijoje, prieš pradedant Na
to tarybos ministerių konferen
ciją.

Jis pareiškė savo pažiūras, 
bet jose atsispindi kai kurių 
sąjungininkų vyriausybių nuo
monės.

Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja yra tarp tų, kurie priešinasi 
Amerikos planui. Prancūzija y- 
ra prieš amcrikeičių planą, bet 
ji nenori jokių formalių derybų 
su Rusija, kuri dauginus: i grr. 
so dėl Berlyno, gi Vokietija — 
kadangi bijo, jog šiame žings
nyje glūdi Rytų Vokietijos pri

pažinimas, kaip Varšuvos pakto 
narys.

Šis klausimas bus svarstytas 
penkiolikos Šiaurės Atlanto Su
tarties Organizacijos (Nato) 
valstybių ministerių slaptose se
sijose, kurios šiandien pradeda
mos, ir privačiuose keturių di
džiųjų pasikalbėjynuose.

l!b°ral

Warren

liberal liberal
.... r___Conservativ*

Douglas Black

Seato laivai atlaike 
netikrų atominį

smūgį
MANILA. — Šešių Pietryčių 

Azijos Sutarties Organizacijos 
(Seato) valstybių karo laivynas 
atlaikė netikrą atominį užpuo
limą. Tai laivynas pranešė už
vakar.

Atominis užpuolimas buvo į- 
vykdytas kai 47 laivai, apie 150 
lėktuvų ir 16,000 vyrų iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, Aust 
ralijos, Naujosios Zelandijos, 
Pakistano, Thailando ir Brita
nijos plaukė Manilos link, atlik
dami paskutinį sąjungininkų pra 
timų “Sea Devil” veiksmą.

Sudarydami 14 mylių koloną, 
laivai įplaukė į Manilos įlanką.

Trys lėktuvai — 2 britų ir vie 
nas Amerikos — nukrito į jūrą 
pratimų metu. Vienas britas žu

Traukinių nelaimėse

žuvo 85 asmenys
TOKIO. — Netoli' Japonijos 

sostinės vakar nuėjo nuo bėgių 
pačių geležinkelio darbininkų 
traukinys, o vėliau ant jo už
bėgo du keleiviniai traVkinaii. 
Žuvo 85 asmenys ir per 200 su
žeista.

KALENDORIUS

Gegužės 4 d.: šv. Monika, Žil 
vinis, Mintautė.

Gegužės 5 d.: šv. Pijus V, po
piežius; Traidenis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gali
mas lietus, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

OKUP. LIETUVOJ
Pavėlavęs pavasaris 
ir pasunkėję darbai

OKUP. LIETUVA. — Lietu
vos laukais jau žengia, bent ke 
lėtą savaičių pavėlavęs pavasa
ris. Valandėlėje per Vilniaus ra
diją balandžio 12 d. nusiskųsta, 
kad dėl to suvėlavimo žemės dar 
bai pasunkėsią. Girdi, žemdir
biai privalės taupyti kiekvieną 
minutę, valandą. Juo labiau, kad 
ir Lietuvos žemės ūkyje padary 
tas staigus posūkis (komunistų 
partijos eksperimentus sekant) 
— esą, reikia vis labiau įdiegti 
kaupiamųjų kultūrų žemdirbys
tės sistemą. Šios kultūros — 
pabrėžiu partija per visus savo 
garsiakalbius — turinčios duoti 
aukštus derlius ir tai esąs svar
biausias klausimas, pavasario 
sėjos darbus pradėjus. Šaukia
ma — dirbkite, pluškite ir... bū
site geriau atlyginami.

Vilniaus radijas pastebėjo, 
kad 1962 m. visuose kolchozuo
se ir sovchozuose pasiryžta pa
siekti tokius derlius; grūdinių 
kultūrų — 11 cnt., bulvių — 
90 -100 cnt., linų pluošto iš ha 
gauti ne mažiau kaip 3 cnt. Ko
munistų partija įsakė rajonuose 
mažinti daugiamečių žolių plo
tus, bet daugelyje rajonų įsa
kymas nevykdomas ar per lė
tai bojamas. Pagaliau, ir Vil
niaus radijas pripažino, kad per 
ėjimas nuo žalieninės sistemos 
į kaupiamąją jau nėra toks pap 
rastas ir lengvas dalykas. Ta
čiau... partija įsakė, ji kalba a- 
pie “gyvybinius šalies intere
sus” ir todėl “kova turinti būti 
laimėta”...

Per radiją žemdirbiai pakvies 
„ti į vad. masinį reidą už bran
gų derlių. Jis užtruksiąs pusę 
metų ir jo metu teks tikrinti, 
kaip paruošiama žemės ūkio 
technika, inventorius, kontro
liuoti, ar traktoriai dirbs dviem 
pamainomis ir pan. Apie visa 
kviečiama rašyti į Vilnių to “ma 
sinio reido” štabui, radijo ir te
levizijos komitetui, jo ūkio sky
riui. (E.)

Arkansas gubernatorius Orval 
Faubūs, atrodo, sieks šio posto

Saulė teka 5:44, leidžias 7:51. penktajam terminui. (UPI)

Taip atrodo JAV Aukščiausias teismas, paskyrus naują 
pasitraukusi iš pareigų teisėją Charles Evans Whitaker.

narį Byron White, kuris pakeitė

Byron IVliite

JAV AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKĄ 

KALTINA PALANKUMU RAUDONIESIEMS

Senatorius Jiacob Javits paklausi, iš kur Eastland gavęs 
tuos duomenis

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausiojo JAV teismo pirminin
kas Earl Warren “visada spren
džia komunistų naudai”, kai rei
kia lemtingo sprendimo jų. ar 
JAV saugumo naudai, — taip 
užvakar pareiškė senatorius 
James O. Eastland (D., Miss.). 
Jo pareiškimas laikomas svar
biu, nes jis yra senato teismi
nio komiteto pirmininkas. Jis 
net išskaičiavo kiek kartų Aukš
čiausiojo teismo pirmininkas ir 
nariai balsavo už komunistus, 
ir kiek kartų prieš. Pvz. pirm. 
Warren 62 kartu balsavęs už 
komunistus ir tik 3 prieš, o toks 
to tribunolo teisėjas Hugo Black 
102 kartu balsavęs komunistų 
naudai, gi prieš juos — nei kar
to.

Senatorius Eastland pažymė
jo, kad nuo Warren paskyrimo 
vyr. tribunolo pirmininku (tai 
įvyko prieš 7x/2 metų), tam tri
bunolui teko 70 kartų spręsti 
klausimus, turėjusius ryšio su 
komunistais. Net 46 kartus bu
vo išspręsta palankiai komunis
tams ir tik 24 kartus nepalan
kiai.

Senato nariai jo pareiškimu 
nelabai domėjosi, daugelis buvo 
išsivaikščioję, tik šen. Jacob 
Javits paklausė, iš kur jis ga
vęs tuos duomenis. Šen. East
land pasakė, kad jam tai parū
pino jo štabo nariai. Aukščiau
siojo teismo pirmininką Warren 
ypač puola pietiečiai, kadangi 
jis pasisako prieš segregaciją 
(negrų išskyrimą) mokyklose.

Liberalų persvara Aukščiausiame 

teisme
Kaip atrodo teisėjų veidai?

WASHINGTONAS. — Atsi- yra — ar vengiąs karinės tar- 
sakius teisėjui Charles E. Whit- nybos asmuo nepraranda pilie-
taker ir sergant teisėjui Felix 
Frankfurter, liberalai Aukščiau
sio teismo nariai dabar turi per 
svarą. Tarp tokių pirmaujančių 
liberalų “Chicago Tribūne” skel

tinių teisių, ar Floridoj ir Virgi
nijoje buvo siaurinamos Spalvo
tų Piliečių Pažangos sąjungos 
teisės, ar Chicagos policija nu
sikalto nužudymo byloje panau-

bia esant Aukščiausio teismo dodama vadinamą teisingo liu-
pirmininką Earl Warren, teisė
jus Hugo L. Black ir William 
J. Brennan. Jie gali nulemti 
sprendimus, gi vyr. tribunolui 
dabar pavesta išspręsti net 60 
klausimų. Whittaker ir Frank
furter drauge su teisėju Potter 
Stewart sudarydavo konserva
tyviųjų grupę. Naujai paskir
tojo teisėjo Byron R. White lini- 1962 metais. Tai pranešė Sovie- 
> dar nėra kaip reikiant paaiš- į spaudog agentflra Tass. Trys

švedų naikintuvai atplauks į Le
ningradą vizito, o trys Sovietų 
povandeniniai ir plaukiojanti ba
zė revizituos Stockholmą.

kėjusi. Jis laikomas nepriklau
somu.

Tarp dabar sprendžiamų to 
Aukščiausiojo teismo klausimų

Sudege kartoninių
dėžių fabrikas

Naujausios
žinios

— Federalis teisėjas Michael 
L. Igoe įsakė 1,500 Chicagos 
Beit geležinkelio kompanijos 
streikuojančių inžinierių grįžti 
darban.

— Britų premjeras Macmillan 
vakar grįžo į Londoną iš Kana
dos, kur jis tarėsi su kanadie
čių ministerių pirmininku Die- 
fenbakeriu Europos Ekonominės 
Bendruomenės (Bendrosios Rin 
kos) reikalais.

— Valstyb. sekretorius Dean 
Rusk pareiškė kongresui, kad 
nebus jam staigmena, jei ko
munistinė Kinija išsprogdins 
atominę bombą bet kada, pras
linkus sekantiem dviem metam.

— Sovietų Sąjungos astronan 
tas Titov vakar Baltuosiuose Rū 
muose Washingtone lankėsi pas 
prezidentą Kennedy. Priėmimas 
buvęs nuoširdus. Vėliau Titov 
ir JAV astronautas Glenn už
kandžiavo Valstybės departa
mente. Glennui ir Titovui vakar 
įteikti erdvės mokslininkų su
važiavime Washingtone pažymė 
jimai, kad jie apskridę aplink 
žemę.

— Raudonoji Kinija atmetė 
Indijos reikalavimą, kad jos ka
riniai daliniai išeitų iš indų pa
sienio tertorijos.

CICERO, UI. VaLi;- Ci 
cero, III., sudegė kartoninių dė
žių fabrikas Royal Continental 
Box Ine'., 1301 S. 47 Avė., ku
riame dirbo keletas dešimčių

Šen. Dirksen ir kiti taipgi pa darbininkų.
sisakė prieš nuostatus, kuriais — Einąs Jungtinių Tautų ge
is balsuotojų reikalaujama raš- neralinio sekretoriaus pareigas 
tingumo egzaminų, tuo sulaikant į U Thant, vizitavęs J. T. Euro- 
negrus nuo balsavimo teisės. ' pos įstaigas, vyksta į Švediją.

Alžiriečiai grįžta tėvynėn
Alžiriečiai pabėgėliai grįžta į savo tėvynę

TUNISAS, Tunisija. — Lai
kinosios Alžirijos vyriausybės 
nariai vakar Tunise kaltino 
Prancūziją, kad ji neįstengia 
sutvarkyti slaptosios armijos 
organizacijos narius, kurie te
bevykdo teroro veiksmus įvai
riose Alžirijos vietovėse.

Užvakar Alžirijoje buvo di
džiausia teroro diena per septy-

Alžirijos reikalai

PARYŽIUS. — Šiandien Pran 
cūzijos ministerių kabinetas 
svarstys Alžirijos klausimą.

Numatytas Kennedžio 
vizitas

Amerika turėjo 
atnaujinti atomo 

bandymus 
Pareiškė Macmillan

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Macmillan, grįžęs iš 
kelionės po JAV ir Kanadą, va
kar parlamente pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
buvo priverstos atnaujinti ato
minius bandymus atmosferoje, 
nes Sovietų Sąjunga atsisakė 
pasirašyti atominių ginklų ban
dymų uždraudimo sutartį tarp
tautinėje kontrolėje.

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
i — Jungtinių Amerikos Valsty- 

nerius metus, nes trečiadienį bu j-,įų ambasadorius Lincoln Gor- 
vo nužudyta 115 Asmenų. j ęĮon vakar pareiškė, kad prezi-

125,000 alžiriečių pabėgėlių, ■ dentas Kennedy vizituosiąs Bra
gyvenančių Tunisijoje, sekantį 
ketvirtadienį pradės grįžti į Al- 
žiriją. Tiek pat alžiriečių yra 
pabėgusių į Maroką.

ziliją tarp vidurio rugpiūčio ir 
vidurio rugsėjo.

Atominių ginklų 
klausimas

ATĖNAI. — Nato generalinis 
sekretorius 'Stikker vakar pa
reiškė, kad bus kalbama apie 
atominius ginklus Nato dali
niuose, bet nebus prieita prie 
sprendimo juos apginkluoti.

dijimo serumą ir t.t.
Frankfurter, susirgęs balan

džio 5 dieną savo įstaigoje, su- 
grįšiąs į teismo posėdžius spalio 
mėnesį.

— Karo laivai pasikeis vizi
tais. Sovietų Sąjungos ir Švedi
jos karo laivai pasikeis vizitais

toriaus pareigų; jis pakviestas In
dianos universiteto prezidentu.

Indonezijos užsienio reikalų 

ministeris Maskvoje
JAKARTA, Indonezija. — Už

sienio reikalų ministeris ’Suband 
rio užvakar išvyko į Maskvą 
ginklų gavimo reikalais ir armi
ja atskleidė, jog Indonezija nori 
gauti kontroliuojamų sviedinių.

Indonezų misija į Rusiją turi 
tikslą sustiprinti vyriausybės 
užsimojimą pasiglemžti Vaka
rų Naująją Gvinėją iš Olandi
jos.

Subandrio pareiškė., kad jo 
kelionė ilgai neužtruksianti, nes 
tarp Sovietų Sąjungos ir Indo
nezijos esąs giliausias susipra-

Pakeičia darbus — Elvis J. Stahr įimas.
pasitraukė iš JAV armijos sekre Jam išvykus, netrukus žinių

agentūra Pia pranešė, jog pulk. kiu būdu.

Hartono, ginklų tiekimo direk
torius, pareiškė Semarango vie
tovėje, kad indonezų armijos ar 
tilerijos daliniai greitai bus ap
ginkluoti kontroliuojamais svie
diniais. Hartono nepasakė, iš 
kur bus gauta sviedinių.

Prezidentas Sukamo, kalbė
damas apie Subandrio kelionę į 
Maskvą, sakė, kad jo ttikslas ne 
tik pagreitinti ginklų pristaty
mą, kurie jau užpirkti, bet taip 
gi padaryti naujų užpirkimų.

Gegužės 1 d. kalboje Sukar- 
no įtaigojo, jog Indonezija nori 
ginčą su Olandija išspręsti tai-
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SVEIKINAME GINTARĄ, IŠKOVOJUSĮ 

MEISTERIO VARDĄ TREČIĄ KARTĄ

Taip, tris kartus iš eilės! Tai 
įvykis nekasdieninis, juo labiau, 
kad jis atsiektas tokiose krep
šinio tvirtovėse, kaip Niujorkas, i 
Torontas ir Chicaga. Mylių 
tūkstančiai, o ir pergalės visur 
buvo sunkios. Bet kaip tik tai 
ir parodo, kas vertas meisterio 
vardo, kas nebijo didelių atstu
mų, kas pajėgia išlaikyti šaltą 
kraują sunkiuose momentuose, 
kur dominuoja komandinė dva
sia, o ne paskiros žvaigždės. 
Lenkiame galvas prieš Water- 
fcurio Gintarą ir jo vadovą p. 
Švelnį!

28 komandos

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
krėpšmiš buvo dėmesio centre. 
Net 28 komandos iš įvairių 
Amerikos ir Kanados kampų 
penkiose klasėse varžėsi dėl 
meisterio vardo. Pirmą kartą 
tokio masto varžybos buvo pra
vestos vienose patalpose, iškart 
keturiose salėse. Tuo džiaugėsi 
vadovai, žaidėjai ir žiūrovai, ku
rie pagaliau galėjo matyti visų 
klasių rungtynes, neklaidžioda
mi valandomis po miestą. Ne
nuostabu, kad žaidynių eiga bu
vo sklandi, kaip niekad.

turėjo neregistruotą žaidėją. 
Ar nelaikąs būtų klubų vado
vams labiau skaitytis su nuo
statais, o Faskui tuos nuosta
tus tiksliau Įrėmuoti? Kaip ten 
bebūtų, neatrodo, kad šis įvy
kis turėjo didesnės įtakos į 
lentelę. Pirmoje pusėje Cleve-1 
lando žaibas, nesunkiai sudoro
jęs Toronto Aušrą, nuskina 
Chieagos Nerį 56—55 ir atsidu
ria baigmėje. Gi kitoje pusėje 
buvo pernykštis meisteris Aras, 
šiemet ypatingai gerai ginkluo
tas, kuriam niekas negalėjo 
pastoti kelio, ,net Lituanica I. 
Baigmėje Aras pakartojo per
nykštę pergalę, nugalėdamas 
Žaibą 68—53. Žaibas puikiai gy
nėsi, geriau žaidė komandiškai, 
išskyrus Modestavičių, tačiau 
buvo bejėgis prieš Aro poten
cialą. James Zubor, vienas iš 
Chieagos mokyklų geriausių 
žaidėjų, Burkauskas, Vasys, 
Norkus ir kiti jau pavieniui su
brendę ir puikūs žaidėjai, tik, 
nelaimei, nepajėgė suklijuoti jo
kio komandinio žaidimo. Užtat 
pernykštis Aras dar tebegyvas 
mūsų atmintyje. Trečioji vieta 
atiteko Detroito Kovui, lengvai

' nugalėjusiam Nerį 102—43.

LSK Aro jaunių A klasės krepšinio komanda antrą kartą laimėjusi 
Š. Amerikos jaunių meisterio vardą. Stovi iš kairės į dešinę: A. Nau
sėdas — klubo pirm., A. Kavaliauskas, A. Norkus, A. Vasys, M. Zubor, 
J. Grigaitis, P. Žumbakis — komandos vadovas. Klūpi iš' k. j d. E. 
Burkauskas, P. Grigaitis, J. Kazlauskas ir A. Baliūnas.

Nuotr. P. Petručio

! Vai.

?. sileikis, o. p.
Ortliopedas. Protezistaa 

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

9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
I okthopedijos technikos lab. 
! 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 
i Tel. PRospect 6-5084

GR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą, 

i 061 valandos jkamblnti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-322#
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

I

1

sąstate, kuriame daug ūgio, - 
svono ir gerų metikų, o gai dar 
uaugiau viiues ir pasiryžimo 
pai vežu Aušrai pirmąjį ir taip 
šernai raukiamą titulą. Neris 
su pažįstamais veidais, pasistip
rinę geru centru Jaksey (Jak
šys;. Rungtynes tuoj iš visų 
sanų sutraukė žiūrovus ir ne 
veitui — jos buvo geriausios 
za.unyese. žaidimas Įtemptas 
nuo pirmų minučių ir gero ly
gio. rasekmė svyruoja tai vie
nų, tai kitų naudai. Neris žai
džia greičiau, tačiau Aušra 
stipresne prie lentų. Į kėlinio 
pabaigą Neris atsiplėšia net 12 
taškų, tačiau kėlinys baigiasi 
50—42 Neries naudai. Antrąjį 
kėlinį Aušra pradeda su nepa
prasta ugnimi ir stebėtinu tem
pu ir lyg išgąsdina Nerį. 5 mi
nutes ji demonstruoja aukštos

vcua ietą, ue t uz tikim cą zaidi- 
incį ii gi eit veua n—tt, jlO—±0. 
ingus tuuiiia tempą ir pradeda 
geriau pataikyti. c-Kirtumas ma
žėja n, aLiouo, įsSiiygins. Ta
čiau įseris vei pasimeta, daro 
jjapiasciausias pasuotes ir den
gimo Klaidas, ir Gintaras iš
tempia uztiKrintai kelinį 41—32. 
žiliname kennyje rveris susi- 
mia, didina greitį ir greit pasi
veja To—43. žaidimas Karštėja, 
eriniai o puseje jaučiasi nervuo- 
turnas, bet jis vis dar veda 
53—50 ir 59—58. Greit Cross tu 
n apleisti aikštę už 5 baudas. 
Aidžiausia kliūtis pašalinta, ir 
Neris, atrodo, turėtų nesunkiai 
ištempti. Deja, Gintaro koman
dinė dvasia ir pasiryžimas jam 
atneša pelnytą pergalę 67—63.

Pats žaidimas nebuvo labai 
gero lygio, net neprilygo Auš-

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

i Medical Building). tel. LU 5-6446
| Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
I atsiliepia, skambinti MI 3-0001, ------------------------------- .---- ------------------------ |

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS ;

2801 VV. C3rd St. ,
Kampas 63-čios ir California i

Vai. kas uen nuo 6—b vai vak.
J šešt. 2—4 vai.

trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį.
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
j tnKstų ir šlapumo taku chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
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Mergaičių klasėje

Pradedami nuo ’' inergaičių 
kiases, joje matėme tris ko
mandas. uaimetoju tapo Toron
to Aušra, lengvai nugalėjusi 
Cieveianao žaibą 38—23. Tre
čioje vietoje iiko Chieagos Ne
lis. Pas žaibą ir Nerį matyti 
neblogos medžiagos ir ypač ge
rų norų, tačiau Aušros eilėse 
jau buvo ir geros klasės žaidė- 

^jų, ypač Gataveckaitė. Jų pa
kenčiamas kamuolio valdymas, 
greitis ir neblogi metimai greit 
bus didelis įnašas to paties klu
bo moterų komandai. O to įna
šo tiek Aušros, tiek Toronto 
Vyties moterys išskėstomis ran
komis laukia. Toli gražu nebe
matėme to krepšinio, kurį 
mums pateikdavo baigminių Vy
ties ir Aušros susitikimas. Per
galė 21—19 nusišypsojo vytie- 
tėms, dėka Balsienės bei Kas- 
peravičiūtės patyrimo ir meti
mų. Kitos dvi komandos šioje 
grupėje buvo Žaibas ir Neris, 
tačiau jos dar tik pradžiamoks- 
įės.

Jauniai

Jaunių B klasėje varžėsi 7 
komandos. Jų keletas, kaip Ci
cero Ateitis ir Lituanicos II-ji 
komanda, dalyvavo specialiu 
Fasko leidimu, nors apygardos 
pirmenybėse ir nebuvo dalyva
vę. Tai dar labiau sumažina 
apygardos pirmenybių prasmę 
(jau apie tai buvo rašyta), o 
taip pat sumažina žaidynių, 
kaip aukščiausios mūsų krep
šinio stadijos, reikšmę, neskai
tant, kad bereikalingai apkrau
na programą. Laimėtoju tapo 
Lituanicos I-ji komanda, baig
mėje lengvai nugalėjusi Arą 
73—53. Vienetas aiškiai išsisky
rė nuo kitų ir po keletos metų 
bus pajėgus užpildyti vyrų ko
mandos gretas.

Jaunių A klasės varžybas su
drumstė nemalonumas. Litua
nikos I-ji komanda, lengvai nu
galėjusi Detroito Kovą, buvo 
diskvalifikuota, nes savo eilėse

Vyrų pusfinaliai
!

Ir pagaliau dėmesio centras 
— vyrų klasė. Šios žaidynės 
buvo laukiamos su ypatingu ne
kantrumu. Iškilo naujos pajė
gos, kaip Clevelando žaibas, 
taip triuškinančiai laimėjęs apy
gardos pirmenybes ir kaikurių 
žinovų nuomone — rimtas kan
didatas titului. Sklido gandai, 
kaip eilė komandų ruošiasi (ne 
treniruotėse), ieškodamos nau
jų pastiprinimų. Atrodė, kad 
susitiks galiūnai su vienu tiks
lu — paklupdyti pernykštį meis
terį, nepajėgiantį sulipdyti pil
no sąstato ir ubagaujantį pini
gų kelionei. Bet kaip visuomet, 
taip ir šį kartą — iš didelio 
debesio mažas lietus. Negalėtu
mėm pasakyti, kad žaidynės 
mus apvylė, tačiau buvo tikė
tasi daugiau. Pirmiausia Cleve
lando Žaibas neatsivežė žvaigž
džių, kiti klubai nerado pastip
rinimų, taip, kad liko tik trys 
vienetai su geru potencialu, tai 
Waterburio Gintaras, Chieagos 
Neris ir Toronto Aušra.

Pirmose rungtynėse Aušra 
demonstruoja savo pajėgumą ir 
atskaito Chieagos Jūrai 106—: 
68. Jūros Molio 38 taškų nepa- į 
kanka prieš Aušros tempą, len
tų valdymą bei puikius meti
mus. Tačiau šis noras pasiekti 
šimtinę ar tik nebus Aušrai kai
navęs titulo? Toliau, Neris, ypa
tingai gerame sąstate, lengvai 
tvarkosi su Aru pirmame kėli
nyje, bet antrajame kėlinyje 
vaizdas pasikeičia, kai Varnas 
ir Žvinakis išeina už 5 baudas, 
o Galinaičio ir Dočkaus meti- j 
mai vis dažniau atranda krep-' 
šį. Vis dėlto, Neris ištempia 88 
—79. Toliau Clevelando Žaibas 
gana silpno lygio rungtynėse iš
stumia Lituanicą 62—59. Verž
lus, bet be šlifo, Šakalys dar 
nėra pakankamas kiekis jauno 
kraujo, reikalingo atgaivinti jau 
mirusiai Lituanicai.

Pirmame pusfinalyje susitin
ka Aušra ir Neris. Pirmieji 
puikiai pasirodę prieš Jūrą ir

klasės žaidimą Ir padaro 15 taš
kų prieš Neries 2. Pasekmė 57 j 
—04 X^ros ųaudai. Tuo mo

mentu atrodė, kad Neries lau- 
Kia katastrolinis pralaimėjimas. 
i>eja, Aušra atidavė viską. Jos 
didiesiems vyrams 'Serafinui, 
Skiinlkūi ir Buntmui pritrūko 
kvapo, jie pradėjo nebesirūpin
ti dengimu, atidavė Neriai len
tas. Neris padidina tempą ir 
tuo suduoda paskutinį smūgį. 
Greit už 5 baudas aikštę aplei-i 
džia Serafinas ir Skilnikas, ir j 
Neris paklupdo vieną iš didžiau-' 
šių favoritų 92—81. Gaila Auš
ros, kurios sudėtis reliatyviai 
buvo geresnė už kitų komandų:

ros - Neries susitikimui. Matė
si per daug elementarinių klai
dų bei nei yuo.tųmo. Gintaras, 
atvažiavęs tik su 6 žaidėjais, 
buvo priversti žaisti atsargiai 
ir lėčiau. Neris, perdaug pasiti
kėdama po pergalės prieš Auš
rą, atsidūrusi prieš kietą den
gimą, greit pasimetė ir per vi
sas rungtynes nepajėgė surasti 
komandinio žaidimo, o daugiau 
demonstravo pavienių žaidėjų 
blaškymąsi. Tuo tarpu Gintaras 
įrodė, kad jų pergalės nesiremia 
ant vieno Cross. Jam išėjus, 
komandinis žaidimas nenuken
tėjo ir pergalė buvo atsiekta 
užtikrintai. Visi žaidėjai suko-

ir tikriausiai baigmėje būtų ge- i vojo labai gerai ir padarė maž-
riau pasirodžiusi, kaip Neris. 
Deja, stoka geresnio komandi
nio žaidimo, ryšio tarp gynėjų 
ir puolėjų, o taip pat ir fizinės 
kondicijos atidėjo jų viltis se
kantiems metams. Neris davė 
daug gražių momentų, bet tar
pais jautėsi kapitono ar vadovo 
rankos trūkumas bei suolo (pa
kaitų) silpnumas. Iš Aušros ge
riausiai sužaidė Sedlickas (26 
taškai), Gudas (11) ir Serafi
nas (16), o iš Neries Jakšys 
(29), Varnas (15), Banevičius 
(28) ir žvinakis (16).

Kitame pusfinalyje meisteris 
Waterburio Gintaras pasivaikš
čiodamas laimi prieš bejėgį Cle
velando Žaibą 72—52. Nenuo
stabu, kad po tokio apsnūdu
sio Gintaro pasirodymo ir Ne
ries puikios pergalės prieš Auš
rą, lažybų mėgėjai siūlė 15—20 
taškų Neries naudai. Deja, nie
kas už Gintarą nenorėjo dėti 
nei cento.

daug po vienodai taškų, kas 
dar kartą rodo, kad komanda 
remiasi ne žvaigždėmis, o ko
mandiniu žaidimu. Tuo būdu 
Gintaras išsivežė meisterio ka
rūną trečią, kartą iš eilės. Skai
tysime, kad ta karūna yra ant 
geros galvos ir užtarnauta.

Rungtynėse dėl trečios vie
tos Aušra be didesnių pastangų 
nugali Žaibą 88—71.

Tuo buvo užverstas dar vie
nas lapas mūsų krepšinio isto
rijoje. Nemažas būrys žiūrovų 
išsiskirstė gal nelabai patenkin
ti Neries pralaimėjimu, bet pa
matė, kad krepšinis mūsuose 
dar gyvas ir pajėgus suteikti 
keletą malonių akimirkų.

Vyt. Grybauskas

TINKLINIO PIRMENYBES 
XII-jų Š. Amerikos Sporto

žaidynių komandinio stalo te
niso ir tinklinio pirmenybės 
įvyks Clevelande gegužės 5— 
6 d.

rei. ofiso HE 4-584#, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest “lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t* eč., š.sšt.. pagal sutartį,, 
sekm. uždary ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest Slst Street 
(Bendra praktika lt Alergija; 

i Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
, vai., penkt 16 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v, r iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Vąiandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409 

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

I Rez. GI 8-0873

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

i 6132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—S ir 6—b vai. vak. i
Šeštadieniais 1-4 p. p.Tearti apI « i?* iifcdn.rv+p

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriimn nagai ■uaitarima

Kova aėi meisterystės
Po oficialaus' atidarymo ir 

komandų prisistatymo praside
da žaidimas. Pradžia nervinga, 
ypač Neries pusėje. Gintaras

Tiek tinklinyje, tiek ir stalo 
tenise dalyvaujančių komandų 
skaičius neapribotas. Jokios 
kvalifikacijos iš apygardinių 
pirmenybių nėra reikalingos.

(Nukelta į 6 psl.)

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Sešt. nuo 1 iki 4 vai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3235 Sesdh Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois ||

Tel. ofiso TO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Lr 6•V-» O „„1 4* JSoaf*

i Perskaitę "Draugą", duoki

fe ii kitiems pasiskaityti

Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd-

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-i2 ir 4-7 Treč lr šeš
tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REpublie 7-2290.

DR. ART. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis lr pritaiko akiniu? 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. fkl 2 d. p

DR. VI. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

Dr. W. Ross D r. L. Seibufis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, m. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St, 
Ofiso tel. REliance 5-4410 *

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

Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. ir šeštad. paga! sutartj

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

9l. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—s vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. CLiffside ,4-289« 
Rezid. tel. VVAIbrook0 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

. DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIRU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv, ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
13 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. D 

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-f 168

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUEITA R.IM4

DR. VTT. TAURAS
i,J5££.YTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th 8t

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
Pebkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą;

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. pdpiėt, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
alandon. nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

OR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl 

Telef. offlso; PUllman 5-6706 
Namų: BEverly 8-3946

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 j Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0659 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 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.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252f

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Treč, Ir sskmad. tik susitarus.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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



Šv. Kazimiero Seserų darbai

LIETUVIŲ SOSTINĖJ
Nepasiduokime pagaunami ant raudonojo kablio

Nepasitarnaukime bolševikų propagandai

Vienu kitu sakiniu tenka 
vaizduoti Šv. Kazimiero sese
rų veiklą Chicagoj, nes sek
madienį, gegužės 6 d., šios kon
gregacijos rėmėjų draugija, 
plačiai žinomos veikėjos An
taninos Nausėdienės garbingai 
vadovaujama, turi savo seimą, 
kuris nebus eilinis. Juo bus pa
minėtas seserų persikėlimo Chi 
cagon auksinis jubiliejus. Rei
kia manyti, kad šis seimas ir 
savo gausumu, ir programa, ir 
dalyvių dosnumu pralenks vi
sus kitus buvusius seimus, kad 
tikrai vertingai paminėtų reikš 
mingąją sukaktį. Draugijos tai 
ka praeityje buvo reikalinga. 
Ji buvo tikrai didelė, kai kada 
net ir lemianti, turint galvoje 
kongregacijos medžiaginę pa
dėtį. Seimas, be abejonės, ieš
kos kelių tą talką dar labiau 
sustiprinti, nes ji reikalinga ir 
dabar. Bus reikalinga ir atei
tyje.

Lig šiol Šv. Kazimiero sese
rims, kaip ir kitoms lietuvių 
vienuolijoms, daugiausia para
mos teikia senosios kartos lie
tuviai. Ir nenuostabu. Jie or
ganizavo parapijas, steigė mo
kyklas, statė lietuviams kultū
rines bei labdaros įstaigas. 
Jiems gyvai rūpėjo ir teberū- 
pi, kad jų sukurtos institucijos 
išsilaikytų, kad jos progresuo
tų, kad jos ir toliau sėkmingai 
tarnautų religinių ir tautinių 
vertybių išlaikymui. Ar ne lai
kas būtų ir jaunesnei lietuvių 
kartai stipriau įsijungti į se
selių darbų paramą. Ypač jau 
laikas įsijungti jų darbų tal
kon tiems, kurie yra išėję jų 
vadovaujamas tiek pradžios, 
tiek aukštesniąsias mokyklas. 
Tokių yra dešimtys tūkstan
čių. Todėl būtų pravartu sei
mui paplanuoti, kad kiek ga
lint daugiau kazimieriečių mo
kyklas baigusius .įtrauktų į vie 
nuolijos rėmėjų draugiją ir jos 
darbus. Nėra tai lengvas už
davinys. Tačiau, norint užtik
rinti savo. sukurtoms vienuoli
joms ir kitoms institucijoms 
bei c ganizacijoms ateitį, rei
kia joms suorganizuoti pasto
vią talką ir paramą. Pradžia 
yra, kad ir kukli. Kazimierie- 
člų rėmėjų draugijos narių tar 
pe jau yra gražus jaunesniųjų 
būrelis. Tik reikia jį plėsti. Rei 
kia paruošti jo veiklai tinka
mą programą.

V-

Daug kas Chicagą pavadina 
laisvojo pašauto lietuvių “sos 
tinę”. Ją taip vadina labiausiai 
dėl to, kad čia gyvena daugiau 
mūsų tautiečių negu bet ku
riame kitame mieste pasaulyje 
(šimtas tūkstančių ar dau
giau). Bet yra ir kitų moty
vų ją taip vadinti. Cia dau
giausia lietuvių parapijų ir lie
tuvių mokyklų. Cia daug lie
tuvių bankų ir kitų finansinių 
institucijų. Gausus skaičius lie 
tuvių pramonininkų ir preky
bininkų, daug gydytojų, teisi
ninkų, inžinierių ir kitų profe
sijų žmonių. Dvi lietuvių li
goninės, aukštoji mergaitėms 
mokykla. Be to, daug kultūri
nių, šalpos ir visuomeninių or
ganizacijų. Čia veikia Ameri
kos Lietuvių Tarybos centro 
valdyba, dabar ir JAV LB cent 
ro valdyba yra persikėlusi Cri- 
cagon. čia leidžiami lietuvių 
dienraščiai, jau keli metai vei-

Spaudoje ir gyvenime

KALBANT APIE VATIKANO 
VISUOTINĮ SUVAŽIAVIMĄ

Varpininkų leidžiama “Sėja” 
įsidėjo Eugenijaus Gerulio straips 
nelį apie spalio mėnesį šaukiamą 
visuotinį Bažnyčios suvažiavimą 
Vatikane,

Galima pasidžiaugti, kad šiuo įvy 
kiu domimasi. Iš tikrųjų, viso pa
saulio spaudoje šiam suvažiavi
mui skiriamas didelis dėmesys. Dau 
gelis ypač domisi ta krikščionių 
suartėjimo mintimi, besireiškian
čia ryšium su suvažiavimu.

Gaila, kad minėtas Eug. Gerulio 
straipsnelis tos dvasios neatspindi, 
o daugiau išsilieja insinuacijomis,

kia įsisteigusi Chicagos Lietu
vių Cpera. Šiuo metu daug 
reikšmės turi tėvų jėzuitų į- 
kurtasis Jaunimo centras, ku
riame veikia aukštesnioji li
tuanistikos mokykla, aukštieji 
pedagogikos kursai ir t.t.

Chicaga gal ir turi pagrindą 
pretenduoti prie to vardo — 
lietuvių sostinės, nes savo skai 
čiais, savo institucijomis ir or
ganizacijomis viršija visus ki
tus miestus ir vietoves.

¥
Prie šios mūsų “sostinės” iš

ugdymo kultūriniu, karitatyvi- 
niu ir net socialiniu atžvilgiu 
daug prisidėjo Šv. Kazimiero 
Seserys, kurių rėmėjų organi
zacija dar ir šiemet tebemini 
auksinį jubiliejų nuo jų atsikė
limo Chicagon.

Firmosios kazimieriečių mo
kytojų kregždės į Chicagos pa
dangę atskrido 1911 m. pra
džioje perimti mokytojavimą 
Visų Šventų par. (Roselande) 
mokykloje. 1911 m. balandžio 
mėnesį persikėlė ir Šv. Kazi
miero Seserų motiniškas na
mas. Taip pat tais pačiais me
tais buvo įsteigta aukštesnioji 
mergaitėms mokykla, kuri, 
kaip gerai žinome, išaugo į vie
ną didžiausių ir geriausiai tvar 
komų šios rūšies mokyklų Chi
cagoje. Šiandien ją vadiname 
Marija High School.

Toji mokykla, tais laikais 
vadinama Šv. Kazimiero aka
demija, . pirmąją abiturienčių 
laidą išleido 1917 m. Deja, to
je pirmoje laidoje buvo tik vie 
na Angelą Evaldaitė (Simutie
nė). Taigi ir nuo to įvykio jau 
bus praėję 45 metai.

*
Pirmieji kazimieriečių žings

niai Chicagoje, aišku, nebuvo 
lengvi. Reikėjo paruošti, išauk 
lėti visą eilę mokytojų ne tik 
Chicagos, bet ir kitų miestų 
lietuvių parapijų mokykloms. 
Tas mokyklas reikėjo pertvar
kyti arba naujai steigti. Rei
kėjo joms duoti aukštą lygį 
mokslo atžvilgiu, kad gautų 
akreditavimą ir, kad jas bai
gusieji bė trukdymų galėtų 
stoti į aukštesnes mokyklas.

Visos kliūtys buvo nugalė
tos. šiandien vienoje Chicagos 
arkidiecezijoje jos tvarko try- 
liką lietuvių parapijų mokyk
lų. Tuo būdu kaziimierietės 
daug prisidėjo ir tebepriside- 
da š os mūsų “sostinės” su
stiprinimui. Taip pat neužmirš 
tame, kad jos vadovauja dviem 
didelėm šio miesto ligoninėm, 
kad naujai statomi šv. Kry
žiaus ligoninės rūmai, kainuo
sią apie septynetą milijonų do- 
ler'ų, gal jau pradės operuoti 
šių metų pabaigoje. Tai bus 
labai vertingas jubiliejinių me
tų (50 metų nuo atsikėlimo 
Chicagon) minėjimo užbaigi
mas.

Motiniškojo namo perkėli
mas Chicagon, plati ir šakota 
veikla švietimo ir kultūros puo 
selėjime, jų ligoninės ir kitos 
įstaigos, sukoncentruotos šalia 
motiniškojo namo, miestui da
vė Lietuvių aikštę (Lithuanian 
Plaza). Gaila, kad mes patys 
lietuviai to vardo nepanaudo- 
jame.

Šv. Kazimiero kongregacijai 
šie metai yra pažymėtini dar 
ir tuo, kad ji mini 55 metų 
įsikūrimo veiklos sukaktį. Ji 
įsikūrė 1907 m.

kad Vatikanas nerodąs pakanka- f 
mo dėmesio ir prielankumo lietu
viams; esą į suvažiavimą nėra kvie ! 
čiama stambesnė lietuvių delegaci
ja.

Autorius, matyt, nėra pilnai su
sipažinęs su organizacine suvažia
vimo tvarka. Visų pirma tai yra 
katalikų Bažnyčios vyskupų šuva- į 
žiavi.mas. Mes turime tik vieną lie- 

, tuvį vyskupą, kuris gali vykti į tą 
suvažiavimą — vysk. V. Brizgį. Ki

sti — už geležines uždangos. Vysk.
1 (Nukelta į 4 psl.)

Mes lietuviai dažnai pasigi- 
riame, kad geriau už kitas tau
tas pažįstame bolševikus, nes 
esame turėję ilgesnį santykiuo
se su jais prityrimą. Tačiau pa
sitaiko, kad ir į mūsų tarpą pa
vyksta raudoniesiems užmesti 
savo kablį. Tai atsitinka dėlto, 
kad mūsų pažintis su bolševikais 
remiasi senais prisiminimais, o 
raudonieji išgalvoja vis naujus 
kelius savo propagandai skleis
ti. Tuose keliuose mes kartais 
ir nesusigaudome.

Vienu iš tokių kelių paskuti
niu laiku yra pasidaręs bolševi
kų kalmamų buvusių politinių 
veikėjų laiškų skelbimas Sovie
tų spaudoje. Tų laiškų turinys 
yra taip atrinktas, kad jie dis
kredituotų viešojoje opinijoje 
bolševikų pavergtos šalies bu
vusią tvarką ir valdžios žmo
nes, o antra vertus, sukeltų gin 
čus ir susiskaldymą tos šalies 
išeivijoje užsieniuose. Kai Mas
kvai dabar daugiausiai nepato
gumų kyla dėl Baltijos valsty
bių “žaizdos užgydymo”, daž
niausiai išgirstame apie bolševi
kų eksperimentus su laiškais, po 
kuriais yra padėti buvusių Bal
tijos valstybių valdžios žmonių 
parašai.

Bene daugiausiai dėmesio at
kreipė į savp buv. Latvijos už-' 
sienių reikalų ministerio Mun- 
terio laiškas “Izviestijose”. Dėl 
to laiško pasirodė komentarai į 
ne tik latvių išeivijos spaudo- Į 
je, bet ir lietuvių, rusų, lenkų 
ir anglų laikraščiuose.

Kas blogiausia, tie komentarai 
davė bolševikams tai, ko jie 

siekė

Šiuo metu Amerikos kongre
se taukia svarstymo net devy
nios rezoliucijos Baltijos vals
tybių išlaisvinimo reikalais. O 
derybose dėl Berlyno bolševikai 
tikisi išgauti, jeigu ne tiesiogi
nį, tai aplinkinį savo karo gro
bio Europoje pripažinimą. Ame 
rikos visuomenės nusistatymas 
to pripažinimo požiūriu yra aiš
kiai neigiamas. Ypač sunkia naš 
ta ant tos visuomenės sąžinės 
gultų šio krašto politikos pasi
keitimas Baltijos valstybių a- 
neksijes klausimu. Dėlto Mask
vai turi dabar rūpėti bent mo
raliniu požiūriu tą pasikeitimą 
palengvinti, diskredituojant ge
rų buvusių Baltijos valstybių 
vardą. O tam tikslui bolševi
kai vargiai galėjo išgalvoti gud 
resnę priemonę, kaip pakišti už 
sieniams Munterio laišką.

Ulmanio rėžimo opozicija ne-

Po žalią ir auksinę Amerika
VALERIJONAS JAKAS

Netoli to gėlyno ant kalno Littlc Saanich Moun- 
tain yra garsi Kanados valdžios astrofizinė observa
torija. Čia ji buvo pastatyta todėl, kad nėra. nei dū
mų, nei dulkių atmosferoje. Leidžiama veltui lanky
tojams paskirtomis valandomis pažvelgti per didžiau
sią Kanados teleskopą į žvaigždes. Nutarėm vykti 9 
vai. vakaro demonstravimui. Įvažiavę į kalną pama
tėme, kad jau šimtai automobilių suvažiavo. Tokiu 
būdu susidarė kelios eilutės prie teleskopo. Po visų 
paaiškinimų, po ilgo laukimo priėjo mano eilė. Deja, 
žvaigždės atspindys teleskope nė kiek nedidesnis, 
kaip ir paprasta akimi matomas. Žinoma, moksliniam 
darbui tas teleskopas yra labai naudingas.

Saulėtą dieną dar galima pasigrožėti gražiais 
vaizdais iš Mt. Douglas ir Mt. Tolmie, iš kurių matyti 
Juan de Fuca sąsiauris, Olympic kalnai ir JAV kran
tai. Turint ribotą atostogų laiką,. tenka pakuotis ir 
iš Viktorijos traukti į kitoje pusėje Georgia sąsiau
rio esantį Vancouverio miestą.

Keletas žodžių apie Vancouverio salą
Vancouverio sala, nors yra 13 tūkst. kv. mylių 

ploto, bet yra lyg mažutis priedas prie milžiniškos 
Britų Kolumbijos, kuri yra didesnė plotu, ųži Kalifor
niją, Oregoną ir Washingtoną, kartu sudėjus. Ir šioji 
sala apsupta fiordais, salynais, apaugusi miškais, pa
puošta baltomis kalnų viršūnėmis, ežerais ir indėnų

FRANAS DAILIDĖ

priklausomoje Latvijoje nemė
go Munterio ir skleidė apie jį 
visokius prasimanymus. Tos o- 
pozicijos atstovams išeivijoje 
bolševikai dabar sudarė pato
gią progą savo pyktį išlieti. Po 
dvidešimties metų mažai beliko 
ir liudininkų, kurie galėtų už
kirsti prasimanymams kelią. 
Dėlto Munteris buvo taip “iško
mentuotas”, kad bolševikai ga
li tik trinti iš džiaugsmo rankas. 
Jie rado Baltijos kraštų išeivi
joje maurų, kurie padėjo jiems 
kasti Baltijos valstybėms duo
bę. Dabar Maskvos propagan
distai gali Vakarų demokratams 
į akis rėžti: — Štai, jūsų Bal
tijos valstybės! Štai, kokie bu
vo jų užsienių reikalų ministe
riai! Tai ne mes, o mūsų prie
šai Baltijos valstybių išeivijoje 
tai yra atskleidę...

O ir nepagalvota, kad ta “gar
bė” galėjo tekti Munteriui 

nenupelnytai

Kas gali užtikrinti, kad Mun
teris yra rašęs paskelbtą “Iz- 
viestijose” laišką? Sovietuose 
su žmonėmis elgiamasi, kaip su 
daiktais. Žmogus priklauso ten 
ne sau, o partijai. Partija daro 
su juo ką nori. Nedaugeliui, tur 
būt, yra žinoma, kad į pirmąjį 
Pozdniakovo sudarytą pavergtos 
Lietuvos ministerių kabinetą kai 
kurie jo nariai buvo įtraukti, 
net jų neatsiklausus. Tai esu 
girdėjęs iš a. a. V. Krėvės-Mic
kevičiaus; apie tai, rodos, gali

Marijos Gimime bažnyčios, Marąuette Parke, vidus

papasakoti ir E. Galvanausko 
brolis G. Galva.

Tai ką reiškia bolševikams 
priversti savo kalinius parašyti 
reikalingus jų propagandai laiš
kus arba paskelbti juos su pa
rašais žmonių, kurie apie tuos 
laiškus nėra net girdėję? Tokie 
klastojimai ne naujiena. Antra 
vertus, gyvenant laisvame kraš
te, lengva yra kalbėti apie did
vyriškumą. Ypač tiems, kurie 
neturi tikro supratimo apie bol
ševikų prievartos mašiną. Ta
čiau jiems tokią savo propagan 
dą bolševikai ir taiko. Patekę 
ant raudonojo kablio, tokie as
menys vysto toliau bolševikų 
propagandą, nei nepastebėdami 
to, kad tuo kenkia savo kraš
tui. Tuo tarpu, jeigu “komen
tarai” būtų nukreipti į Sovietų 
užsimojimus, o ne asmenis, ku
rių vardus jie siekia tiems už
simojimams išnaudoti, būkime 
tikri, kad Sovietų propaganda 
tuo keliu pasibaigtų.

Statyba Freiburgo 
vyskupijoj

Šiais metais Freiburgo vys
kupijoje, Vokietijoje, bus pa
statytos 25 naujos bažnyčios, 
30 klebonijų, 25 vaikų darželiai, 
7 parapijų salės ir visa eilė ki
tų pastatų.

Austrijos Dieviškojo žodžio 
vienuoliją šiomis dienomis į į- 
vairius misijų kraštus išsiųs 
120 jaunų misionierių, kurie 
neseniai užbaigė pasirengimą 
šios vienuolijos seminarijose.

kaimeliais. Campbell upėje yra geriausias šiaurėje 
lašišų meškeriojimas. Kartais pagaunama lašišų net 
iki 70 svarų svorio.

Vėl plaukiame laivu
Apie 70 mylių nuo Viktorijos atvykome į Na- 

naimo ir iš čia vėl laivu plaukiame . Vancouverio mies
tą. Patenkame į tokio pat dydžio laivą, kaip ir iš 
Seattle, Škotijoje statytą, bet tik kitokiu pavadinimu 
— CPR Princes Patricia. Po 2 vai. kelionės laivu per
plaukiame Georgia sąsiaurį ir Vancouveris, lyg iš 
melsvo rūko pradeda išnerti ir ryškėti. Juo arčiau, 
juo ryškiau matyti aukštas, ilgaš, kabantis tiltas 
Lions Gate. Labai įspūdinga panorama. Uostas didelis 
ir jame daug laivų. O kalnų viršūnė, lyg su dviem liūtų 
galvom, žvelgia į uostą ir į miestą. Esame trečiame 
didumo atžvilgiu Kanados mieste, kuris su apylinkė
mis turi 1 mil. gyventojų ir vis dar smarkiai auga. 
Prieš 80 metų čia dar tik žaliavo miškas. Savo iš
dėstymu retas miestas turi tokį gamtovaizdį.

Išsimėtęs buvusiuose miškuose, iš trijų pusių su
sisiekia su vandeniu. Vakaruose su Georgia sąsiau
riu, pietuose su Fraser upe, o šiaurėje jūros įlanka 
sudaro uostą. Rytuose sniegu padengti kalnai. Iš Van
couverio į Alaską per tuos garsiuosius salynus tik 
1 tūkst. mylių. Pavažinėję miesto gatvėmis ir pasi
grožėję B. C. Electric pastatu, turime skubėti, nes 
sugrįžti į Chicagą turime tik savaitę laiko, o pagal 
mūsų suplanuotą kelionę dar 3 tūkst. mylių! Prie 
pat Vancouverio prasideda New Westminster, o prie 
jo Fraser upė užbaigia savo kelionę į jūrą.

i
Problema su keliais

Perkirsti Britų Kolumbiją per jos pietinę dalį

DRAUGAS, penktadienis, 1862 m. gegužės mėn. 4

JAUNIAUSIA CHICAGOS 
LIETUVIŲ PARAPIJĄ

ŠVENČIA 35 METŲ SUKAKTĮ

Prel. J. Paškaiuskas,
Švč. P. Marijos Gimimo par. kleb.

, Jauniausia Chicagos lietuvių 
parapija — Švč. P. Marijos Gi
mimo — švenčia 35 m. sukaktį. 
Čia po paskutinio karo įsikūrė 
apie 800 naujų lietuvių ateivių 
šeimų ir vis dar atsikelia. Tai
gi ši parapija netolimoje ateity
je pasidarys ne tik didžiausia iš 
visų lietuvių parapijų Chicago
je, bet ir visame laisvajame pa
saulyje. Mokykloje čia dabar 
yra 728 vaikai, per metus pa
krikštijama apie 130 naujagi- 

; mių, sutuokiama apie 50 naujų 
porų.

Marąuette Parke gyventojams 
visi patogumai — parkas, ligo
ninė, čia pat mergaičių Marijos 
Aukštesnioji mokykla, netoliese 
ir berniukams Šv. Ritos Aukšt. 
mokykla. Pastačius naują ligo
ninę, į šią koloniją keliasi dau
giau medicinos personalo ir ki
tų tarnautojų.

Šiai lietuvių kolonijai pradžią 
davė kun. Aleksandras Baltutis. 
Jis 1927 m. gegužės 6 d. buvo iš 
Šv. Mykolo parapijos klebono 
pareigų paskirtas organizuoti 
šią naują parapiją. Kun. Baltu
tis su prel. Krušu, prel. Paš- 
kausku, prel. Albavičium, kun. 
Skripka, atvykę į Marąuette 
Parką, parinko vietą naujai lie
tuvių bažnyčiai ir kitiems pa
statams. Tas plotas tada pri
klausė Labdarių draugijai, bet 
ji sutiko parduoti už $40,000. 
čia tada buvo, anot prel. Paš- 
kausko, kaip prerijos: gyvento
jų mažai, daugelis dar turėjo 
karves ir jas ganydavo žolės 
plotuose.

Jau stovėjo Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyno rūmai, bet dar 
maži, be tų vėlybesnių priesta
tų. Veikė ir šiokia tokia mokyk
lėlė, kuriai buvo panaudojami 
kitapus gatvės nuo vienuolyno 
stovėję rūmai (kur vėliau buvo 
Pasaulio Lietuvių archyvas).

Kun. Baltutis apsigyveno pri

yra apie 600 mylių kelio. Pažiūrėjus į žemėlapį tik 
vienas yra žmoniškesnis kelias, kuris ir tai turi apie 
40 mylių žvyruoto kelio ir įvairiais vingiais vingiuo
jąs! netoli JAV sienos. O kitas transkanadinis dar 
nėra užbaigtas. Po ilgesnio svarstymo pasirenkame 
transkanadinį, nors žinome, kad reikės 177 mylias 
su rizika važiuoti žvyriuotu ir duobėtu keliu. Už tuos 
vargus bus atpildas pamatyti vieną labai įdomų par
ką ir Fraser, Thompson upių gilius tarpeklius, gi prie
de tokį gamtovaizdį, kuris vienas iš gražiausių Britų 
Kolumbijoje. Iki Hope apie 100 mylių puikaus kelio. 
Vietomis pasirodo ir mus pasveikina Washingtono 
Mt. Baker. Esame netoli JA Valstybių. 1y

Įspūdingi tarpekliai

Nuo Hope apie 70 mylių kelio vingiuoja Fraser 
upės pakrantėmis, o prie Lyttons Thompson upė 
įplaukia į Fraser. Ir čia pats grožis, nes prasideda gi
lūs tarpekliai Ir gamtovaizdis nepaprasto grožio ir 
įvairumo. Čia ir kalnai, svaiginantis pušų ir eglių kva
pas, vietomis epušės ar balti beržų kamienai. Visur pie
vos ir laukinės gėlės. Dar apie 50 mylių kelias vingiuo
ja pagal Thompson upę, kuri vėliau pasisuka į rytus, 
bet arčiau Kamloops vietovės gamta pradeda keistis 
ir pasidaro karšta kaip Saharoje. Kalvos jau saulės 
“nubučiuotos” ir parudavusios. Nėra tokio malonaus 
žalumo. Pats miestelis, kuris yra farmerų, gyvulių-be
vaisių augintojų centras, yra medžiuose paskendęs. 
Po kelių valandų važiavimo vėl susitinkame su Ko
lumbijos upe ir esame Revelstoke. Vėl baltos kalnų 
viršūnės netoli Revelstoko miesto mus sveikina, o 
daugiausia išsikišęs Mt. Revelstoke.

(Bus daugiau).

vačiame Balzarų name, skersai 
kelio nuo senosios bažnyčios. 
Pamaldos iš pradžių buvo laiko
mos vienuolyno rūsyje. Jau 
1828 m. buvo pastatytas jungti
nis pastatas — mokykla ir baž
nyčia, o klebonija — 1931 m.

Kolonija greit augo. Kun. 
Baltučiui talkino tėvai marijo
nai. ;'

Kun. Baltutis mirė 1944 m. 
sausio 20 d., gavęs širdies smū
gį, turėdamas 58 m. amžiaus. 
Jo vieton klebonu buvo paskir
tas dabartinis prel. J. Paškaus- 
kas, kuris tų metų kovo 10 d. 
čia atsikėlė iš Visų Šventų pa
rapijos. Tuoj pradėjo fondą 
naujoms statyboms. Padidino 
mokyklą, o jau 1957 geg. 10 d. 
kard. Stritch pašventino naują
ją bažnyčią, turinčią įdomių lie
tuviškos architektūros bruožų.

Šioj kolonijoj dabar gyvena 
apie 50 gydytojų šeimų, gausiai 
profesorių, statybininkų - kon- 
traktorių, yra finansinių įstai
gų, daug inteligentų šeimų' ir 
daug universitetuose studijuo
jančio jaunimo. Dabar naujo
sios bažnyčios pastatas su mo
kykla ir klebonija sieks iki pus
antro milijono dolerių vertės.

Parapijos 35 m. sukaktis bus 
minima sekmadienį, gegužės 6 
d. Bažnyčiojųe tam įvykiui pa
minėti ir pasimelsti už gyvus -ir 
mirusius parapiečius bus skirta 
suma 10:45 vai. Po pietų svetai
nėje bus parapijos sukakties 
proga pobūvis.

Prel. J. Paškauskas jau yra 
suplanavęs už poros metų sta
tyt naują kleboniją, o senąją 
perdirbti ir paversti namu sese
rims mokytojoms.

Prelatui J. Paškauskui dabar 
talkina, asistentai kun. V. Urba, 
kun. J. Vyšniauskas ir kan; V. 
Zakarauskas. Parapijos ribose 
gyvena dar keli kunigai, taip, 
kad kasdien laikomos 7 šv. mi
šios, o sekmadieniais — 9.

J. Pr.

KARO FOTOGRAFĖ TAPO 
VIENUOLE

Korėjos kare buvusi fotogra
fė Eleanor Flagler iš Seattle, 
Wash., ir tada tarnavusi Asso
ciated Press bendrovėje, dabar 
tapo domininkonų seserų vie
nuole, gavusi -vardą sesers Ma
rijos Kristinos nuo Kryžiaus. Ji 
yra atsivertusi į katalikybę. 
Studijas ėjusi Washingtono uni 
versitete, buvo aukštesniosios 
mokyklos mokytoja ir pašliūžų 
instruktorė Seattle, Wash. Ji 
sudomino katalikybe keletą sa
vo draugių, kurių trys pirma 
jos įstojo į vienuolynus.



GRĮŽKIME ATGAL VIENI 

PRIE KITŲ

Lietuvybės išlaikymas ir kompaktinės grupės
VYSK. V. BRIZGYS

Konkretūs pasiūlymai
Svetimam krašte, toli nuo sa 

vo tautos kamieno išsilaikyti, 
kuo esi, — žydų, graikų, lenkų 
ir kt. pavyzdžių — niekad ne
buvo ir nebus lengva. Tam rei
kia konkretaus plano ir kon
krečių pastangų. Prie gerų no
rų vaisingos pastangos yra į- 
manomos. Jeigu reikalą imsime 

„ širdin, atsiras minčių ir prak
tiškų pasiūlymų. Nors svarsty
mų pradžiai drįstu pareikšti su
gestijų.

1. Sustabdykime visokias po
lemikas, kuriose nėra meilės ir 
pagarbos vienų kitiems. Tose 
polemikose nėra nei patriotiz
mo, nei kovos už didelius reika-

jų pasiteisinimą: “Lengva pa
sakyti, bet ne taip lengva pa
daryti”. Tai visi žinome. Kas 
iki šios dienos Amerikoje ir ki
tur lietuvių sukurta, tai viską 
buvo lengviau pasakyti, negu 
padaryti. Tačiau darantieji pa
darė. Jau mums tremtiniams 
esant Amerikoje, Seselės Kazi- 
mierietės pastatė tris multimi- 
lijonines įstaigas. Jų yra tik 
500. Kaip joms nelengva tai pa 
daryti, kasdien matau. Kiek 
kartų pagalvoju ,kad tik vieno 
je Chicagoje yra. apie 150,000 
lietuvių ir prisimenu Lietuvių 
Archyvo, Čiurlionio Galerijos 
būklę ,kad nėra jaunimui skai
tyklos, nė žaidimui

“Bremeno miesto .muzikantai” Clevelando Lit. mokyklos koncerte 
su mok. Pr. Butkuviene. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

_ į. Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
V. Brizgys ne tik pakviestas į su
važiavimo dalyvius, bet yra ir su- 

patalpų, važiavimo ruošimo komisijose. Tai-
lus, o tik stoka tarpusavės mei tiek kartų man yra labai ne-Į št jei taip galima pasakyti, lietu-
lės ir tautinio lojalumo. Čia pa- jauku. O tai vis'todėl, kad per v-vsk^? dalyvavimas bus šim- 

. . _ r- j . v. I taprocentinis, ir vargu, ar kuri ki-
galbon turi ateiti mūsų spauda 
ir organizacijos. Ramios ir kul
tūringos diskusijos yra ir rei
kalingos ir geros. Tik nereikia 
gaišti visuomenės laiko ir eik 
voti jų aukų spaudoje ar orga
nizacijose tokiems pasireiški
mams, kurie vienų su kitais ne
artina, o tik erzina.

2. Dideliam tikslui — išlaiky
ti lietuvius kartu — tesueina

daug yra kartojančių: lengva 
pasakyti, nelengva padaryti. 

Taigi, nepakrikime pavėjui, o.

ta tauta turės tokį aukštą pro
centą.

Kanados žinios
Hamilton, Ont.

KuJ'ia šeimas

Eina užsakai per Hamiltono 
lietuvių parapijos bažnyčią, kad 
greitu laiku sukurs šeimas R. 
Kontenis su E. Bartkute, abu 
hamiltoniečiai. Taipgi hamilto- 
nietis J. Steiblys kuria lietuviš
ką šeimą su E. Plioplyte, kuri 
yra atvykusi iš Suvalkijos tri
kampio, Lenkijos. Čia verta pa
žymėti ,kad daugelis Lenkijos 
lietuvaičių atvyksta Kanadon iš 
tekėti, nes čia yra didelis lietu
vaičių mergmų trūkumas.

Šelpia Lenkijos lietuvius

' Be to, yra paskirtos 3 premijos 
už gražiausias sukneles. Pradžia 
7 vai. 30 min. vakare.

— Margučių parodla su mar
gučių ritinėjimu ir Velykų bo
butės dovanomis mūsų mažie
siems įvyko praėjusį sekmadie
nį. Prisirinko labai daug lietu
viško jaunimo, o ypač mažųjų 
vaikučių. Tai buvo puiki vaikų 
šventė.

— Vasaros laikui ieško dar-
' bo vyr. amžiaus vyras. Gali mo 
kyti vaikus lietuvių kalbos. Ga
li dažyti ir padėti dirbti ūkyje. 
Siūlyti: P. Brasas R. R. 2, Sel- 
kirk, Ont., Canada (Girdvai
niui). (Kl. G.)

i Sunkiausia liga, kuria serga mū- 
‘ sų laikai ir vaisingiausia visų blo- 
) gybių versme, kuriomis kiekvienas 
išmintingas nusiskundžia, tai leng
vabūdiškumas ir neapsigalvojimas, 
kuris išmuša žmones iš tiesaus ke
lio. — Pijus XI

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7151* So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

Glt ADINSKAS

ten savo židinius, ir tai turi labai 
teigiamos reikšmės.

Kaą dėl Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano, tai nė viena mūsų atsto
vybė Europoje neturi tokių plačių
teisių, kaip esančioji prie Vatika- , suknelių mergaitėms
no, — tuo faktu galima tik pasi-1 aaug §erų SUKnenM mergaitėms 
džiaugti. ’Norėtųsi atkreipti dėme
sį, kad kai buvo susiaurintos Lie-

Hamiltono Šalpos Fondas ne-1 
seniai pasiuntė Lenkijos lietu
viams .22 siuntinius vartotų dra 
bužių, kurių tarpe buvo labai

bei moterims. iŠF dėkoja lietu
vių visuomenei už suaukotus rū 
bus.

iAi nninnĘLEETRoriĮęsU-u U rili IM crracHEKinm-n

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

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardaviniai-toisymai Sek. uždaryta
«-♦ 4* < 9* « * •- « • tTV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam tumiausios kainos fr garantija

13321 Š, Halsted St.- CLjffside4-5665Į

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perbraustymas

WA. 5-9209 Chicago, EI

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FSontier 6-1882

tuvos atstovybių teisės Pietų Ame
rikoje ar kituose kraštuose, nebu
vo parodyta nė dešimtos dalies to 
susijaudinimo, koks pasirodė, kai 
buvo paskelbta apie galimybes pa
keitimų Lietuvos atstovybės statu
so prie Vatikano, šituose atvejuo- . . . • oc
se visa eilė mūsiškių tokiu būdu Prie Delhi, Ont., minėjo 2 j me- 
parodė daugiau neapykantos Vali 1 tų savo vedybinio gyvenimo su- 
kanui, kaip meilės Lietuvai. Ir tai j RaRtj Rur dalyvavo per 200 
nėra gerai.

Vienas mūsų bendradarbis laiš
ku mus informuoja kad Eugenijus 
Gerulis yra. lietuvių evangelikų 
spaudos komisijos žmogus- Akivaiz 
doje bendros grėsmės tikintiesiems 
iš agresyviųjų' totalistų' bolševikų, 
ar ne geriau jisai padarytų, steng-, .
damasis ugdyti sklandesnį sugyve- n -l bauus bus gegužės 5 d. Olan- 
nimą tarp krikščioniškųjų tikybi- dų katalikų salėje “Knights of 
nių bendruomenių, užuot skleidęs Columbug-, ‘Rurj yra 222 Queen 
neapykantos insinuacijas? □ t-. A ••j žvilbutis stone Rd. Bus turtinga loterija.

Kronika
Suvažiavime dar gali būti nedi- 

židiniuose 1 ^elis skaičius ir pasauliečių ar 
. . ’lbažn. teisės sbecialistų. Lietuviuose

laikykimės kartu ir naujose vie-tokių pasauliežių mes iš viso „etu- 
tose. Aišku, kad atsiras ir nau- rime, gi mūsų šv. Kazimiero kole- 
jų vietų, kurios pavilios lietu- gijos Romoje teologai, ypač jos va- 
vius. Ir tokias vietas planingai dov>’,:ė. yra artimuose ryšiuose su

laikykimės senuose

parinkime, padėkime lietuviams 
ten susikoncentruoti. Pinigin- 
gesnieji lietuviai pasiektų ir biz 

bendran darban visos senų po- Oriškai, ir patriotiškai, ben- 
litinių partijų atstovybės ir nau droms jėgomis įgydami dides- 
jos grupės. Be sutarimo, tarp nįUg pj0{US Floridoje ir Wa- 
savęs kartais net susikivirčyda- shingtono valstijoje, prie Seatt- 
mos, jos yra žalingos visiems, je piorįdoje yra jabai rimtas

Vatikanu. Visą laiką buvo mūsų 
ta nelaimė, kad lenkai buyo paro
dę didesnį susirūpinimą gausiau sa
vo žmones į Romą pasiųsti, ir tik 
paskutiniu metu lietuviai sudarė

grupėmis. Nebūtų, perdaug su
šaukti specailiai tik šiam klau- 

o ypatingai jaunimui. Jos šaldo pasįūlymas pirkti vienoje vieto simui kongresą ir šiam tikslui
ir krikdo lietuvius vienus nuo 
kitų. Tas grupes, kaip jos besi
vadintų, kurios nepajėgia suras 
ti kelio bendran darban, reiktų 
panaikinti. Politikoje kompeten 
tingų asmenų turime tik sauje
lę, o savo tarpe nesutariančių 
politinių grupių ir veiksnių 
tiek, kad baigiame į niekus pa
virsti savųjų ir svetimųjų aky
se. Supraskime, kad to reika
lauja mūsų kaip lietuvių išsilai 
kymas.

3. Tam pačiam dideliam tiks 
lui labiau sukoncentruokime vi
sas intelektualines ir kultūrines v*us išlaikius 
jėgas. Pasilikdamos toliau egzis 
tuoti ir siekti savo specifinių 
tikslų, turėtų tačiau rasti ben
drą tikslą ir bendrą darbą Lie
tuvių Kunigų Vienybė, Profe
sorių sąjunga, inžinierių, gydy
tojų, mokytojų, vaizbūnų ir kt. 
organizacijos. Visos bendrom 
jėgom siekdamos vieno konkre
taus tikslo, jos gali suteikti sa
vai išeivijai istorinį patarnavi
mą. Likdamos be ryšio ir be vie 
no didelio tikslo jos visos grei
tai taps relikvijomis, kurių nie
kas negarbins.

4. Tam pačiam dideliam tiks
lui turėtų sueiti kontaktan vi
sos trys konfraternalinės sąjun 
gos — Susivienijimai, Kat. Fe
deracija., Lietuvos Vyčiai, Atei
tininkai, Studentų Sąjunga,
Skautai ir kt.

5. Visų organizacijų bendro
mis jėgomis ir broliškoje nuo
taikoje peržiūrėti ALB struktū 
rą ir pastatyti ją į naujas vė
žes. To nepadarius, ALB ne
duos to, kam buvo kurta PLB, 
o tai būtų didelis nuostolis ne 
tik Amerikos, bet ir viso pašau 
lio lietuviams. PLB didžiausias 
padalinys iki šiol stovi užpaka
ly kitų kraštų Bendruomenių.

Visų pastangų vienas tikslas 
turėtų būti išvystyti propagan
dą ir veiklą Amerikos lietu
viams išsilaikyti ir grįžti prie 
savų senų židinių bei kurti kom 
paktinius naujus.

Nereiktų abejoti
Neabejoju, kad skaitydamas 

ne vienas pakartos visų bailių-

je 10.000 akerių. Vietos savi
valdybė yra raštu pareiškusi, 
kad savo lėšomis pastatys se
nelių namus ar ligoninę, jeigu 
ten kursis nauja kolonija. Kal
bant apie lietuvius, ta.s žodis jų 
negąsdino. Netoli tos vietos te-

sukurti organą. Ar tai įvyktų 
anksčiau ar vėliau, visiems reik 
tų dabar pradėti intensyvią 
propagandą už lietuvių laikymą 
si kompaktinėse grupėse...

— A. ir B. Stonkai, kurie gyv.

; svečiu

— Lietuvių namų balius pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir ti
kimasi gražaus pelno.

— Ateitininkų kuopus kartu-

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

Daug problemų yra svarbių
ir gražių. Gerbiu visus tuos par 

ko du kartu matyti naujai su- Įtizanus jų ryžtą įr auRą> or_ 
kurtą nemažą slovakų koloniją. ganizuojant ir vedant

Baigdamas siūlau sukviesti nines mokyklas. Jeigu neišsilai 
mūsų bent svarbesniųjų organi- kyšime pajėgiomis kompaktinė- 
zacijų bei politinių ir kultūrinių mis grupėmis, visokios kitos pa 
veiksnių pasitarimą apsvarstyti stangos ir veikimas yra tik 
klausimą, ką daryti, kad lietu- trumpo laiko žaidimas.

kompaktiškomis (Pabaiga)

BU I C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V-6 !
t X S / ,

Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr- Sedan su automatu, Rndio 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 S, III., Tel. LA 3-2022

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

Kas tik 

Viską
turi g e r ą 
e r k a pas

skonį,

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

Telef.. WAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

S/

i O
y

MOŠŲ STAINLIiSS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dien^ 

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

už visą mėnesį.

VALANDOS:

Pirmad. nuo 9* iki 4 
Antrad. „ 9 iki 4 
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt... 
Penktad. 
Seštadiend.

nuo 9 iki B 
9 iki 6 
9 iki 1

AND LOAN A3SDG/A77ON 
South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside 4-OIO4 

I ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

perka pas L i e p o n į !

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TORI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3297 S. Halsted St., Vlcfory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CĖNTER, INC. 
MARĄUETTE PK., 6211 S. Western, 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

eir
I

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.

CKAiVE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

INSUKEO 4 '/2%
• Nau^as. auk^tas divi‘lendas numatomas 

DTKrrr,. 1 lnvestavilno sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m.
GAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT.'fl v. r. iki 5 p. p^ 
SESTAD...........9 v. r. iki 12 v.’ d. Trečiad. uždaryta.

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 414%

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

Z'

AKADEMINIS PAVASARIO BALIUS
Šeštadienį, gegužės 12 d. 8:30 vaL vak., Western Ballroom salėje, 3504 South Western Avė.

Įdomi meninė programa, kurią išpildys 
Chicagos Operos Vyrų Choras

Gros Fred Heines orkestras 
Veiks gausus bufetas ir baras

Visas pelnas skiriamas Dr. Vydūno 
Vardo Šalpos Fondui



LB NARIŲ SUSIRINKIMAS
JL. B. ll-ros apyi. vaictyoa ge

gužes zu u., sfeiuiiameių, ii:ūU 
v., tuoj po neiuvisKų pamainų, 
naujos parapijos saieje sauaia 
mtunj visuotinį narių susirin
kimą.

■Darbotvarkėje — apyl. valdy
bos ir kontroles komisijos pra
nešimai, diskusijos dėl praneši
mų, Apyl. valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai, šios 
apyl. einamieji reikalai ir .dėl 
jų susirinkimo dalyvių pasisa
kymas.

Valdyba maloniai prašo vi
sus lietuvius bent į šį metinį su
sirinkimą gausiai atsilankyti.

Valdyba

MŪSŲ KLEBONAS — GRA
ŽIABALSIS GIESMININKAS

Praeitą sekmadienį, šv. Jur
gio bažnyčioje Clevelande, klau-

tuviškųjų parengimų sezonas, 
kuris tęsis iki birželio mėnesio. 
Vėliau lietuviai savo subuvi
mus nukels į gamtą — geguži
nes.

Jei visi šio pavasario paren
gimai bus tokio lygio, kaip šis 
pirmasis, Clevelando lietuviai 
galės didžiuotis savo kultūringu
mu ir išmanumu.

gė programą. Beveik visos čiur- 
lioniečių dainos buvo priverstos 
pakartoti.

Tęvų komitetas, vadovauja
mas Pr. Petraičio ir talkinamas 
komiteto narių B. Nasvytienės, 
A. Vasiliausko, A. Liutkaus ir 
L. Nagevičienės, buvo gerai pa
siruošę šiai mokyklos šventei 
tiek su užkandžiais, atsigaivini
mais ir geru Ncolituanų orkest
ru.

Per 200 suaugusių žiūrovų ir 
per šimtinė jaunuolių nuotaikin
gai atšventė tradicinę mokyklos 
šventę. Ir visų pastangos davė 
ir gerų rezultatų mokyklos iž
dininkui A. Vasiliauskui.

SOL. GENE ANTANAITYTE 
MAIRONIO MINĖJIME

Lit. mokyklos kanklininkes ir choras. Diriguoja mokyklos vedėjas Pr. Karalius. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

bus įteikti specialūs medaliai, sušelpti paramos reikalingus sa- j Ridge, Tenn., atominėje la'bora- 
kurių projektą sukūrė dail. V. vo brolius Vokietijoje. torijoje, biologijos skyriuje. Ji

Gegužinės pamaldos Šv. Jur- bug pirmoj. vienuolė> kuri pen.

, .- . _ .... _____ mėnesių apsigyvensse salėse: dienį 7:30 vai.
Moterų ir mergaičių tinklinis Ateinantį sekmadienį kun. St.

— Fairfax Recreation Center, Raila pasakys pamokslą apie 
2335 E. 82 St. (tarp Cedar ir lietuvių religinę šalpą šv. Jur

gio bažnyčioje.
V. R.

ti ir pažinti mūsų garbinguo
sius vyrus ir Lietuvos praeitį, 
kaip pabrėžė L. Budžių vadovas 
inž. A. Pauticnis, yra svarbiau
sias tokių parengimų uždavi
nys.

Visa programa paruošta dr.

Lietuviai Budžiai įspūdingai 
ir prasmingai pradėjo mūsų gar 
bmgojo Dainiaus Maironio mi- 

džiai” dirbant,‘'galima’ 'puikių įėjimų seriją Clevelande. Minė-
programų parengti. Tokiomis Jimv° . lskll™mgumą padidino Žilinskienės mokyt vienoje
nroaramnmis suteikiama daus? vlesnia 1S Chicagos, naujas ky- Šumskienės, moKyt. vienojeprogramomis suteikiama daug dainom talentas nerei kat. mokykloje, ir dail. K. Zidžiaugsmo ne tik jauniesiems ilantls' damos talentas — perei- Į , •y .. T
programos dalyviams, bet ir žiū
rovams.

Šį kartą seniausioji lituanisti
nė mokykla Clevelando įrodė, 
kad su mūsų jaunimu, nuošir-

Raulinaitis.
Šeštadienį varžybos įvyks šio-1 gio bažn. bus kiekvieną trečia- Į kĮoj;kaį 

Įdienį 7:30 vai.
Oak Ridge vietovėje, kur rinks 
medžiagą savo doktorato tezei 
iš visuomenės sveikatos srities.

Quincy gatvių). Įvažiavimas iš
- tų metų “Miss Lithuania” Ge- i linsko, nuoširdžiai talkinant L. E. 83 St. Pradžia 9 vai. ryto.

nė Antanaitytė, ką tik užbaigų- Rudžiams remti tėvų komitetui, 
si dainavimo studijas.

čiurlioniečių namuose, prie 
gražaus dail. K. Žilinsko piešto

sydama ankstybųjų šv. mišių, P®> mokinių choras, kanklių or- 
buvau rlustebinta nežinomo hestrui pritariant, vyresnioji
giesmininko nuostabiu giedoji- kanklininkių §ruPė’ nauja daini'
__ , i , , . _ ninkė V. Eimutytė, solistė kank
... , ’ , lininke I. Navickaite ir Breme-

e onas, un. a ys Ivanaus- no mįesįo muzikantai susipynė 
as. Klausantis tokio jautraus j darnią programą, kurios mie- 

giesmės išpildymo ir patsai pa- liai žiūrėjo ir gerokai išlavinta 
skęsti maldos gelmėse.

Šiame tradiciniame koncerte 
jaunieji “aktoriai” atliko “Ge
dimino sapną” pagal B. Sruo
gos eiles. Įspūdingos dekoraci- Maironio paveikslo, jaunieji lie
jos gražiai praturtino įdomią ir tuviai budžiai pateikė Maironio 
sklandžių eilių legendą. gyvenimo bruožų (J. Vencius),

Jaunesnioji kanklininkių gra

Grįždama namo galvojau, 
kad laimingi šv. Jurgio para
pijos tikintieji, turį tokį puikų

ir nemažus reikalavimus statan- į 
ti publika. Mūsų jaunieji prog
ramos dalyviai nuoširdžiai pa
rengti mokyklos mokytojų Pr.

klebonu, kun. Balį Ivanauską, i yliaus, Pr. Butkuvienės, J. 
, . ..... , Stempuzio, O. Mikulskienės, I.kuris savo nuos.rdzm paprastu-J A Gelažytės ir kįt
mu ir taurumu maloniai nutei-1 pajėgė d|Mti įdomią ir margą 
kia savo parapiečius, o savo per valandą trukusią programą, 
nuostabios giesmės menu juos Prograjnai vadovavo mokyt.

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

J. MIGLINAS
2549 W. OOth St. n a. PR 0-1063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiin

*~M O V’ l N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tob- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Vyrų tinklinis — St. Clair Re
creation Center, 6250 St. Clair 
Avė. Pradžia 10 vai. ryto.

Vyrų komandinis stalo teni
sas — Woodland Recreation 
Center, 9206 Woodland Avė. 
Kampas Woodland Avė. ir E. 
93 St.

Sekmadienį tinklinio finalai

VIENUOLĖ ATOMINIŲ 
STUDIJŲ CENTRE

Uršulietė seselė M. Augusti
na paskirta tyrimų dalyve Oak

i Viešnia dainininkė Genė An
tanaitytė, akomp. Laimutei Obe 
lenytei, išpildė pagal Maironio 
tekstus sukomponuotų dainų, 
davė liet. kompozitorių ir ariją 
iš operos Catalini. Jaunosios so
listės išpildyti kūriniai klausy
tojų buvo šiltai priimti ir nepa-
gailėta nuoširdžių aplodismen- i Vyks tik St. Clair Recreation 
t*!- j Center. Pradžia 12 vai.

Po programos dr. K. ir O. j Žaidynių proga, gegužės 5 d., 
Pautienių rezidencijoje šeimi- i šeštadienį, naujosios parapijos 
ninkai surengė programos daly- i naujutėlėje salėje bus šaunus 
viams vaišes. j koncertas-vakaras, rengiamas

Surengtasis Maironio minėji
mas yra gražus pavyzdys ir ki
toms lietuvių jaunimo organiza
cijoms, kaip panašius minėji
mus rengti. Tikimės, kad kitos 
Clevelando jaunimo organizaei-

bendrai Šv. Kazimiero Lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto 
ir Clevelando LSK Žaibo. Dai
nuos sol. St. Klimaite. šokiams 
gros Neolituanų kapela.

Vakaro metu bus atžymėti
jos neatsiliks nuo Lietuvių Bu- šeštadienį pasibaigusių varžybų

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

30MMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 Wes» I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

VVSTUVTU NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RflŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPEC1AUYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

llO%, 20%, 30% pigiau mokčsitel 
luž apdraudą nuo ugnies ir auto-| 
I mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Chicago 42, Illinois
^Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 0-4339.1Juozas Stempužis.

Sol.- Gi Antanaityte dainavo Mai- 
Mūsų clcvelandiečių ir visų ronio minėjime Clevelande. 

lietuvių pasididžiavimas Čiurlio
nio ansamblio moterų choras ir jo kūrybos apžvalgoje dalyvavo 

Cleveland, Ohio. Su vysk. M. Į kanklių orkestras, vad. muz. A. 16 jaunuolių, vadovaujamų M. 
Valančiaus lit. mokyklos kon- i Mikulskio ir kanklių orkestro Pautienio.
certu. pradėtas pavasarinis lie- i vadovės O. Mikulskienės, užbai- Ištraukoje iš Maironio dra-
-------- —_____________________ ._______ _ ____________________ mos “Vytautas pas kryžiuočius”

pasirodė Antanas Kalvaitis, 
Bronius Rutkauskas, Mindaugas 
Pauticnis, Almantas Paškonis ir

sužavi.
Nora. Braziulienė

JAUNŲJŲ ŠVENTĖ

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

džių.

DIDŽIOSIOS SPORTO
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE-■ y-: ■ '• " V-

Šį savaitgalį, gegužės 5 - 6 d. 
Clevelande įvyksta XII-jų Š. 
Amerikos Lietuvių sportinių žai 
dynių tinklinio ir vyrų koman
dinės stalo teniso varžybos. 
FASK-to pavedimu, varžybah 
rengia Clevelando LSK Žaibas.

laimėtojai bei trumpu aktu pa
minėta I-sios Lietuvių Tautinės 
olimpiados sukaktis.

Visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti į sportines' varžybas 
ir koncertą.

Remkime lietuvišką jaunimą 
ne žodžiais, bet darbais! K.

TRUMPAI

Per 49 lietuvių sportininkų 
dalyvavo Chicagos XII-jų spor- 

Varžybose numato dalyvauti tinių žaidynių krepšinio varžy—

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

INSURED

Mutual ^ede^cd Savings
and d^oan £^issociahon

Chartored and Supervised by fhe United States Government 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia Z-774Z John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Danguolė Tamulionytė. Kryžiuo 
i čių pilies scenoje dalyviai buvo 
pasipuošę turtingais ano meto 
drabužiais, pasiūtais pagal dail.
K. Žilinsko projektus.

' Atrodo, kad tiek ši dramos iš
trauka ir jos pastatymas, tiek 
patiektoji bendroji Maironio ap
žvalga verta didesnės auditori
jos ir didesnės salės, čiurlionie
čių namai tokios rūšies paren
gimams yra nedėkingi (neturi 
scerios), nors šį kartą publika ir 
jos pripildyti nepajėgė.

Jaunimą išmokyti geresnės
liet. kalbos ir jos tarties, pamil- ' viams

arti 20 tinklinio komandų — vy 
rų, moterų ir mergaičių klasė
se. Stalo teniso vyrų komandi
nėse varžybose laukiama 5 ko
mandų. Virš šimtinės dalyvių 
žada suvažiuoti į Clevelandą.

Šios varžybos, kaip ir visos 
kitos XII-jų žaidynių varžy
bos yra skiriamos I-sios Lietu
vių Tautinės 'Olimpiados, įvy

j bose.
Clevelando vyrų oktetas, va

dovaujamas Ryto Babicko, per
eitą šeštadienį davė puikų kon
certą Philadelphijos lietuviams.

Kęstutis Gaidžiūnas buv, Dir
vos red. B. Gaidžiūno sūnus, 
tarnaująs šiuo metu kariuome
nėje, įsijungė į Draugo bendra
darbių eiles. :

Gegužės 12 d. elevelandiečiai

■SKIP’S 
Liquo r Store

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

S E L F 
SERVICE

MAY — GEGUŽĖS 3, 4, 5 D.

PARAMA -
kusios 1938 m. Kaune, paminė- Pamatys S. Čiurlionienės 4-rių 
jimui. Ta proga pirmas 3 vie-1 veiksmU pasaką Dvylika brolių 
tas laimėjusių komandų daly- Juodvarniais laksčiusių”. Pasta- 

vyrų ir moterų * klasėse ,tė Chicagos Jaunimo Centro an- 
________________ sambhs, vad. L. Brazdienes. Da

lyvauja apie 50 artistų ir šokė
jų. Rengia Dirva.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE
1 1 1 1 1 l

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ASBAGH URALT ....... 5th $4.95
KRON Brannvin Aųuavit....... .......  5th $3.98
GRAND MARNIER Leųueur . ......... 5th $6.35
LONDON DRY GIN, 80 proof .. .. Full qf. $3.60
MONASTERY —Krupnik........ .......  5th $3.35
VERMOUTH, Sweet or Ory .......  5th 980

Gegužes 3, 4, 5 Hienomis

HILLS BROS. COFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučiu) ..................... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučiu) dėže .... 12 kvortų $12.89

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

KAINOS — ŽEMOSI KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Prof. kun. St. Yla lankėsi 
Clevelande, naujosios parapijos 
bažnyčioje pasakė įspūdingą pa
mokslą ir vėliau turėjo su įvai
rių organizacijų vadovais pasi- 

, tarimų.
Nuo liepos mėn. 1 d. Vak. 

Vokietija, kuri iki šiol apmokė
davo siuntas Vokietijos lietu
viams per Balfą, tokių išlaidų 
nebepadengs. Clevelando visi 
Balfo skyriai nuoširdžiai prašo 
visų lietuvių aukoti specialiai 
drabužių rinkliavai tinkamų var 
toti drabužių ir avalinės. Rink
liava prasidėjo gegužės 1 d. ir 
tęsis per visą gegužės mėn. Rū
bus galima palikti pas J. Prac- 
kį, 1311 E. 66 St. arba Šv. Jur
gio parapijos salėje. Pasinaudo
kime paskutine patogia proga

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC $3.89

IMPORTED SIR 1VALTER 8 IR. OLD 
SCOTCH WHISKY Fifth $4.49

KRON BRANNVIN “AQUAVIT’

GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF 
U. S. P.

Jįj IMPORTED 1960 VINTAGE 
GERMAN WINES

GRAND MARNIER LIQUEUR

GILBEY GIN or VODKA (HALF 
GALLON)

Fifth $3-98

Fifth

Fifth

Fifth

Fifth

IMPORTED CANADA HOUSE CANADIAN 
VVHISKEY Fifth

MONASTERY (KRUPNIK) HONEY 
PUNCH LIQUEUR

MILLER HIGH LIFE BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

Fifth

$4.89

$6.39

$6-39

$3-59

$3-39

Case $3-79

PROGRAMOJE:
Sol. Prudencija Bičkienė
Smuikininkė Elena Kuprevičiūtė- 

Bergen ir

Poetė Julija Švabaitė-Gybene 
Akomponuos muzikas

Aleksandras Kučiūnas
Programą praves aktorė

Elena Petrokaitė-Rukuižienė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS RENGIAMAS TRADICINIS

Pavasario Koncertas - Balius
ĮVYKS GEGUŽĖS 5 D., 7 VAL. VAK. JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Claremont Avė.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI
Bus turtingas bufetas su gėri

mais — pavasarinė beržo sula ir 
kt.

Visas pelnas bus paskirtas varg
šams lietuviams sušelpti.

Anka $3.00

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti.



6 DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegužės mėn. 4
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SPORTO APŽVALGA

A. žvinakis (Chicagos Neris) meta iš kairės. Neries K. Jakšys ir 
Aušros Budka ir Gudas “stebi”. Neris laimėjo 92:81.

Į Chicagoje. Posėdyje dalyvavo
11 liet. sporto veikėjų ir FASK- 
to atstovų. Krepšinio komiteto 
nariai išreiškė nuomonę, jog 
gerą rinktinę yra įmanoma su
daryti tokiai išvykai, bet kelio
nės data turėtų būti pakeista. 
(Buvo manyta išvyką daryti 
1982 Kalėdų metu, bet atsižvel-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B E A T ESTATE REAL ESTATE

Nuotr. Jono Grigaičio

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 

7 ir 3 kamb. Naujas gazu Šildymas. 
Alurnin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

(> metų mūras. Naujas mūro ga
vus į Žaidėjų įsipareigojimus, 'iaž,a!k Modernūs 5 kamb. Karpctai. 
& 4 o j Geležine tvora. Alurnin, langai. Pla-
buvo nuspręsta 1983 m. Vely- tus sklypas. $20,500.
1,,, /LR t Oolniini lrplinnM $40° “«omos- 4 hutlJ mūr.. 2 auto.kų data.) Galutinį keliones ; ffaražas Aiyva guaymąa $20,000.
sprendimo žodį turi Faskas.

— Valdo Adamkavičiaus, 
sporto darbuotojo ir bendra
darbio, mirė patėvis a. a. Sta
nislovas Karalius. Bendradarbį 
nuoširdžiai užjaučia Sporto 
Apžvalgos red. kolektyvas.

Visas tas laikas, kurį būtų bu
vę galima geriau sunaudoti, yra 
prarastas. — J. J. Rousseau

HELP WANT.ED — MOTERYS

HOUSEKEEPING MAIDS
40 hour week. Liberal vacations. 

Paid siek leave and holidays. In-- 
surance benefits. Apply —

Personnel Department 
LITTLE COMPANY OP 

MARY HOSPITAL 
2800 West 95th St.

Mon. through Friday 8:30 to 4 p.,m.

PARDAVIMUI

Parduodama 3-jų dalių (sec- 
tional) sofa, $35; 5 dalių virtuvės 
komplektas, $12. PR 6-9000, po 
6 vai. vak.

Parduodamas 2-jų dalių saliono 
komplektas ir pritaikintas staliu
kas. Kaip nauji. BEverly 3-7589.

G butų mūras. $7.200 nuomos. 
' šviesus dideli butai. $63,000.

(i kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar- 
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5 % kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų mūro nainas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

3-jų butų nainas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
$23,500.

3-jų aukštų niūras. 5 imtai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų. 
Įmokėti $4,000.-

‘*-ių butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu Šildymas. Garažas. Prie mo
kyklų. $28,000.

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas, žemai didele 
taverna ir 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Muro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,900.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,200.

6 metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus skly
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai į rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška. 6 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27.000.

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

$19.500 mūrinis 4 mieg., garažas,- 15,800 medinis 2 po 6, garažas,
ir labai prižiūrėtasmodernizuotas 

M. p.
$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 

daug priedų,. arti mūsų įstaigos.
$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 

naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian.

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton d., 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis. M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$10,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto, M. arba G. parke.

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

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

$12,000 medinis 5 kamb., 85 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

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

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

rūsys, ekstra nuoma.
$24,000 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 p,o 6, nauji 2 
šild.. 2 bl. iki Brighton p. bažnyčios^ 

$15,200 meilinis 1 % a. (5 ir 3), 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gage p.

$55,000 už didelį pajamų namų M. 
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb., puikiai išlaikytas, mažas 
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 53x1 25.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.
$17,000 medinis 4 butai Brigthon 

p. Geroj vietoj.
$25,900 marinis 3 butai, garažai, 

Gage p.
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

tai. 2 lotai, 4 garažai.
$21,000 už meilinį pajamų namą, 

— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas likviduoja biznį, ap- 
eidžia kraštą. Įmokėdami $15,000 
rirksite gražų RESTORANĄ ir 
‘lounge”. Pirmos rūšies (A-l), 
lietvakarių apylinkė bei klientūra. 
Skubiam pardavimui kaina $74,000. 
JArden 3-8280.

(Atkelta iš 2 pusi.)
Yra manoma, kad pirmenybė

se dalyvaus su virš 135 sporti- 
• ninku iš JAV ir Kanados.

Vyrų tinklinio meisterio var
dą gins Chicagos Neris. Atro
do, kad šiose pirmenybėse vargu 
ar kas nukarūnuos neriečius.

Moterų klasės tinklinio pir
menybėse dvi stipriausios ko
mandos yra Clevelando Žaibas 
ir Chicagos Neris. 1981 m. 
meisteris Žaibas turės smarkiai 
pasitempti, kad galėtų pakar
toti šį laimėjimą. Apygardos 
pirmenybėse,'' kurios įvyko Chi
cagoje, Neries moterų komąn- 
da įveikė žaibietes. Clevelande 
žaibietės bus stipresnės.

Mergaičių klasės varžybose 
Chicagos Neries atstovės turė
tų lengvai laimėti pirmąją vie
tą. Clevelando Žaibo ir Chica
gos Aro atstovės turės išsiaiš
kinti dėl antros vietos.

Vyrų komandinės stalo teni-

so pirmenybes turėtų laimėti 
r oi omo Vytis, nors Chicagos 

Lituanica ir Clevelando 
raibas lengvai nenusileis.

Vyrų tinklinis vyks St. Clair 
Recreation Center, 8250 St. 
Clair Avė. Telef. EX 1-5511. 
Moterų, mergaičių ir jaunių 
tinklinis — Fairfax Recreation i 
Center, 2335 E. 82 Street, telef. I 
GA 1-5G10. Stalo tenisas — 
VVoodland Recreation Center, 
£208 Woodland Avė., telef. GA 
1-8300.

JIEŠKO DARBO

LAIŠKAI "DRAUGUI"

CHICAGOS MAJOR LYGOS 
LENTELE

Komand r.ž. t. įv.s.
1. Schwaben 4 7 19:2
2. Eagles 3 5 9:1
3. Maroons 3 4 13:4
4. Lions 3 4 5:3
5. Lituanica 4 2 2:14
6. Kickers 1 1 1:1
7. Hansa 3 1 0:11
8. Fortūna 3 0 1:14
Pastaba: Komand -- koman-

dos;; r.ž. — rungtynių žaista;
t. — taškai; įv. s. - įvarčių
santykis.

Pastabos dėl “Užbaigtuvių”
“Draugo” šių įmetu balandžio 17- 

tos d. nr. buvo patalpintas lietuvių 
literatūros vadovėlių užbaigtuvių, 
įvykusių balandžio 15 d„ aprašy
mas, kuriame tarytum norėta su 
tiesa prasilenkti. Jame pasakyta, 
kad “didiesiems mecenatams, da
vusiems vadovėlių išleidimui 4000 
dol. .Marijai ir inž. Antanui Ru
džiams pirmiausiai buvo įteikti pa
dėkos lapai ir įteikti vadovėliai su 
Mokytojų tarybos, Tėvų komiteto 
ir autorių parašais.”.Toliau pasa
kojama, kad “toks pat padėkos. la
pas ir knyga buvo įteikta vysk. V. 
Brizgiui. paaukojusiam 500 dol.”
Iš tikrųjų gi prie “didžiųjų mece
natų” tenka priskirti dar ir ponus 
Bendoraičius, nes ir jie tam išleidi
mui padovanojo 500 dolerių

Dar vienas dalykas. Aprašyme 
pasakyta, kad užbaigtuvių metu 
kalbėjp “vysk. V. Brizgys, gen. 
kons.- dr. P. Daužvardis, inž. A. ir 
M. Rudžiai, mokyklos dir. J. Masi- 
lionis, A. Rūgytė ir kt.” Buvau 
užbaigtuvėse nuo pradžios iki galo 
ir žinau, kad A. Rūgytė jose ne
kalbėjo. Tinkamiau būtų buvę kal
bėjusių sąraše paminėti p. Bendo- 
raitienę.

A. Pakalniškis -

Nauj. mur. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr.. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med, 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
W81 ARCHER AVĖ LA 3-3384 

llllllllllllllllllllllllllllllllllilIlĮIIIIIIIIIIIIII 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 3C Co.
BUILDERS

2523 Wes? 69th Street
Tel. PRospect 8-S792 

lllllllllllillllll!IIIIIHUIHiillllUllillllll!9lll

MAROUETTE PARKE
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5 % įr 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

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

V A I R A R E A L T V
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-46Sfc
2 BUTAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. žemitn Ircti i

2 AUKŠTŲ MŪRAS
Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 

maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
butas; antrame ■— 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000. 
BIZNIS — $3,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte- 
lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainą ieina visi įrengi
mai bei prekės.

S240 MĖN. PAJAMŲ
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų mod. namas geroje apylin
kėje — truputį už Kedzie Avė., ne
toli 63-čios. $23,700.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho-

ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- res, Tnd. (Sandūnuose). $12,000 gry- 
jamos $12,300. Parduodama už no į metus. Savininkas duos paskolą. 
$33,0Q0.

2-jų ankstų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. T 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Puiaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 

. . . , I ir Artesian. Tik $49,900.
4 butų mūrinis, Brighton Parke. o butų mūr., po 5 kamb., 60 p 

Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
pajamų. Tik $27,500. Parko apyl. $61,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalorv stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg, mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Puiaski. $20,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Per 4 m. galite, išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo-

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 ąprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 aferas 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren- 

dos. $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 13% investavę į pirmus

. ... , mortgage, methtns arba ilgesniamseimimnke-vireja nori gauti laikui.
darbo klebonijoj arba šeimoje be 
mažų vaikų. BE 5-1482. 

iSN*E(lw)jX>EA*^*EOR*RKNT

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

gar.

P. Abromaitis Realfy & 
Invesiment Go.

1005 Porter St., Lemont, 
CL 7-6675

III.

Išnuom. 6 dideli, gražus apšild. 
kambariai, prie gero susisiekimo.

Tel. VI 7-1047

Lietuvių šeimoje išnuom. kam
barys mergaitei ar moteriai. Prie 
Talman Avė. ir 69-os g-vės.

PR 8-9085

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Teirautis —

WA 5-3765

Meti. 2x4 modernizuotas su 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 627,500.

Meti. 3x4 geros pajamos. Marąuot- 
te Parke. $18,500.

Med. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modom. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brig.htn Park centre. $15,250.

SIMUS
ttEAU ESTATE, NOTARY PUBUIt
42SS So* Mapiewogd Avė,

Telef, CL 4-7450 arba VA 7-2046

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Skelbkites “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS

MARQUETTE P.ARKE gražus 
i namas prie 67-os ir Rockvvell. Mū- 
jrinis, 2-jų butų. 5% ir 3 kamb. 8 

Išnuom. kambarys, šviesus, su įmetu senumo. Gazo šiluma, kili-
privačia vonia, atskiru šaldytuvu 
ir privilegija naudotis virtuve.

Tel. 287-0929

.mai. Pirksite įmokėję tik $5,500. 
Kaina $25,900. RE 7-9515.

THREE OAKS, MICHIGAN, par
duodamas pilnai atremontuotas 5

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

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

Medinis. 2 butai — 6 h 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pašto- 
gė. $1 6,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko-

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
i M EDICINOSir P R E K Y B OS 

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ 

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

V. SIMKUS
%

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 į(

Kampiniame mūriniame name 
išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš- kamb. namas ir garažas. Nauja jas? noUrizuojame^^dokumentus.^pn- 
te. Gražiai dekoruotas. Garu ap- isinka, spintelės, vonios įrengimai, įdome income Tax,
šild. Vonia. Daug rūbinių. 1646 W. elektr. lempos, naujai tinkotos sie- 
46th St. VIrginia 7-8184. Inos, naujas stogas, dažymas. Už-

imkite ir gyvenkite. Chicagoje 
.skambinti PRospect 6-6061.

ĮSIGYKITE DABAR !

KRONIKA

— FK I lituanicos futbolo ko- 
; mauda pralaimėjo prieš Chica- ! 
gos Eagles komandą 0:5. Rung- Į 
tynės įvyko balandžio 29 d. 
Tai buvo antras Lituanicos pra
laimėjimas Major divizijoje.

Šį sekmadienį Lituanica žais 
: su Fortūna futbolo komanda, 
i Marąuette parke, 1 vai. prasi-, 
i dės rezervų ir 3 vai. pirmosios į 
komandos rungtynės.

— šokiai ir vakarienė. Po Li- 
tuanicos - Fortūnos rungtynių, 
Knights of Columbus salėje, 
2308 W. 89 St;, yra ruošiami, 
šokiai. Vakarienės metu bus 
įteikti medaliai Lituanicos fut
bolininkams už 1981 m. pirmos 
vietos laimėjimą pirmoje divi
zijoje. Visi yra kviečiami atsi
lankyti.

— Kelionės į Europą reikalu 
• posėdis įvyko balandžio 28 d.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, DL

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

EXTRA! EXTRA»!
Ciceroje tik $2,500 įmokėjus 

pirksite 3-jų butų mūr. namą. 3-jų 
auto. mūr. garažas. Dėl apžiūrėji
mo skambinkit — tik nuo 9 iki 
4 v. — OLympic 6-4980; vakarais 
OLympic 2-9589.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko

GIMININGOM ŠEIMOM V/2 
aukšto mūr. namas. 4 kamb. apa- 

Si-ffl* įčioj, 3 k. viršuj. 2 virtuvės, 2 pil- 
|nos vonios. Gazu apšild., potvynio 
i kontrolė, aluimin, žiem- langai ir
sieteliai. 3835 W. 66th St.

Patogus 7 kamb. 1 aukšto na
mas ant 50x200 p. sklypo. Didelis 
židinys, kilimai nuo sienos iki sie
nos, arti bažn. ir mokykla. Mies- 

mentarai, muzika, dainos ir Mag- te gyvensite kaip priemiestyje,
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas 
‘Draugas”.

Beverly Hills apylinkėje. Susitari
mui skambinkit BE 8-9385.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. J’arkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinij garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. . 4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdii sklypas, 
šviesus kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 6 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 4 kamb. mūr. na

mas. Sun parlor frontas. Karštu 
vand. apšildomas l-,mas aukštas. 
3 kamb. rūsy, 2 auto. garažas. 
Speciali kaina — $22,000; įrhokė-

STA N KUS| 
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- B 
bps darbus, gydytojų ofisų, » 
gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois™ DO,

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

5 kamb. mūr. bungalow, 25 pėd. 
sklypas. Kaina mažiau $15,000.

ir 70o8 S. Oakley Avė. PR 6-0157. §2.500. 45 Place netoli Rockvvell
St.

liisillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllli

Gražiij vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui

reikiaDRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius

Parduodamas 4% kamb. namas, 
galima padidinti; 6 metų senumo, 
viršum iškelta kanalizacija, “cyc- 
lon” tvora. 3649 W. Marąuette Rd.

Marą. Pke. savininkas skubiai 
ir nebrangiai parduoda mūr. bun- 
galow, 7y2 kamb. (4 mieg.), nau
jas gazo šild. Med. garažas. Arti 

gražiai, greitai prieinama kaina 163-čios ir į vakarus nuo Wcstern.
DRAUGAS iSav- tel- PK 81017’ p° 3 v- p- p-

šeštad. ir sekmad.4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdIow 5-9500
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiii

Remkit dien. “Draugę”

B. R. PIETKIEMTCZ & CO. 
47th & Rockwell St.

EVERGREEN PARK 
3109 W. lOlst St.

Savininkas parduoda mūr. 5į/> 
kamb. namą. 3 mieg., 2 plytelių vo
nios. 2 auto. garažas. Užbaigtas — 
“panelled” rūsys. Puikiam stovy. 6 
metų senumo. Daug priedų. Įverti-, 
nimui turite pamatyti.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus 5

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

4444 S. Western Avė., 
Chicago B, Hl,
Tel, VI 7-S447

| LAPKUS BUILDERs’ lNC.
y Statome Įvairius pastatus. Dar
ybas atliekamas labai sąžiningai, 
^vartojant geriausias medžiagas. W 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6440 SOUTH PUDASKI RD. ® 
RE 7-6630 arba UU 1-0400 S

»♦♦♦♦♦♦........

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogui, Dum
traukiai Pataisomi, lšsmaiinami 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.

I,A 1-6047, RO 2-81.78 
♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ...»

JUOZAS ŽEMAITIS
; IR VIC. SKADE, ST 8-0272 
’ HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boiiers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OU 6-0412

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

Remkit dien. “Drauge”

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



Du pimerikiečiai kariai buvo paimti j nelaisvę Vietname, bet da
bar paleisti, esą tai padarė raudonieji gegužės 1 d. proga. F. 
Quinn, kairėje, ir G. Groom buvo paimti prieš tris savaites raudo
nųjų srityje, 360 mylių nuo Saigono. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS

Mūsų kolonijose
St. Petersburg, Fla.
Amerikos Lietuvių klubo veikla

Neperciidelė mūsų. lietuvių ko
lonija prilygsta kitoms koloni
joms aukomis Lietuvos vadavi
mui. Vasario 16-tos proga su
renkama gausiai aukų. Ameri
kos Lietuvių Klubo nariai daž
nai pirmauja aukomis patriotiš
kam tikslui. Pats A. L. klubas

DABARTIES OPERŲ 
STUDIJA

De Paul universiteto centri
niame teatre 25 E. Jackson 
Blvd., Chicagoje, šį penktadie
nį ir šeštadienį, gegužes 4 ir 5 
dienomis, 8 vai. 15 min. v. ruo
šiamas dabarties operų vaka
ras. Statoma lietuviams palan
kaus muziko A. Tcherepnino 
opera “Ūkininkas ir fėja” bei 
L. Bernsteino “Sąmyšys Tahi- 
ti saloj”.

APSVILINO KELEIVES
Lenore Dobratz, 45 metų, ir 

jos duktė Da.wn, 21 m., apdegė 
ir jų plaukai apsvilo., kai, joms 

■bevažiuojant autobusu, šalygat- 
vyje stovį vaikėzai per atvirą 

prel. dr. L. Mendelis ir kun. K. lan^ >sviedė cilinderį pilną de-
ganeio skysčio. Bušu važiavo 
40 keleivių. Daugelis išsigando. 
Policija ieško piktadarių. Tai

Pugevičius.
Sekančią, dieną šokėjai buvo 

pakviesti parodyti lietuviškus
šokius amerikiečiams legijonie-, ivy^° Lincoln parke prie Diver 
riams - veteranų postui 139, seV ir Stockton gatvių, 
jų šventės proga. Pasisekimas KIEK TURTO PALIKO MI- 
buvo labai didelis. RUSIOS SESERYS?

— Balfo vakaras įvyksta ge- i Mary Murphy Craig ir Jane 
gūžės 12 d. 7:30 vai. vak., kurio Murphy, seserys, jau sulauku- 
pelnas skiriamas vargstančių sios per 70 m., buvo rastos

savo susirinkime nutarė aukoti lietuvių šelpimo reikalams. Pro mirusios savo namuose, 2100
$25 Altui iš savo iždo. A. L. 
klubas nepamiršta nei svarbių 
apšvietos bei sveikatos reikalų.

Balandžio 29 d. susirinkime 
dr. D. Jasaitis trumpai kalbėjo 
apie vėžio ligą, jos priežastis 
ir pasekmes. Dalyviams dakta
ro paskaita patiko.

A. L. Klubas rengia pobūvį - 
pikniką gegužės 20 d. Pradžia 
12 vai. Neptūne Villoj, 666-76 
Avė., St. Petersburg Beach, įlan
kos pakrantėje. Kaip paprastai 
— bus linksmas pobūvis.

gramą išpildys solistė Matijo- Desplaines av., Blue Islande, 
šaltytė iš Philadelphijos, akt. Nustatyta, kad jos mirė prieš 
J. Kazlauskas ir tautinių šokių kokias 6-8 savaites ir spėjama, j 
būrelis. Be to, bus bufetas ir kad nuo bado. Namuose rasti 
šokiai. Virbelis dokumentai duoda suprasti,

—------------- ’ j°g jos bankuose turėjusios
Astronautai ir Dievas idaug Plnl&4-

Sovietu astronautai, pasak jų 'ATĖMĖ AUTOMOBILIŲ PAR
DAVĖJŲ LEIDIMUSspaudos, tolimose erdvėse “ne

rado Dievo”. Tokio naivumo ne 
turi amerikiečių astronautai.

kų bendruomenei, viešai pareiš
kė savo tikėjimą į Dievą. “N. 

Klubo koresp. z Zeitung” pastebi, kad reli- 
; ginis momentas iškilo techni- 

Baltimore, Md. kos triumfo metu ir tai su pa
grindulaisvasis pasaulis galįs— Balfo susirinkime balan

džio 15 ii...'išrinkta nauja valdy-
tuo tik pasidžiaugti.

Per paskutinį 30 dienų Illinois į 
va’stybės sekretorius Carpen-

lenn, priklausąs presbiterinin tier atėmė 100 automobilių par
davėjų leidimus dėl įtartino ir 
neaiškaus biznio vedimo. Iš vi-J 
so 35 agentai tiria 2,500 nau- Į 
jų ir senų automobilių parda- ' 
vėjų įmones. Daugelis valsty- j 
bei nusikalsta, neužmokėdami 
nustatytus už parduotus auto
mobilius mokesčius.Sovietų. astronautų teigimasba. Valdyba beveik perrinkta ; yra toks juokingas, kad prilyg- protestuoja DĖL LĖKTU-

ta pati, nes didesnė pusė jos 
narių sutiko ir toliau pareigose 
pasilikti. Tai pirmininkė dr. E. 
Armanienė, ižd. J. Kazakevičius, „ 
S. Vitkauskas ir G. Radžiuvie-, 
nė. K. Pranckoniui ir Lažaičiui 
dėl nesveikatos atsisakius kan
didatuoti, jų vieton išrinkti V. 
Bačianskas, A. Sajauskas ir Ku 
činskas. Tad valdybą dabar su
daro septyni asmenys., Revizi- 
jon išrinkti K. Pažcmėnas ir 
Gailevičius.

Seno jį...revizijos komisija, su- 
sidėjusi?iš K. Pažemėno, Railie
nės ir Varliaus, patikrino sky
riaus knygas ir rado jas labai 
tvarkingai ir rūpestingai veda-

sta Rusijos mužiko pasakymui,. VŲ IŠKĖLIMO IŠ MIDVVAY 
jog ant mėnulio nėra žmonių; I Chicagos miestas pagaliau 
nes jei būtų, tai jie žemę ap- formaliai užprotestavo civiles 

aeronautikos institucijai Wa-

TAURŲ LIETUVĮ PALAIDOJUS

Malonus lietuvis Mikalojus , A. a. Mikalojus Budreckis 
Budreckis, sulaukęs 76 m. am- I buvo pašarvotas savo pusbrolio
žiaus, mirė Brooklyne, N. Y. 
Velionis buvo ypatingai geros 
širdies į šį kraštą atkvietęs 
apie 100 tremtinių ir kitų lie
tuvių, daugelį sušelpęs siunti
niais, padėjęs eilei jaunuolių 
eiti į mokslus. Mylėjo Lietuvą

mas iždininko J. Kazakevičiaus, ir iš Amerikos tėvynę buvo ap-
kurs jau eilę metų nenuilsda
mas dirba Balfo valdyboje. Per 
šiuos kadencijos metus, pagal 
revizijos komisijos pranešimą, 
valdyba gurėjusi 777.75 dol. pa
jamų, iš kurių 750.50 pasiųsta 
Balfo centrui. Rūbų rinkliavoje

lankęs du kartu. Atrado sude
gusią sesers sodybą, pasiliko 
dvejus metus ir savo lėšomis 
visas trobas atstatė.

Velionis buvo nuoširdžiai re
ligingas. Kas rytą vykdavo į 
bažnyčią, niekad nepraleisdavo

surinkta ir centrui pasiųsta 1, pįrmo penktadienio. Savo duk- 
700 svarų. į terį išauklėjo lietuvaičių vie

nišai Baltimores Balfo veik-, nuolyne. Šelpė lietuviškas reli- 
lai sumaniai ir energingai va-į ginęs įstaigas.
dovauja pirmininkė dr. Elena 
Armaliene. Jau dešimt metų, 
kaip ji tas pareigas eina ir per 
visą laiką ji yra Baltimores Bal 
fo širdis ir siela. Už tokį nepa
vargstantį pasiaukojimą dr. E.
Armanienė tikrai nusipelno bal- 
timorięčių pagarbos ir dėkingu
mo.

Budreckio Funeral Home, Lin
den, N. J. Laidotuvės įvyko ko
vo 12 d. Iš koplyčios buvo nu
lydėtas į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, Elizabeth, N. J., ku
rioje iškilmingose pamaldo
se dalyvavo a. a. velionio pus
brolio sūnus kun. Ed. Budrec
kis, laikęs iškilmingas šv. mi
šias, daug kitų kunigų. Daly
vavo prel. M. Kemėžis, prel. J. 
Balkūnas iš Brooklyno. Giedo
jo mokyklos choras, vedamas 
seselių vienuolių. Po -pamaldų 
buvo nulydėtas į Šv. Gertrūdos 
kapines Woodbridge, N. J., ir 
palaidotas prie šeimos kapo. Po 
laidotuvių buvo pietūs parapi
jos salėje. J. K.

— Šv.„ Alfonso parapijos kle
bonas pręi. dr. L. Mendelis pa
kvietė kun. V. Bagdanavičių, 
MIC, vesti trijų dienų Rekolek
cijas Baltimores lietuviams. Jos 
prasidės gegužės 9 dieną.

— Balandžio 28 d. Lietuvių 
svetainės salėje įvyko įdomus 
tautinių šokių koncertas. Tai 
buvo gražus Baltimores tautinių 
šokių grupės pasirodymas. Jau
nieji šokėjai mikliai pašoko net' 
15 šokių. Į koncertą atsilankė. 
Šv. Alfonso parapijos klebonas,!

Ėlizabetho Lituanistikos mokyklos vedėjui 
KUN. JUOZUI PRAGULBICKUI, 

liūdinčiam netekus Lietuvoje savo brangios
motinos, reiškiame gilię užuojautą.

Ėlizabetho Lituanistikos Mokyklos 
Tėvų Komitetas

SALOMĖJĄ IDZELIENĘ IR 
JADVYGĄ KLIORIENĘ,

dėl jų brolio Dr. Povilo Rindzevičiaus mir
ties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia:

P. ir P. Balčiūnai, S. ir S. Laniauskai, 
P. ir A. Razgaičiai, P. ir 0. Žilinskai

shingtone dėl masinio nutrau
kimo susisiekimo lėktuvais su 
Midvvay aerodromu ir jo beveik 
visiško perkėlimo į O’Hare aero 
'dromą. Toks lėktuvų kompani
jų žygis skaudžiai palietė biz
nio įmones, nuosavybių kainas 
ir didelį gyventojų skaičių.

GYVULIAI KRAUSTOSI 
Į MIESTĄ

Chicagos gyventojams išsike

liant į priemiesčius, iš ten gy
vulėliai, kaip šeškai, lapės, stir
nos ir kiti dažniau ir dažniau 
atsiranda miesto ribose. Gyvu
lių apsaugos draugija, 157 W. 
Grand av., iki šiol jau gavo 107 
prašymus pasiimti į gyventojų 
nuosavybes užklydusius gyvu
lius. •

A. "f A-
CHARLES CHAPPELO

(ČEPULIS)
Gyveno 6204 S. Kilboum Avė.

Mli-e ges. 2 d., 1962, 8:25 v. 
v., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Za
rasų apskr., Rimšies parapi
jos, Medęčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai lr pažįstami. Laidotu
vėmis rūpinasi Sophie Gerčis 
su šeima.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia.

Laidotuvės įvyks šešt., ges. 
5 a., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Draugai.
baidot, dirėkt. Petras Bie

liūnas. Tel. LA 3-3572.

A. ’į* A.
ONA WASILUS •

< VAŠKAM® )
Gyveno 3254 So. Union Avo. 

Tel. VI 2-5753

Mirė geg. 2 d., 1962, 10:20 
vai. ryto. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

, duktė Ona Lucas, žentas My
kolas, sūnus Pranas Walton, 
marti Ona, 3 anūkai Robert, 
jo žmona, Virginia, Donald ir 
Geraldine, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

JL’.riklausė šv. Kazimiero Sės. 
Rėmėjų 2 skyr., Gyvojo Ro
žančiaus, Maldos Apaštalavimo 
ir Teisybes Mylėtojų draugi
joms.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rūdmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg., 
5 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę. Duktė, sūnus, žen
tas, marti ir anūkui.

Land. direkt. Jurgis K. Rud- 
Sminas, Telef. YArds 7-1138.

A. -Į- A.
MIKALOJUS BUDRECKIS

Gyveno Miami Florida.

Mirė kovo mėn. 7 d., 1 962 m., sulaukęs 79 m.

Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskr., Šaukoto par., Daužnagių 
kaime.

Pasiliko didoliame nuliūdime žmona Mary, duktė Joane Woj- 
cic.ki. žentas Frank, anūkai: Frances ir Krank, sesers ir brolio 
vaikai: Luey Kartusis ir jos vyras Juozas Floridoje, Antanas 
Urbonas, jo žmona Vanda su vaikais Terese ir ildvardu Chica
goje, Juozas Urbonas, jo žmona Elizabeth, su dukterimi Lilly 
Montrealy, Kanadoje, a. a. Vlado Urbono duktė Helien Scarda.- 
ville su šeima Rrookl.vne, Stasys Urbonas, jo žmona L u ejr su- vai
kais, Mary. Gene, Edwardu, Vladu Lietuvoje, Martyną^ Budree- 
kis Elizabeth, hfe J., a. a. Petro Valeškos vaikai Lietuvoje:' pus
broliai ir pusseseres: Ignas Budreckis C. Budreckis, a. a. An
tano Ruidr.ec.kio vaikai, a, a. T). Bud.reckio vaikai, Vladze Ker- 
vclcvičienč, Salioniija šikšnienė, Makutėnienė, Saliikienė, Braza.i- 
tienė, Dumšų, Buračų, Vėžių. Musteikio šeimos, daug- kitų gimi
nių ir drangų, su kuriais velionis palaike labai tamprius ryšius.

Š. m. gegužės men. 5 d. 7 , v. ryto Švč. Panelės Gimimo baž
nyčioje, 69 Str. ,ir So. Washtenaw, Chicagoje, bus atnašaujamos 
šv. Mišios su egzekvijomis už a. a. Mikalojaus Budreckio sielą. 
Visi jo giminės, draugai ir pažįstami prašomi dalyva.uti pamal
dose. Jo artimieji Chicagoje.

1962 m. kovo 27 dieną Lietuvoje, Kretingoje mirė mūsų 
mylima sesuo

A. -j- A.

TERESĖ RIAUKAITĖ
Buvo gimusi Būdviečių kaime, Kretingos valse.

Sekmad., geg. 6 d., 10:45 vai. ir sekmad., geg. 20 d., 10:45
vai. bus laikomos šv. Mišios už jos sielą Ciceroje, Šv. Antano 
bažnyčioje.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę — BROLIAI IR SESUO SU ŠEIMOMIS

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
'litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL — TEL. LU 5-9500

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 4

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrsst 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

O

X F. EUDE1KIS
aiDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 $
OOSOLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARĄUETTE FUNERAL HOME >
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Si. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir9-1356

Laidotuvių Direktoriai

MOTfl&EVANS
•84# 80. VVESTERN AVB.

TRYB MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

e @

MASINTOMS VISTA 
REpubUc 7-8800 REpubUe 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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DRAUGAS, Tpenktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 4 i X Kun. J. Svirnelis, dirbąs 
misijose Indijoje, iki šiol pre-

| numeruodavo Draugą Jo pre- 
i X Brigl,ton Parko Lietuvi.,I numerata jau .prW metus yra 
Motėm Klubas rengia pikniką ibai , Jei atsirastų ge- 
sekmadienį, gegužės 6 d. Lie- .Mes lictuyhk. kurfe su. 
pos darže, 8236 Kean Avė. Bus

X Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 35 kp. Brighton Parke su
sirinkimas įvyksta gegužės 6 
d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. pa
rapijos mokyklos salėj. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Pasitar
sim ruošiamos pramogos rei
kalais, kuri įvyks gegužės 27 
d., išgirsim iš apskričio susirin
kimo pranešimą, kaip ruošia
masi išvažiavimui į Tėvų Ma
rijonų ūkį birželio 24 d., pasi
tarsim ir dėl autobusų, kad ta 
dieną duotume progos visiems 
nuvažiuoti į pikniką.

bufetas. Šokiams gros Hank’s 
orkestras. Komisija ir valdyba 
kviečia visus atsilankyti links
mai praleisti dieną tyrame ore.

X Šv. Vardo dr-jos šokių va
karas įvyks gegužės 5 d. vaka
re Šv. Kryžiaus parap. salėje. 
Pelnas skiriamas parapijos sko 
lų mažinimui.

X Eva Lukas, čia augusi kul 
tūrininkė, ne tik sielojasi ir re
mia lietuvių veiklą, bet taipgi 
ruošia pobūvius ir vadovauja 
pionierių organizacijai Western 
Electric Co. Ji taip pat vado
vauja Moterų sąjungos 46 kp. 
Marąuette Parke.

X Marąuette Parko parapi
jos salėj gegužės 6 d. 4' v. v. 
įvyks 35 metų sukakties nuoX -JAV ir Kanados Tautinių 

šokių šventei, įvykstančiai 1963 į p;rapijog įkūrimo minėjimas.
m. vasarą Chicagoje, repertua-1 
ro komisija iš Bruno Shoto ■—■ 
pirmin., I. Šilingienės, I. Ralie
nės, L. Braždienės ir R. Gus- 
taitienėg darbą jau pradėjo. 
Šokių grupės kviečiamos'regis
truotis jau dabar, adresu: Sta
sys Šiaučiūnas (LB Chicagos 
apyg. valdybos vicepirm.) 2511 
W. 69 st., Chicago 29, III.

X Chicagos Lietuvių Kęstu
čio pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, gegužės 4 d., 7 vai. v. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 St.

X Liet. B-nės Marąuette Par
ko apylinkės valdyba gegužės 
6, 13, 20 ir 27 d. (visus sek
madienius) prie šv. P. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
(Marąuette P.) priiminės tau
tinio solidarumo įnašus. Tuo su 
teikiama proga visiems atlikti 
tautinę pareigą, o ypač laukia
mi ir prašomi tie, kurie iki šio
lei tautinio solidarumo įnašų 
nemokėjo.
Ten pat bus stalas su lietu

viškomis knygomis ir naujau
siais leidiniais. Pirkdami ir pa
laikydami lietuvišką spaudą — 
prisidėsime prie lietuvybės iš
laikymo. k

Ta proga parapijos komitetas 
ir parapiečiai ruošia pasilinks
minimą su gera muzika ir už
kandžiais.

X Briglitoin Parko jaunučių
ateitininkų būrelio susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 5 d. 3 
v. p. p. 4239 S. Fairfield Avė. 
Nauji nariai, norintieji įsijung
ti į šį jaunučių ateitininkų bū
relį, mielai laukiami.

X Draugo admilnistracija pri 
mena visiems mieliems skaity
tojams, kad už prenumeratą

tiktų už jo prenumeratą apmo
kėti, prašomi kreiptis į Draugo 
administraciją, kuri mielai pa
tarpininkaus ir kun. J. Svirne
liui apie tai praneš.

X D. Petrulytė. S. Vaišvilie
nė ir E. Kutinąs balandžio 28 
— 29 d. dalyvavo Vidurio Ame 
rikos Montessori d-jų valdybų, 
mokyklų ir darželių administra 
torių bei mokytojų suvažiavi
me, atstovaudami A. Lietuvių 
Montessori d-ją ir pagelbinį 
vyrų komitetą. Suvažiavimą or 
ganizavo Illinois valstybės vkl- 
dytba. Atstovus iš kitų valsty
bių priėmė Oak Park Montes
sori d-ja. Vienas iš suvažiavi
mo punktų buvo montesorinio 
darželio, kurį lanko 30 vaikų, 
lankymas ir dirbančių vaikų 
stebėjimas.

X Dr. J. Adomavičius šį penk 
tad., geg. 4 d. 7:30 v. v. Alvu
do kult. pavakarį skaito pas
kaitą tema Neigiamoji rūkymo 
įtaka į žmogaus organizmą. 
Taip pat dalyvauja mok. M. Pė- 
teraitienė su vaikų programa.

X Benediktas ir Emilija Na- 
vickiai, negalėdami dalyvauti 
seselių kazimieriečių seime, pri 
siuntė pasveikinimus ir dova
ną.

X Rasa Laimutytė su Jonu 
Kapočium susižiedavo balan-

Toronto Vyties moterų komanda laimėjusi pirmą vietą Chicagoje su 
komandos vadovu Balsiu.

SESERYS, DUKTERYS, MOTINOS

Liet. Dukterų d-jos metinės šventės proga

Prieš kelerius metus įsistei- ir darbais meilės įrodymas. Jos 
gusi Lietuvos Dukterų draugi- kaip tik ir nešė tos paguodos 
ja sudarė savo branduolį iš ke- trupinių, padėdamos vargstan- 
lių moterų. Jos buvo pasiryžu- tiems ,ligoninėse lankydamos 

i sios padėti vienam kitam lie- giminių neturinčius, namuose 
I tuviui, patekusiam į vargą ir sutvarkydamos be artimųjų gy 
j negalinčiam iš jo išsikapanoti, i venančius. Tai ir buvo jų tik- 
[O tokių žmonių, kurie net tur-.1 rieji krikščioniški darbai, kurie 
tingiausiam pasaulio krašte ne turėtų būti mūsų visų nuošir- 

| retai patenka skurdan, buvo ir džiai vertinami.
bus, nes juk ne visi yra vieno-
dai stiprūs, sumanūs, sveiki ir 
atsparūs gyvenimo atneštoms 
nelaimėms. Vienas suserga, an-: 
trą ištinka kokia netikėta as
meninė ar šeimos nelaimė, tre
čiam kelią į geresnį gyvenimą 
pastoja nelaimingas atsitiki-

Sujungtomis širdimis ir 
jėgomis

Tačiau iš tų, kurios aukoja 
savo laiką, uždarbių dalį nu
traukia nuo savo šeimų, nega
lima dar daugiau reikalauti. 
Šiandien reikalinga visuose dar 
buose sujungtų širdžių ir sumas. Ir taip kartais visai neti-,

ketai žmogus atsiduria neiš-j glaudintų gretų, kad mūsų dar- 
brendarnoj pelkėj, kurioj mur-1 bai eitų tinkamu keliu. Juo la- 
dosi, prarasdamas viltis ir švie J biau reikia organizuotos veik- 

(Nuotr^P^Petničio)81* sesn^° gyvenimo horizontus. į los artimo pagalbos srity, kuri 
Tokiems žmonėms pagalba mūsų tarpe niekada nesibaigs

Chicagoj ir apylinkėse
CICERIŠKIAI PAGERBS 

SAVO MOTUTES
Cicero lietuviai rengia tra

dicinį Motinos dienos minėji-

kad “neatbaidytų” senųjų atei
vių.

— Apie Bendruomenę “ame
rikonai” turi labai mažą su

mokama. iš anksto. Iki šiol bū- džio 22 d. per Velykas. Sutuok-
davo gan ilgai laukiama pre
numeratos pratęsimo. Tačiau 
nuo dabar administracija yra 
priversta būti griežtesnė neat
sakančiųjų į paraginimus skai
tytojų atžvilgiu ir į skolą tesiųs 
ne ilgiau 3 mėn.

Mok. Vanda Milavickienė pa
ruošė vaikus pasakojimui Vely
kų papročiai Lietuvoje ir dia
logui, -kas buyo išpildyta bal. 
29 d. Jaunimo Centre, Alvudo 
parengime.

tuvės numatomos netolimoje 
ateityje.

X Joana Sohcckis, Don Var
nas Veteranų pagelbinio mote
rų vieneto narė, padovanojo 
brangų 8 asmenims - sidabrinį 
šaukštų ir šakučių servizą pa
vasariniam parengimui—Count
ry Fair, kuris įvyks šį šešta
dienį, Don Varnas posto name, 
6816 S. Western avė.

X Stanislovas Pocius, 11043 
S. Pulaski Road, ilgametis

X Į Laisvę 28 nr. jau išspau , Draugo skaitytojas, pergyve-
sdintas ir išsiuntinėtas skaity
tojams. šiame Į Laisvę nr. rašo 
Andrius Baltinis, Gediminas 
Galva, Karolis Drunga, Jonas 
Šoliūnas, Julius Vidzgiris ir ki-

X J. Pakel,, sr., Chicago Sa- ti. Daug vietos skirta vėlesnės 
vings and Loan bendrovės pre- lietuvių rezistencijos vado Juo

nęs sunkią operaciją, dabar 
sveiksta namuose, savo žmo
nos Barboros priežiūroje.

X 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubas, Roselande, Vi
sų Šventųjų parapijos naujoje

mą, sekmadienį, gegužės 13-tą, , Pūtimą, — tvirtino J. Bobi- 
3 vai., šv. Antano parapijos nienė’ apylinkės švietimo at- 
sajėje [stove. — Būrelis turi būti prie

Minėjime numatoma prakal-. mokyklos.
ba ir meninė programa. Dalį č. Grincevičius, Cicero A. L. 
pastarosios išpildys vietos pra- M. mokytojas, irgi išsireiškė, 
džios mokyklos mokiniai vado- ■ kad geriau būtų jei būrelio or- 
vaujami mok. J. Kreivėno. Iš-Į ganizacija nebūtų aiškiai apy-
kilmes ruošia Bendruomenės 
apylinkė ir kviečia atsilankyti

brėžta. S. Ingaunis, tėvų komi
teto pirmininkas, pasipriešino

visas močiutes ir tuos, kurie [ bet kokiam švietimo tarybos
jas turi ar turėjo.

Bendruomenės rūpesčiu
dr. F. Kauno pastangomis ne
seniai buvo suorganizuotas Ci- 

i cero Aukštesniosios lituanisti- 
jkos mokyklos rėmėjų ratelis.
Jau surinkta daugiau kaip 
$600 aukų, kaip teigia apylin
kės pirm. A. Juškevičius. Per 
paskutinį bendrą B-nės valdy
bos, mokyklos mokytojų ir tė- - 
vų komiteto posėdį buvo nutar- i esantį 
ta, kad ant padėkos laiškų pa
sirašys mokyklos direktorius,

ir
kišimuisi į mokyklos reikalus, 
jei ji neduodanti pinigų mokyk-
lai išlaikyti.

zidentas, paaukojo knygos “Pa
lik ašaras Maskvoj” fondui 100 
dol., juos paskirdamas tai leidi
nio daliai, kurią siuntinėti Wa- 
shingtono politiniams sluoks
niams pažadėjo Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas. Leidinį siunti
nės ir kiti lietuvių politiniai or
ganai, kai tik komisija surinks 
reikiamą sumą tūkstančiui eg
zempliorių pirkti. Parama siun
čiama: Jonas Bertašius, 2642 
W. 15 St., Chicago 8, III.

salėje ruošia pasilinksminimą 
zo - Daumanto žygdarbių apra-! pikniką, gegužės 13 d. 2 v. p 
šymui. Juozo Lukšos aprašymą
praturtina įdėtos 4 jo foto nuo
traukos, darytos Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Su šiuo Į Laisvę 
nr. pasikeitė Į Laisvę adminis
tracijos adresas. Į Laisvę admi
nistratoriaus pareigas prisiėmė 
Kostas Bružas, 10734 S. Eber- 
hart Avė., Chicago 28, Ilk, ilga
metis Balfo, L. B-nės ir kt. lie
tuviškų organizacijų veikėjas ir 
lietuvių spaudos bendradarbis.

X Akademinis Pavasario Ba
lius, kurį ruošia skautai akade
mikai įvyks geg. 12 d. 8:30 v. 
v. Western Ballroom salėje. 
Veiks gausus bufetas, baras ir " 
bus įdomi programa, kurią at
liks Chicagos Operos Vyrų 
Choras. Staliukus iš anksto ga
lima rezervuoti pas D. Korzo- 
nienę LA 3-1263 ir pas I. Pa- 
vilčiūtę PR 8-1046. (Pr.)

X Leonora ir Dan Lapinskiai,
stambūs biznieriai, savo .gražio-

X Per tris minutes įmontuo
jami nupigintomis kainomis 
mūsų parduodami vėsintuvai. 
DAINA CO., 3321 S. Halsted, 
tel. CL 4-5665. (Sk.)

X Poetė Julija švabaitė-Gy- 
lienė, paruošusi spaudai savo 
poezijos rinkinį “Šaltiniai teka 
amžinybėn”, skaitys savo su
kurtų eilėraščių Lietuvos Duk
terų dr-jos koncerte rytoj 7 v. 
vak. Jaunimo Centre. (Pr.)

X Aurelija Genčiauskaitė, ku
ri Jaunimo konkurse laimėjo 
pirmą vietą, dalyvauja “Cope- 
lijoje”, kuri bus statoma S. 
/Velbasio baleto studijos ruošia-

yra būtina iš tų, kurie dar ga
li gyventi savu gyvenimu ir re
aliai gali padėti savo artimui. 
Reikalinga ne pavienė, bet or
ganizuota parama, kad skurs- 
tąs, vargšas ar ligonis galėtų 
pakilti, kad galėtų jausti ap
link save turįs jį atjaučiančių 
širdžių ir paguodai ištiestų ran 
kų.

Pagalbos prašymui ištiesta 
ranka

Visi žino, kad lengviau yra 
duoti negu prašyti, lengviau 
yra padėti negu pagalbos ieš
koti. Dėlto retas kuris, net di
delės nelaimės paliestas, turi 
pakankamai drąsos ištiesti ran
ką, laukiančią į ją nukrintant

ir pagalbos reikalingųjų nieka
da nestokos. Šioje srityje reika
linga kiekvieno parama, kiek
vieno konkretus prisidėjimas 
savu įnašu, kad vargan pate
kusieji ar apleisti ligoniai galė
tų susilaukti paramos, kad jie 
nesijaustų visų užmiršti, bet 
visada žinotų aplink save tu
rį mylinčių širdžių ir juos iš ne
laimės keliančių jėgų. Ta pagal 
ba turi ateiti ne iš kur kitur, 
o tik iš savųjų tautiečių, kurie 
Aukščiausiojo yra dar apsau
goti nuo panašių nelaimių.

Metinė šventė - koncertas 
(įvykstąs šį šeštadienį) kaip 
tik yra proga pasirodyti mums 
visiems didesniu prisidėjimu, 
vargšų atjautimu, dirbančiųjų

pagalbos trupinėlių. Gi artimo [ įvertinimu ir artimui pagalbą 
meilė reikalauja, kad tie, ku- nešančia ranka. Jeigu būrys lie

B. Babrauskas gynė centri
nius organus, sakydamas, kad | 
jie nori tik padėti ir darbo jo-

rie turi daugiau jėgos, sveika
tos ir turto, nors ir savo kar-

tuvių moterų savanoriškai yra 
pasidariusios vargšų ir ligonių 
seserimis, senelių dukterimis ir 
našlaičių motinomis, tai prie tosiprastų laiku ištiesti pagalbos 

kiu būdu netrukdo. Pirminin- ranką ne tik ašarų ^ušluosty- [prisidėti yra būtina visiems, ku 
kaujantis A. Juškevičius paša- mui> bet ir greitesniam grįši- rie tik gali didesne ar mažesne 
kė, kad rėmėjų ratelis turi tu- mui į žmogiškumą.
rėti kokią atramą, o Bendruo
menė kaip tik ta atrama ir

A. L. M. abiturientų išleistu-
tėvų komiteto atstovas ir B-nės ves 11 umatytos birželio 9 d.
apylinkės atstovas. Mokiniai duos programą, o tė-

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės visa tai savo moteriška 
širdimi suprato. Jos ėmėsi pa
čios ieškoti tokių, kurie aplin
kybių ir susidėjusių sąlygų bu
vo iš gyvenimo išspirti ir nu-

duokle tan darban įsijungti. 
Nušluostyti ašarą, suteikti

paguodą, padėti iš vargo pa
sikelti nūnai turi būti bendrų 
jėgų ir sujungtų pastangų vai
sius. Nė vienas nėra toks tik
ras, kad kada nors panašios

, Šis paprastas klausimas neti- vai ir LB apylinkes valdyba nimo ribos Jos pačįos jų ieško- 
p. Bus šauni muzika^ veiks bu- kėtai kai kėli | Pasirūpins reklama, salės pa- ijo ne gavQ smalsumui patenkin-
fetas - užkandinė. Bus svečių 
politikų. Valdyba kviečia jau
nimą ir senuosius smagiai pa
sišokti ir linksmai laiką pra
leisti.

J. A. VALSTYBĖSE
— Motinos dienos minėjimas. 

Pabaltijo Moterų Lietuvių klu
bas Bostone gegužės 13 d., sek 
madienį, 3 vai. p. p. Piliečių 
klubo patalpoje Il-me aukšte 
rengia Motinos dienos' minėji
mą. Prof. St. Yla skaitys pas-

dalyviai pasiūlė rėmėjų ratelį [ ruošimu ir gėrimais 
atjungti nuo Bendruomenės,

STATYS “TR AVIATĄ” j trakto. Kontraktas užsibaigė
Chicagoje gegužės 5 d. 8 vai. 'pirmadienį vidurnaktį. Koi kas 

15 min. McCormick salės (23. negirdėt), kad unijos nariai bus 
gatvė prie ežero) mažajame te-[iššaukti streikan.
atre statoma Verdi opera “La Į
Traviata”, diriguojant Fedorui j PLIENO PRAMONE NEAT-

mesti už žmogaus verto gyve- I pagalbos nebus reikalingas. Tai 
gi reikia jau dabar į priekį me
sti, kad paskiau kiekvienas ga
lėtume rasti. P. Stakysjti, bet artimui tikros pagalbos, 

V. Zalatorius jpagUodos ir motiniškos meilės 
suteikti.

Niekas taip jautriai neveikia 
juodon neviltin papuolusio žmo 
gaus, kaip artimo nuoširdumas

je rezidencijoje Three Oaks, 16 kurios daInų_ -okių jr
W. 260, Timber View Dr., Elm- ellaraš4ių ,pynė. praMšėja - 
hurst, III., iškėlė šaunias vai- Laima Katauskaitė Soks ma. 
šes savo sūnelio Jono vienų me žj ItaškienSs tautinių šokių
tų sukakties proga. Dalyvavo 
krikšto motina Teresė Alis ir 
jos mamytė Bernice Alis, taip-

šokėjai, dainuos Liet. mokyklos 
mokiniai ir skautai, deklamuos 
B. Vaičjurgytė ir D. Izbickaitė.

gi močiutė Mikalina Janušaus- _ _ ;& ' Po programos kavute. Maloniai
kienė, Lapinskienė ir daug kitų, v . , .v,| prašome visą lietuvišką visuo- 
svecių. , menę aį,gįiankyti pagerbti savo

X Rytoj, gegužės 5 d. 7 v. motinėles. Įėjimas nemokamas, 
v. galėsime pamatyti Z. Kėve-
laitytės - Viso-ckienės režisuotą 
vaidinimą, “žvaigždė” Cicero 
P-jos salėje. Vaidina virš tris
dešimt artistų. Vaidinimas savo 
turiniu ir pastatymu yra aukš
to lygio. Jis įdomus ne tik jau
nimui, bet ir vyresniesiems.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
orkestrui, bufetas ir obelų bei 
vyšnių žiedais pasipuošusi jau
ki salės atmosfera. (Pr.)

X Už a. a. Kazimiero Je- 
čiaus sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos Tėv. Jėzuitų kopi. ge
gužės 6 d. II v. Giminės, pažį
stami ir draugai kviečiami da-

Kabalin. Baletas — Mary Van- 
das. Stato The American Ope
ra Co., kuriai vadovauja ener
ginga vengrų kilmės muzikė 
Anna Del Preda.

KOL KAS DIRBA BE 
KONTRAKTO

Gazolino stočių • prižiūrėtojai, 
priklausą prie Chicagos išvežio- 
tojų unijos 705 lokalo ir aptar
naują apie 5,000 gazolino par
duotuvių, kol kas dirba be kon-

LEIDŽIA universitetui

Northwestern universitetas 
paprašė Bethlehem plieno įmo
nės, kad būtų atleistas nuo kon 
trakto, kuriuo saistomas pirkti 
1.6 mil. kubinių jardų smėlio iš 
planuojamo naujo “Sandūnų” 
uosto. Smėlis buvo numatytas 
užpilti dalį ežero prie univer
siteto nuosavybės Evanstone.

PLUNKSNA PALEIDO 
KULKĄ

Baselyje, Šveicarijoj, laikrodžių 
parodoj demonstruojami mažyčiai 
kišeniniai laikrodžiai. (UPI)

KAS KĄ IR KUR
ASS studijų dienų

Urbanoje dienotvarkė
Penktadienis, gegužės 4 d. — 

8 vai. vak. “Dainų šventė” Thun- 
derbird restorane, 603 E. Daniel 
St., Champaign, III., urbaniečiams 
ir anksčiau atvykusioms. Iš kitur 
atvykusius prašome kreiptis visais 
reikalais į senj. A. Rimą telefonu 
365-1978 arba j fil. V. Užgirį telef. 
365-2160.

šeštadienis, gegužės 5 d. — 11 
vai. ryto registracija universiteto 
YMCA patalpose, 1001 S. Wright 
St., Champaign, III- čia pat vyks 
ir, visos paskaitos; 1 vai. Studijų 
dienų atidarymas; 1:15 vai. inž. 
J. Miklovo paskaita tema “Oku
puotos Lietuvos jaunimas”; 2:30 
vai. dail. A. Kurausko paskaita 
“Lietuvių dailės tradicija emigra
cijoje” ; 4 vai. Simpoziumas tema 
“Organizacijų reikšmė mums”, 
praveda fil. A. Mickevičius; 5:30 
vai. vakarienė; 7:30 vai. šokiai

TRAUKIA LIGONINES 
Į TEISMĄ

Dešimties negrų gydytojų 
skundas, kaltinąs 56 Chicagos JVFW salėje, 224 W. Main St

mame koncerte, gegužės 6 d. 4 lyvauti. Liet. Agronomų S-ga
v. p. p. Jaunimo Centre. (Pr.) (Pr.) 1

Vaizdelis iš pasakos “Teisybė ir Neteisybė”, kurią vaidins Mar
ąuette Parko Jaunučiai, vadov. M. Steikunienės, šį sekmadienį, 
parapijos salėje, per kuopos šventę.

Policija sustabdė automobilį 
prie Ashland ir North gatvių.' 
Iš trijų važiavusių vyrų vienas 
buvo neregys. Tikrinant jų ta
patybę, vienas išsitraukė įtar
tiną fontaninę plunksną. Kai 
policininkas Robert Valka paė
mė plunksną į savo rankas, ji 
iššovė kulką ir mirtinai sužei
dė neregį James Grant, 42 me
tų, 620 S. State.

DAUG NAUJŲ PILIEČIŲ
Iškilmėse, vykusiose antra

dienį McCormick vietovėje, 1,- 
100 asmenų priėmė J. A. Val
stybės pilietybę. Jų tarpe buvo 
ir gerokas skaičius lietuvių.

rajono ligonines, kad jos išski
ria rases, pateks į JAV fede-

Urbana, III.
Sekmadienis, gegužės 6 d- —

10:30 vai. ryto Šv. Mišios univer
siteto Šv. Jono koplyčioje, 604 E.ralinį teismą, nes derybos nu- 

5 [ trūko tarp abiejų pusių, kurias Armory St Champaign III. 12 v.
1 pusryciai-pietus; 1 vai. aktorius

atstovavo 50 advokatų. Gydy- k. Veselka skaito paskaitą tema 
tojai skundžiasi, kad nuo 1938;“Teatriniais klausimais”; 2:30 vai 
metų ligoninės boikotuoja neg-.studijl dienų uždarymas, 
rus gydytojus ir ligonius.

KATĖS MOKĖJO MOKES
ČIUS

Margaret Montgomery, mi
rus Chicagoje prieš du metus, 
paliko $13,086 palikimą savo 
katėms. Šiomis dienomis vai- [ 
stybės prokuroras William 
Clark nustatė, kad penkios ka
tės turėsiančios sumokėti 242.23 
palikimo mokesčių.

Te Fr A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 2», III. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadle-

PARDUODAMA PREKYBOS 
Į M ONE

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No. 3921




