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NIŪRI LAOSO ATEITIS, NORS RAUDONIEJI 
SUMAŽINO SPAUDIMĄ

VIENTIANE, Laosas. — Au
toretingi JAV kariniai šaltiniai 
užvakar pareiškė, kad situacija 
šiaurės vakarų Laose yra niū
ri, nors prokomunisto Pathet 
Lao daliniai ir jo draugai iš 
šiaurės Vietnamo sumažino 
spaudimą.

Provakariečio princo premje
ro Boun Oum vyriausybė ir ge
nerolas Phoumi Nosavan, atro
do, nutarė palikti šiaurės vaka
rinį Laosą, kadangi ši krašto 
dalis neapginama numatomoje 
ateityje.

Komunistai pasiekė savo tiks 
lą: turės progą giliau prasi
skverbti į Thailandą.

Be jokio vargo komunistai 
per miškingą apylinkę galės 
brautis į Thailandą, — pareiš
kė amerikiečių pareigūnas. Ir 
jis nemano, kad raudonieji tie
siogiai užpuls Thailando pasie
nį.

Amerikiečių kariniai šaltiniai 
pateikė tris priežastis, kodėl ko 
munistai pasistūmė pietų link, 
užimdami Muong Sing ir Nam

1. Palaužti vyriausybės 
riuomenės moralę.

ka-

2. Paimti amunicijos ir me
džiagų iš vyriausybės kariuome 
nės. Atrodo, vyriausybės ka
riuomenė sunaikino šešias arti
lerijos kanuoles Nam Tha vie
tovėje, bet 90 mylių kelyje ji 
paliko daug kitų įrengimų ir 
amunicijos.

3. Susilpninti laosiečių vyriau 
sybės poziciją naujose derybose 
dėl politinės Laoso ateities.

Policija kovoja prieš
riaušininkus

BOGOTA, Kolumbija. — Ka
riuomenė ir policija kovoja dvie 
juose Kolumbijos miestuose 
prieš studentus riaušininkus, 
kurie nuleido pastatytų automo
bilių padangas arba juos pade
gė-

Studentai riaušes sukėlė Bar- 
ranąuilla ir Santa Marta mies-

Šeši R. Vokietijos 
jaunuoliai praslinko

pro spygliuotę tvora 
j Vakarus

UESCHWEGE, Vokietija. — 
Šeši Rytų Vokietijos jaunuoliai 
pirmadienį prasiskynė sau ke
lią į Vakarų Vokietiją. Tai už
vakar atskleidė Vakarų vokiečių 
pasienio policija. Keturios mer
gaitės ir du berniukai, 12 ar 13 
metų, pradžios mokyklos sep
tinto skyr. mokiniai, atvyko į 
laisvę. Septintas klasės narys, 
mergaitė, nusigando, kai jie ar
tėjo prie užbarikaduoto pasie
nio, ir grįžo atgal.

Šeši išvengė ginkluotų komu
nistų sargybinių ir pralindo pro 
spygliuotą tvorą. Tamsa ir lie
tus pagelbėjo jiems pabėgti.

JAV astronautas Scott Carpenter pasiruošęs rytoj skristi raketoje aplink žemę tris kartus. Car
penter yra su žmona ir savo vaikais (iš kairės i dešinę) Kristen Elaine, 6 metų; Robyn Jay, 10 
metų; Mark Scott, 13 metų; ir Candaee Noxon, 5 metų. (UPI)

ASTRONAUTAS UARPENTERDASIRUOSES 
RYTOJ SKRIDIMUI Į TOLIMĄSIAS ERDVES

Turėtų rytoj skristi aplink žemę, jei bus palankus oras

au uos

tuose. Jau apie dvi savaites vyk 
Tha šiaurėje ir grasė Houei Sai sta streikas. Bogotoje studentai
prie Thailando 
norėjo:

pasienio, nes irgi streikuoja, bet nenaudoja 
smurto.

Olandai numušė Indonezijos 
transporto lėktuvą

Amerikietis grįžta iš 
Rusijos

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas davė lei
dimą grįžti į Jungtines Ameri
kos Valstybes Robertui Webs- 
teriui, buvusiam Clevelando plas 
tikos specialistui, kuris atsisakė 
Amerikos dėl Rusijos 1959 me
tais.

žinios
— Prezidentas Kennedy va

kar spaudos konferencijoje kal
bėjo vidaus ir užsienio politikos 
klausimais, paliesdamas pietry
čių Azijos ir Europos reikalus, 
ypač Prancūzijos ir Vokietijos. 
Ir vėl pakartojo, kad JAV ir 
toliau ves pasikalbėjimus su 
Sovietų Sąjunga Berlyno krizės 
pašalinimo reikalu. Paklaustas, 
kaip ilgai pasiliks JAV kari
niai daliniai Thailande, prezi
dentas Kennedy atsakė, kad jis 
nežinąs.

— Prezidentas Kennedy spau 
dos konferencijoje pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės kalbėsis su prancūzų pre
zidentu de Gaulle. Kalbėdamas 
apie Laosą, Kennedy pabrėžė, 
kad trys princai turėtų suda
ryti laosiečių koalicinę vyriau
sybę.

— Britanija pasiųs savo ka
rinių dalinių į Thailandą, jei jo 
vyriausybė paprašys.

— JAV oro biuras vakar pra
nešė, kad 50:50 yra proga ry-

mus aplink žemę savo Aurora Jos nenorėjo trukdyti vaikų toj skristi raketoje aplink že- 
7 kapsulėje. Jis jau atliko stro- iš mokyklos ir keisti kasdienio ' mę astronautui S. Carpenteriui.

HOLLANDIA, Vakarų Naujoji 
Gvinėja. — Olandai vakar virš 
Fak Fak numušė Indonezijos 
aviacijos transportą. Lėktuvas 
nukrito į jūrą pietvakariuose 
nuo Naujosios Gvinėjos, kai ku
rie lakūnai buvo išgelbėti.

Lėktuvas buvo numuštas, kai 
indonezai vėl bandė įsibrauti į 
olandų valdomą Vakarų Nau
jąją Gvinėją.

Numuštas, lėktuvas buvo dvie 
jų motorų C-47.

Olandų jūrų kareiviai (mari
nai) išvijo 40 indonezų para
šiutininkų; nuleistų antradienį 
į džiungles netoli Fak Fak dvie
jų C-47.

JAV prekybos dele
gacija Britanijoje

LONDONAS; —< Jungtinių 
Amerikos Valstybių mašinerijos 
ir tiekimų prekybos delegacija, 
remiama komercijos departa
mento, vizituoja Britaniją, no

Kelia abejonę dėl 
JAV-Sovietų

pasikeitimų
MASKVA. — JAV Baltųjų 

Rūmų spaudos sekretorius Pier 
re Salinger vakar pareiškė, kad 
jis nenumato galimybės tuojau 
padidinti tarp Rusijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių in
formaciją.

Salinger savaitę viešėjo Mas-rėdama padidinti abipusę pre- . ,
kybą su Britanija. Delegacijai
vadovauja Bradley Murray, ko 
mercijos departamento pareigū
nas.

Argentinos ministeris
vizituos JAV

BUENOS AIRES. — Argen
tinos ekonomijos ministeris Ai
varo C. Alsogaray užvakar pa
reiškė, jog vyks į Jungtines A- 
merikos Valstybes netolimoje 
ateityje, bet tik padarius pažan 
gą Argentinos ekonominiame 
gyvenime.

— Britai ir Australija pasiųs 
karinę pagalbą Thailandui, jei
jis jos prašys..

diktatorium Chruščiovu ir ki
tais Sovietų pareigūnais.

Pasikeisti Chruščiovo ir Ken- 
įnedžio pasirodymais televizijo
je “padėtas lentynoje”, — pa
reiškė Salinger, kuris vakar iš
vyko iš Maskvos į Washingto- 
ną.

Izraelio prekyba su Kuba
Izraelio kiaušiniai, Kubos cukrus

CĄPE CANAVERAL, Fla. —
Astronautas Malcolm Scott Car 
penter pilnai tinkamas ir pasi
ruošęs šeštadienį skristi į toli
mąsias erdves, ir jis to laukia 
kaip vaikas Kalėdų. Jo gydyto
jas dr. W. K. Douglas pažymė
jo, kad artėjant skridimui, aiš
ku, susijaudinimas auga, bet 
tai ne įtampa, o daugiau entu
ziazmas.' Carpenter yra ryžtin
gas ir tikrai geros sveikatos; 
pasiruošęs ir laukia skridimo.

Jau kevirtadienį astronautas 
Carpenter ir jo pakaitalas Wal- 
ter M. Scirra atliko pačius pas
kutiniuosius pasiruošimus ir 
perėjo prie specialios dietos.
Carpenter, numatoma, šeštadie
nį turės atlikti tris apskridi-

Rusas kareivis pabėgo 
iš Vengrijos į 

Austriją
VIENA, Austrija. — Sovietų 

kareivis Sergei Budjuny, 21 me
tų, iš Dnijepropetrovsk, atbėgo 
antradienį į Austriją, netoli 
Rechnitz Burgenland’e, iš Veng 
rijos, peržengdamas austrų -ven 
grų pasienį. Jis pasidavė austrų 
pasienio sargybiniui.

Budjuny dar klausinėjamas 
policijos Graz, bet jam būsią 
suteiktas politinis prieglobstis.

Budjuny yra Sovietų Sąjun
gos armijos karys nuo 1960 me BONNA. — Vakarų Vokieti 
tų rugsėjo mėn. Jis planavo jos kancleris Adenaueris pa
kelis mėnesius pabėgti į laisvę, reiškė, kad valstybių sąjunga 
Palikęs kareivines, jis bėgo 11 neturi būti apynasris tos są- 
mylių tamsoje prieš pasiekiant jungos nariams. Kiekvienas są- 
Geležinės Uždangos pasienį. | jungos narys turi turėti laisvę

Paskui šliaužė per minų lau-| pareikšti savo mintis, pažymė
lių ir nugalėjęs spygliuotos tvo j damas, kad ir prezidentas Ken- 
ros kliūtis, pasiekė austrų že-1 nedy yra tos pat nuomonės, 
mę. ' I Tai Adenaueris pareiškė da

rydamas krikščionių demokratų 
unijos nariams pranešimą apie 
savo pasikalbėjimus su JAV 
ambasadoriumi Dowlingu. Anks 
čiau radęs reikalo viešumon iš-

pius bandymus, įkopęs į Atlas; šeimos gyvenimo rutinos. Car- 
raketos viršūnę, ir pareigūnai j penter žmona sako: “Nėra gi 
pranešė, kad viskas geriausioj kito tokio dalyko pasaulyje, 
tvarkoj. kaip stovėti vandenyno pakran-

Didžiausia problema — oras ^je, matyti kapsulę lekiant ir 
tarp 7 vai. ryto ir 12 vai. 30 maldoje būti įsijungusiai minio- 
min. p. p. Gali sukliudyti arba 3e •
debesys ties raketos paleidimo 
vieta arba dideles bangos ties 
Bermuda, kur astronautą su
planuota nuleisti.

Žmonės bėga iš 
raudonosios Kinijos

Iš Washingtono pranešama, H0NG KONG- “ Paskutinė- 
kad gali būti nutraukta anksty- mis Anomis padidėjo pabėgė

lių skaičius iš raudonosios Ki
nijos. Kinai iš komunistų rojaus 
bėga į Hong Kongą. Kasdien 
atbėga per 2,000 kinų, bet bri
tai juos grąžina namo.

Patikimi šaltiniai teigia, kad

besnė tradicija ir astronauto 
žmonai gali būti leista stebėti 
jo kelionę į tolimąsias erdves.
Kiti astronautai atkalbinėja Car 
penterį nuo leidimo žmonai ir 
vaikams stebėti jo kilimą į erd
ves, bet jis pats to norįs. Pati nuo šio mėnesio pradžios iš ko- 
gi jo žmona būtinai nori tai ma j munistinės Kinijos atbėgo 20, 
tyti. Astronautų Shepard ir į 000 asmenų ir jie grąžinti į Ki- 
Glenn žmonos buvo namie, kai į niją. 
jų vyrai buvo iššauti į erdves, i Kinijoje siaučia badas.

Sovietų Sąjunga atnaujins 
atominius bandymus atmosfero
je.

— 500 japonių studentų de
monstravo prie JAV ambasados 
Tokio mieste, protestuodami, 
kad Amerika pasiuntė savo ka
rinius dalinius į Thailandą ir

bombas
— JAV lėktuvas vakar nu

krito netoli Nairobi, Kenijoje. 
Žuvo 17 mokslininkų, kurie bu 
vo ten nuvykę stebėti astronau 
to Carpenterio skridimą rake
toje aplink žemę.

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir dar trys sekretoriai viename 
verslininkų susirinkime Wash- 
ingtone vakar ragino remti pre 
zidento Kennedžio įstatymo pro 
jektą sudaryti prekybines su
tartis su Europos Ekonominės 
Bendruomenės (Bendrosios Rin 
kos) valstybėmis. Vėliau jiems 
kalbėjo prezidentas Kennedy.

ADENAUERIS LYGINA DUOBES TARP 
BONNOS IR WASHINGTONO

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe vakar pareiš 
kė, jog jis pasiruošęs savo pro
vinciją prijungti prie centro 
Kongo vyriausybės. Šiandien 
Leopoldvillėje jis turės konfe
renciją su kongiečių premjeru 
Adoula.

KALENDORIUS
Gegužės 18 d.: šv. Venanci- 

jus, Erdvilas.
Gegužės 19 d.: šv. Petras Ce- 

lestinas, Skaistutis.

ORAS

■Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 90 laipsnių; rytoj — 
vėsiau, galimas lietus.

Saulė teka 5:28, leidžias 8:05.

TEL AVIV, Izraelis. — Jung tatoriaus 
tinių Amerikos Valstybių am
basados pareigūnas papeikė Iz
raelį dėl slaptos milijoninės do
lerių prekybos su Kuba, kuriai 
žydai pristato kiaušinių už cuk 
rų.

Slapta prekyba su Kuba sie
kia keletą milijonų dolerių.

Izraelio ūkininkai vištas mai
tina Jungtinių Amerikos Vals
tybių grūdais, gautais iš žemės 
ūkio gaminių pertekliaus.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai Tel Aviv mieste iš
dėstė dalyką Izraeliui, kad dėl 
izraelitų mainų prekybos, Ame
rikos mokesčių mokėtojams ten 
ka paremti Kubos kiaušinių im
portus.

Izraelis turi teisę prekiauti 
su kuo jis nori, bet Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra susirū 
pinusios, kad jų ūkiniai gami
niai yra įvelti į Izraelio ir dik-

Castro prekybinius
reikalus.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, duodamos ūkinių gaminių 
Izraeliui, sutartyje pridėjo są
lygą, kad Izraelio vyriausybė 
Amerikos grūdų neduotų paukš 
čių ūkininkams.

Lt. gen. James L. Richardson (kairėje) ir gen. Paul Harkins va
dovauja JAV kariniams daliniams Thailande. (UPI)

Naujas diplomatinis gyvumas Vakarų Vokietijos sostinėje
bėjo dr. Adenaueris, — be JAV 
laisvasis pasaulis negalėtų būti 
išsaugotas”.

Tie pareiškimai apie gerus 
santykius su prezidęntu Kenne- 
džiu komentuojami kaip atsa
kymas į gandus, kad Adenaue
ris jautęsis giliai įžeistas Vals
tybės sekretoriaus Dean Rusk 
laišku Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriui G. Schroe 
deriui. Dr. Schroederis laikraš
tininkams patvirtino, jog Valst. 
sekretorius Rusk Bonnos vy-

, , riausybės paskelbimą JAV pa-
kelt, nuomonių skirtumus tarp , aiūl kaj iš ti Berly„0 
JAV ir Vakarų Vokietijos, Ja-1 Haudm, sav0 laiškc pavaain0 
bar dr. Adenauer,s buvo aiškiai ,,pasitikėjimo sulaužymu„. 
susrrupmęs išlyginti duobes tarp
Bonnos ir Washingtono. Vakarų Vokietijos užsienio

Parlamento nariams jis pa-! reikalų ministerija pareiškė nuo 
reiškė, kad dabar Vakarų Vo- monę, kad sekr., Rusk laiškas 
kietijos santykiai su JAV yra buvo bendro pobūdžio ir jame

ra oficiali nuomonė, kad geri 
santykiai su JAV-mis yra Va
karų Vokietijos atitinkamos po
zicijos pasaulyje būtinybė.

Adenaueris, taipgi atkreipė dė 
mesio, kad socialdemokratai da
bar apgailestauja lūžį Vakarų 
Vokietijos santykiuose su Jung 
tinėmis Amerikos Valstybėmis. 
“Koks nuostabus pasikeitimas, 
prisimenant praeities liniją”, — 
pažymėjo Adenaueris sociademo 
kratų adresu. Socialdemokratai 
gi tuos įvykius panaudoja prie
kaištui: tai Vakarų Vokietijos 
politinių vadų silpnumo žymė 
ir režimo autoriteto žlugdymas.

Antradienį Vakarų Vokietijos 
užsien. reikalų ministerį Schroe- 
derį vėl aplankė JAV ambasa
dorius Dowling ir Sovietų am
basadorius Smirnov.

taip pat geri, kaip ir anksčiau. 
Taipgi pažymėjo, kad ir jo pa
ties santykiai su prezidentu Ken 
nedy yra lygiai geri, kaip ir pra 
eitų metų pasikalbėjimų laiku 
Washingtone. “Aišku, — kal-

nebuvo jokių aiškių kaltinimų 
prieš Vakarų Vokietijos vyriau
sybę. Panašūs informacijų “pra 
tekėjimai” įvykstą ir JAV-se, 
— taip pasakęs sekr. Rusk.

Dabar Vakarų Vokietijoje y-i

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle paskyrė penkis naujus 
ministerius ir pasakė, kad Pran 
cūzija turi dirbti Europos poli
tiškai ir ekonomiškai yienybei.
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PABALTIEČIŲ SPORTO FEDERACIJOS 
VEIKLA

Š. Amerikos Pabaltiečių. Pabaltiečių lengvosios atle-
Sporto Federacija yra numa
čiusi tęsti savo veiklą kaip ir 
iki šiol. Federacija 1962 m. va- 

jdovlauja pagal ęilės tvarką, 
latviai. Pirmininku yra žino
mas latvių sporto veikėjas V. 
Raumanis.

Lietuvių sekciją PSF-je tvar
ko tiesioginiai pats FASK-tas. 
Oficialūs mūsų atstovai PSF- 
jos Centriniame Komitete yra 
A. Bielskus ir Elvyra Vodopa- 
lienė.

Pabaltiečių krepšinio, tink
linio ir stalo teniso 1962 m. 
pirmenybės įvyks gegužės 26/ 
27 d. Long Branch, N. J.

Varžybas rengia latviai. Pro
gramoje: krepšinis vyrams ir 
jauniams, tinklinis vyrams ir 
moterims; individualinės ir ko
mandinės stalo teniso varžy
bos vyrams ir moterims.

Visose komandinėse varžy-

tikos, plaukymo, lauko teniso 
ir futbolo li)62 m. pirmenybės 
numatomos š. m. liepos 14 -15 
d. Udora, Ont., netoli Toronto. 
Varžybas rengia estai.

Lengv. atletikos, plaukymo 
ir individualinės lauko teniso 
varžybos bus vykdomos vyrų 
ir moterų klasėse. Varžybos 
yra grynai individualinio pobū
džio ir jose gali dalyvauti visi 
ŠALFASS-gos nariai, aprobuo-

Clevelando Žaibo moterų tinklinio komanda lamėjusi pirmąją vietą XII-jų 
žaidynių tinklinio pirmenybėse. Stovi iš kairės: R. Babickas, komandos va
dovas, A. Liutkūtė, R. Besperaitytė, A. Barzdukaitė, E. Vadapolienė. Klūpi 

iš kairės: J. Koklienė, I. Besperaitytė ir R. Stanšikytė.
Nuotr. J. Grigaičio

puikiais, širdį veriančiais ir pa
prastam kaimiečiui suprantamais 
žodžiais, uždegdamas tūkstančius 
lietuviškų širdžių nauja tėvynės 
meile. — Dr. K. Cirtautas

P. ŠILEIKIS, G, P.
Orthopedas. Protezistaa 

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

Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS L AB 
'850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

1161 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. AKNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

ti FASK-to. Dalyvių skaičius'tą j° Parad4 palydėjo gausiais rungtynių suorganizavimas ir j
neapribojamas. Dalyvių regist- Į pl°Pmais- 

Akcija atliekama per sporto I Gražiai sužaistose rungtynė- 
klubus ar tiesioginiai FASK-te se Lituanica - Hansa išėjo lai- 
iki š. m. liepos 1 d. Išsami pro- mėtoju 6:1. Toks didelis įvar-
grama ir kitos informacijos 
bus išsiuntinėtos klubams bei 
gaunamos FASK-te.

Futbolo (Soccer) varžybose 
kiekviena tautybė bus atstovau
jama jų rinktinių.

Turime pastebėti, kad šių
bose paskiras tautybes atsto-1 metų pabaltiečių varžybos yra

rengiamos mums gana nepato
giu laiku, nes krepšinis, tinkli
nis ir stalo tenisas rengiamas 
gana vėlai, o vasaros žaidynės 
vos už savaitės po XII-jų Žal

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

= Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 5
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
E JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

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

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

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
Visos rungtynės akušerija ir moterų eigos 

° 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą,. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

vąuja jų rinktinės. Lietuvių 
rinktines sudaro atitinkamų 
sporto šakų komitetai, FASK- 
to pavedimu. Individualinėse 
stalo teniso vyrų ir moterų var
žybose dalyvavimas yra atvi
ras visiems ŠALFASS-gos na- je pačioje vietovėje. FASK-tas
riams, FASK-tui leidus. Daly
viai registruojasi iki š. m. ge
gužės 15 d. FASK-te per klu
binis ar tiesioginiai.

• A

čių skirtumas didele dalimi pri
klausė ir nuo gerai sužaidusio 
gynimo. Iš Lituanicos H. Ga
vėnia, J. Linartas ir J. Žukaus
kas, padedami Hansos žaidikų, 
kietai kovodami atlaikė prieši
ninkų puolimus, kol centro puo
lėjo H. Jenigo vadovaujamas 
puolimas atskaitė priešininkams 
pustuzinį įvarčių.

Lituanicos - Hansos laimėji
mas žiūrovų buvo šiltai priim
tas ir įvertintas. Atrodė, kad

pravedimas. 
įvyks penktadienį vakarais Sol- 
dier Field stadijone. Visų rung
tynių pradžia 8:30, priežaismių 
6:30 v. v. Per keturias rung
tynes pamatysime aštuonias 
skirtingas komandas:

Birželio 1, America of Bra- 
sil - vs Palermo of Italy. Bir-

Ofisas: 3148 West 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč.

dynių Lengvosios Atletikos, to-1 žiūrovai priežaismio rungtynių

darė pastangų, kad datos būtų 
pakeistos, tačiau rengėjai pa
reiškė, kad jiems pakeisti ne
įmanoma.

Stalo teniso komiteto 
tvirtinimas

ŠALFASS-gos Stalo Teniso 
K-to vadovui Pr. Gvildžiui pri
stačius, FASK-tas tvirtina šios 
sudėties ŠALFASS-gos Stalo 
Teniso Komitetą:

Vadovas — Pr. Gvildys, 9 
Sidfort Court, Toronto 9, Ont.,
Š. Krašauskas (Toronto Vytis) 
ir V. Subotnikaitė (Hamiltono 
Kovas) — nariai; J. Nešukai- 
tis (Toronto Vytis) — Kana
dos apygardos atstovas; J. Ke
penis — Rytų sporto apygar
dos atstovas.

Naujas krepšinio komitetas
FASK-tas oficialiai tvirtina 

naują ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetą šios sudėties:

Vytautas Grybauskas (Chi
cagos Neris) — vadovas; P.
Žumbakis (Chicagos Aras), R,
Dirvonis (ASK Lituanica) ir 
A. Lauraitis (LSK Neris) — 
nariai; G. švelnys (Waterbury 
Gintaras) — Rytų sporto apy
gardos atstovas; D. Laurinavi
čius — Kanados sporto apygar
dos atstovas.

Krepšinio komiteto adresas:
V, Grybauskas.

FASK-tas dėkoja ligšioliniam 
krepšinio komiteto vadovui R.
Dirvonui už pareigų ėjimą.

FASK-tas

VOKIEČIAI LAIMI 3:0

Praėjusį sekmadienį futbolo 
rungtynėse Šiaurės Vokietijos 
rinktinė, žaisdama prieš Chica
gos rinktinę, laimėjo rezultatu 
3:0. Chicagos rinktinė sužaidė 
blankiai ir ypač jai stigo ko
vingumo. Sąstatas, žaidęs prieš 
vokiečius, vargu ar geriausias 
ir atrodė netiksliai sulipdytas.
Chicaga galėtų išstatyti stip- nas Vasy&

metu daugiau ir karščiau reaga 
vo, kaip per pagrindines rung-12622 West 69 Str. Klubas yra 

atsakingas už pardavimą po 
350 bilietų kiekvienoms rung-

tynęs.

LITUANICA IR FUTBOLAS

... -1- z-, , , . • i uždaryta. Antrad. ir penkt. vakaraiszelio 15, Guadalajara of Mexi-1 nu0 7 lkl 8. 
co — vs Hajduk-Split of Yu-
goslavia. Liepos 6, Wiener S.
C. of Austria - ve Panathinai- 
cos of Greece. Liepos 20, MTK 
- Budapest of Hungary - vs Za- 
ragosa of Spain.

Bilietai visoms rungtynėms 
jau gaunami su didele nuolai
da Lituanicos klubo patalpose,

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kas-den nuo 6—8 vai vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos nagai susitarimą
tynėms. Visi lietuviai kviečia- 

Kaip jau buvo pranešta, LFK ingyti bilietus iš anksto,
resne rinktine nes sąstate ma- Lituanica įstojo į Midwest Soc- 1uo sutaupant ir kartu pare- 
resnę nntanę. ne. sąstate ma p^oUop organlzaoiją pll., nrant kleba. Bilietas ta,p pat 

nateisiu nariu. Jau iš organiza-
tesi vienas kitas tik atsitikti
nai į rinktinę patekęs žaidikas.

„ . , . . .... , 'cijos vardo aišku, kad vienasPnezaismyie susitiko kom-; . .. „ ’ ,
, . .... t ■*. „ Uos tikslų yra futbolo populia-binuotos vienuolikes iš Litua-"J J L L

rinimas Amerikoje. Kviesdamanica - Hansa prieš Eagles - Ma- 
roons. Rungtynių laimėtoju, 
sprendžiant iš major divizijoje 
vykstančių pirmenybių rezul
tatų buvo laikoma Eagles - 
Maroons rinktinė.

Iš Lituanicos rinktinėje žai
dė šeši žaidikai: H. Gavėnia, 
J. Linartas, J. Žumbakis gyni
me ir puolime puskairiu M. Mi
kalauskas - A. Glavinskas, cent
ru H. Jenigas. Vartuose iš Li
tuanicos J. Kaunas, paprastai 
žaidžiąs centro saugu. Lituani- 
cai ir Hansai negalint išstaty
ti savo vartininkų (Lituanicos 
Jurkšaitis povestuvinėje kelio
nėje) tom atsakingom parei
gom buvo parinktas J. Kau
nas. Žinoma, čia buvo atsi
žvelgta ir į jo kaip krepšininko 
reputaciją. Lietuviams buvo 
ypatingai malonu, kai J. Kau
nas, nerdamas žuvele, sulaikė 
vienuolikos metrų baudinį ir 
daugtūkstantinė žiūrovų minia

užsienio komandas ir rengda
ma rungtynes organizacija ne
išjungia iš veiklos ir financi- 
nio motyvo, stengdamosi pada

bos galima įsigyti ir Marouette 
.parko aikštėje gegužės 20 d. 
nėr Lituanica - Kickers rung- | 
tynęs.

FUTBOLO RUNGTYNES

m. ofiso HE 4-5840. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
A.ntr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758: Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. iki 9 vSekmadienyje jvykstančio^įe 

rungtynėse Lituanica
ryti pelną, kuris padalinamas j partneriu vokiečių Kickers ko- ’
klubams — akcininkams. Tam' mandą Kicker vienas iš kie- DR. J. G. BYLA-BYLAITIS

turės šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

tikra dalis pelno paliekama ka
soje einamosioms išlaidoms pa
dengti ir, aišku, didinant pa
grindinį kapitalą.

LFK Lituanicos priėmimas į 
tolygią organizaciją yra klubo 
sportinės ir organizacinės veik
los pripažinimas ir įvertinimas. 
Tam žingsniui valdyba ryžosi 
apgalvotai ir jausdama saugų 
užnugarį skaitlinguose lietuvių 
futbolo mėgėjuose. Įstojimas į 
organizaciją įpareigoja klubą 
ne vien financiniai, atseit, pi
niginiu įnašu, bet ir organiza
ciniu darbu talkininkaujant ir 
dirbant kartu su kitais klu
bais. Vienas jau pradėtas vyk
dyti planas — tai keturių In
ternational League futbolo

čiausių riešutų ir dvikova ža- j 
da būti kieta. Kicker vienuoli- j 
kė yra šių metų Illinois meis
teris ir jos eilėse žaidžia trys 
Chicagos rinktinės žaidikai.

SPORTO KRONIKA

— Pabaltiečių krepšinio, tink 
linio ir stalo teniso pirmenybė
se dalyvaus lietuvių vyrų ir 
jaunių krepšinio, moterų ir vy
rų tinklinio ir stalo teniso ko
mandos (rinktinės). FASK-to 
pavesti, atitinkamų sporto ša-

Nervų-smegenų chirurgija, ligos
2737 VVEST 71st STREET 

Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Karnų PR 8-6060

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670.
Valandos pagal susitarime. Jei ne-

kų komitetai paskyrė Šiuos as- atsiliepia skambinti MI 3-0001. 
menis tvarkyti mūsų rinkti
nes: vyrų krepšinio — Gedimi
nas Švelnys (Waterbury Gin
taras) ; jaunių krepšinio — Po
vilas Žumbakis (Chicagos 
Aras); vyrų tinklinio — Gedi
minas Grajauskas (Hartfordo 
Grandis); moterų tinklinio —

! Rytas Babickas (Clevelando i 
i Žaibas) ir stalo teniso — Pra- 
jnas Gvildys (Toronto Vytis).

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ilgos 

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

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 

dieniai* uV.rtfvrvto

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
. <. .Šeštad. nuo 12:80 iki 2:80 vai. p. .p

Šiaurės Vokietijos futbo- ! Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 

T.te-onins artima nasrai susita.rimaIo rinktinė nugalėjo Chicagos 
“Ali Stars” 3:0. Rungtynės įvy
ko gegužės 13 d. Hanson p. sta- j »xr-«».x...<.
dione. Priežaismį laimėjo Litu- j DR. WNINA^JAKŠEVIČIUS 
anicos - Hansa "rinktinė” prieš '
Eagles - Maroons “rinktinę”
6:1. Žiūrovų buvo 7.350.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

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

Jaunutis Nasvytis ir Vytautas Grybauskas įteikia Aro kapitonams 
dovanas laimėjus XII-j,ų žaidynių krepšinio pirmenybėse jaunių 
A kL pirmą vietą. Priima dovanas Eugenijus Burkauskas ir Arū- 

(Nuotr. P. Petručio)

Ką pasakė Maironis apie tėvy- 
įnę? Jis pasakė, kad mūsų tėvų že
mės skausmas yra gilus, kad jos 
laisvės troškimas yra neišmatuoja
mas, kad dėl to reikia Lietuvą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6

mylėti. Jis tai išreiškė nuostabiai iki 8 vai. Trečiad, ir šešt. uždaryta.

Eiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiii=

Telefonas: GRoveheU 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINJES LIGOS
TT.^rieSals Kryžiaus ligonine.
VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt, 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2200.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

, DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. VL. 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.
1 Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Rez. tel. PR 0-0563, Rez. PR 0-6730

Dr.W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
„chirurgija

7958 S. Western Avė tel
GR 8-0091; 892 E. 159th St., Harve^ 
III., tel. EDison 3-4883; 30 N Mi
gau Avė., gulte 808, tel. CE 617764

Valandos pagal susitarimą

Tek: RElianee 5-1811
DR. WALTER J8 KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:89-8:30 
vai. vak. šeštad. l—4 vai., trečiad.
uždaryta.

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

si. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—s p. m ’ '
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHĮRŲRGE

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. E. STANAT-STANAJTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

svorio P«*W«nos1951 W. Irving Park Rd.
(Damen Avė. kampas)

Vai. pirm., ketv. lr penkt. 7-8 v.
V Pagal apointmentą. 

rel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-M>60

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir, nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAlbrooI 5-3765

Ofiso telef. Ctiiffside 4-289U 
Kezid. telef. VVAlbrook 5-8099

DR. P. STRIMAIflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland AVe.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 lr
6—8 vai vak. Trečiadieniais ir aefc- 
madiemais uždaryta, priimiima pa-

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEntiIock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
«t^L?S^TOJAS ir CHIRURGAIS bendra PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS “ V
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nū© 6 iki 8 
v- v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVeat 63rd Street

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

To, valandos skambinkit tek: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-282B

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
v alandos: nuo 1-4 ir 6-8’ vttl. vak. . 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Su. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

------------- ;---r----------- -
Tel. PRospect 6-944)0

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAfiK4«l

GYDYTOJA IR CHIRURG»
6248 South Kedzie Avė.

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 
šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitartu.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGE 
Vidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 
Telef. offiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3046
Pri6m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rosd
Vai. nuo 2 iki 4 v. ▼. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.Tei. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIsbop 7-252B

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66BB 

Rez. 6600 So. Artesian Avonne
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p.f

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus.

DR. STASYS ŽMUIBZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidun 
(Emergency), Saukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietį) 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Chicagos Lietuvių

PREKYBOS ROMŲ PASKIRTIS
LAOSO LIKIMAS APSPRĘSTAS

Pekinas džiūgauja, Maskva santūriai reiškia pasitenkinimą

Gana žymi Chicagos ir apy
linkių lietuvių pramonininkų 
bei prekybininkų dalis viena 
ar kita forma reiškiasi mūsų 
dienraštyje. Vienus jų pažįs
tame iš jų įmonių skelbimų, ki
tus — iš jų veiklos lietuvių 
visuomenėje. Abeji atvejai pa
sako, kad, jie nėra atšliję nuo 
lietuvių gyvenimo, jie veikia 
ir yra gyvi kaip lietuviai. To
kiais mes džiaugiamės. Džiau
giasi ir visa mūsų visuomenė.

Deja, esama dar ir kitokių, 
kurie nebesidomi lietuvių vi
suomeniniu bei kultūriniu gy
venimu, kurie prie to gyveni
mo nebesideda, jo neberemia, 
nes, mat, jau išplaukė į “pla
čius šio krašto gyvenimo van
denis” ir tokios “smulkmenos”, 
kaip lietuvių reikalai ir lietu
vybė, jiems nebeįdomūs. Labai 
gaila. Jie net nežino, kad jie 
yra labai negudrūs, kad patys 
savęs negerbia. Kas savęs ne
gerbia, kas bėga nuo savųjų, 
kas savo kilmės išsižada, to ir 
kiti nepastebės, nepagerbs. Jį 
laikys nešūbrendusiu, net igno 
rantu. U' r

Chicagoje veikia Lietuvių 
Prekybos rūmai (Illinois Lithu 
anian Chamber of Commerce). 
Koks yra šios organizacijos 
tikslas? Jis yra keleriopas. Ta
čiau esame linkę manyti, kad 
ji savo svarbiu uždaviniu laiko 
sutelkti krūvon visus sąmo
ninguosius lietuvius pramoni
ninkus, prekybininkus ir įvai
rių profesijų tautiečius, prilai
kyti juos. prie lietuvių veikimo, 
organizuotu būdu ir kitus savo 
tautiečius patraukti prie savęs 
ir įjungti'ne tik į ekonominius 
bei finansinius, bet ir į kultū
rinius bėi- visuomeninius lie
tuvių sąjūdžius.

Organizuotieji Chicagos lie
tuviai prekybininkai turi mė- 
nesinius”sU'širinkimus. Spaudo
je pastebime, kad kiekviename 
susirinkime yra duodama pas
kaita taiš klausimais, kuriais 
prekybininkai domisi, iš kurių 
jie pagiliną savo žinias, reika
lingas savųjų įmonių plėtimui, 
jų pažangai, Organizacijos va
dai, labai aiškiai žinodami, kad 
gyvenimas vietoje nestovi, sa
vo nariams duoda progų susi
pažinti su pramonės bei preky 
bos naujovėmis, pasiinformuo- 
ti. Tai yra labai svarbu. Bet 
svarbi yra ir socialinė pusė. 
Mūsų tautiečiai susitikdami 
bent kartą į mėnesį, savo tar
pe palaiko pažintis, draugingu 
mą, su naujais veidais susipa
žįsta. Tai naudinga jiems, nau 
d'nga ir visuomenei. Ji jau
čiasi < laųpįngesnė, žinodama, 
kad jos Biznieriai savo tarpe 
gražiai sugyvena, kad jos rei
kalus vienu ar kitu būdu pa
remia.

... .. *
Lietuvįų Prekybos rūmai per 

metus stfeYganizuoja bent tris

Spaudoje ir gyvenime

PRAKTIŠKOS GERYBĖS IR “SUKILĖLIAI 
j DVASIOJE”

Turinirigafne naujame “Aidų” 
numeryje’’ Andrius Baltinis duo
da strajpąnj, apie romantiškąją 
kryptį gyvenime ir meno kūrybo
je. .Savo pagrindines mintis auto
rius taip reziumuoja: “Mums kaip 
tautai mm perilgai kovoti dėl 
praktiškų sunkenybių. Todėl esa
me priėję prie darbo ir pasiseki
mo garbinimo. Mumyse yra dide
lis palinkimas praktiškąsias ge
rybes iškelti, viršun visų kitų ir 
leisti dvągįai sutirpti įgytuose 
daiktuose, prarasti save ir išnyk
ti. Mes išliksime ' tik tada, jei 
įstengsime matyti vertybes ne tik 
automobiliuose, šaldytuvuose, na
muose, bet, ;ypač dvasios pergyve
nimuose, jos turtuose, kurie nuo 
šių . praktiškų gėrybių nepriklau
so. Ir fnūsąryšys su savo tauta 
galės išlikt?' tik tol, kol būsime 
pajėgūs -persiimti šiuo romantiz
mu, Dabar Tai galėtų mums būti 

v labiausiai atitinkanti dvasios kryp
tis: turime , būti sukilėliai, neturime 
pasitenkinti ir tuo, kad pajėgia
me susijaudinę žaisti su gal nuosta 
biais žodžių, spalvų ir garsų brang

didesnius parengimus. Kiekvie
nais metais specialiu būdu mi
ni Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę — Vasario 16 d.; suor
ganizuoja Golfo dieną ir kiek
vieną pavasarį surengia šaunų 
banketą. Golfo diena ir banke
tas sutraukia labai daug žmo
nių. Laikytume svarbiausiu da
lyku, kad juose dalyvauja dau 
giausia Amerikoje gimusių ir 
augusių lietuvių pramonininkų, 
prekybininkų bei profesionalų 
(gydytojų, teisininkų, inžinie
rių ir t.t.). Taigi jiems bent 
retkarčiais duodama proga pa
gyventi lietuviškoje atmosfe
roje, pabendrauti su savaisiais 
ir sužinoti, kas tuo metu yra 
svarbiausia lietuvių veiklos ba
re. Mat, kiekviename bankete 
yra iškeliama bent viena kuri 
ryškesnė aktualija iš Lietu
vos laisvinimo darbų ar mūsų 
kultūrinių reikalų.

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
Ambassador West viešbutyje, 
įvykstąs rūmų banketas kiek 
plačiau iškels Lietuvos išlais
vinimo problemas. Šiam rei
kalui yra pakviestas kongres- 
manas Sydney Yates (kandida 
tas į senatorius), kuris papa
sakos, kokie “vėjai” pučia sos 
tinėj ryšium su Lietuvos ir ki
tų pavergtųjų tautų laisvini
mo reikalais.

*
Ši mūsų tautiečių pramonin 

kų bei prekybininkų grupė ga
lėtų ir daugiau nuveikti. Ji tu
ri daug galimybių, Jai papras
tai vadovauja iškilieji mūsų 
veikėjai. Jie yra veiklūs ir pa
jėgūs. šiuo metu jai pirminin
kauja žymus mokslininkas dr. 
Juozas Jerome, rodąs daug 
gražios iniciatyvos ir dedąs 
daug energijos bei pastangų 
organizaciją išugdyti dar į di
desnę jėgą. Kai jon prisidės 
dar daugiau narių, plis ir jos 
veikla.

Tarp kitko, norisi iškelti vie 
ną veiklos sritį, kuri lyg ir 
priklausytų Lietuvių Prekybos 
rūmams. Tai yra lietuvių sky
riau organizavimas Chicagos 
Tarptautinėj prekybos paro
doj, kuri yra kasmet rengia
ma. Tai būtų jų vandenys. Per 
ėmę šį reikalą į savo rankas, 
rūmai labai daug pasitarnau
tų ne tik Chicagos lietuviams, 
bet ir mūsų tautos reikalui 
apskritai. Rūmų sritis būtų 
suorganizuoti ir lietuvių daly
vavimą Chicagos miesto 125 
m. įsikūrimo minėjime, įvyks- 
tančiame ateinantį rudenį. Ver 
ta pagalvoti ir paplanuoti.

Ir ligšiolinė rūmų veikla yra 
gana šakota ir labai naudin
ga. Bet ji bus dar platesnė ir 
naudingesnė, jei dar daugiau 
naujų narių prisidės. Juo dau
giau reikšis lietuvių veikloje 
prekybininkų rūmai, juo dau
giau paramos susilauks iš lie
tuvių ir kiekvienas jos narys 
paskirai. Plačiau pasklis ir šū
kis — “Savi pas savus”.

akmeniais — mums reikalinga kaž
ko daugiau — kažko, kas gali iš
laikyti mumyse pilnutinį dvasios 
gyvenimą romantiškosios gyveni
mo krypties kelyje į savo tautą ir 
į pasaulio Kūrėją.”

šis (bal. mėn.) “Aidų” numeris, 
šalia vertingų iliustracijų ir įdo
mios poezijos, duoda eilę gilių is
torinių studijų ir kalbinių infor
macijų. P. Rabikauskas, pasinau
dodamas Romos archyvo medžia
ga, vertingomis pastabomis papil
do ir koreguoja Konst. Sirvydo 
biografines datas. Dr, Pr. Skar
džius gana smulkiai informuoja 
apie kalbotyrinį darbą dabarties 
Lietuvoje. Pr. Pauliukonis detaliai 
aprašo “žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgą”, ėjusią 1890-1896 m. Iš šio 
straipsnio pvz. sužinome, kad kar
tą dr. V. Kudirka Seinų klierikams 
pranešė, jog “Varpas” beturi 125 
prenumeratorius ir kad nebėra lė
šų jį toliau leisti. Klierikai sudėjo 
po 5 rublius, pasiuntė dr. Kudir
kai į Šakius, ir “Varpas” buvo iš
gelbėtas. Vienu metu Kauno semi
narijoje iš 150 klierikų “Varpo”

Laosas — mūsų lemtis, bet mes 
jo išsižadame

Mes neabejojame, kad JAV 
prezidentas turi gerų talkinin
kų kalbas rašyti. Jie sugeba tra 
giškus įvykius papuošti poeti
niu aprėdu, tačiau dažnai pa
reiškimuose pasigendame ne tik 
politinės išminties, bet ir atsa
kingumo. Kas galėjo nepatikė
ti prezidento žodžiams, tartiems 
1961 m. kovo mėn.? Anuomet 
jis tvirtino: “Laosas yra toli 
nuo Amerikos, bet pasaulis ma
žas... Jo likimas glaudžiai su
sietas su mūsų likimu”.

Sugretinkime šį pareiškimą 
su š. m. gegužės 15 d. tragiš
ku įsakymu kariuomenės dali
niams: “Nėra jokių pakitimų 
mūsų politikoje Laose. Mes ir 
toliau siekiame paliaubų įgyven 
dinimo ir skubių derybų suda- I 
ryti krašte tautinės vienybės vy 
riausybę”. šiais žodžiais patvir
tina, kad Laoso likimas jau y- 
ra apspręstas. Komunistai su
laužė paliaubų sutartį ir kari
niu smūgiu palaužė Laoso vy
riausybės pasipriešinimą. Nūnai 
Pathet Lao — komunistai yra 
padėties viešpačiai ne tik fron
te, bet ir krašto politikoje.

i
Ginkluotos dvasios

Opiumo prekybos svarbiausia I 
me telkinyje Nam Tha buvo Į 
tvirtovė ginti šiaurinį Laosą. 
Jos gynėjų vadas anksčiau tvir 
tino, kad tvirtovė būsianti tik 
per jo lavoną pasiekta. Ameri
kiečių apmokyti kariuomenės da 
liniai mažai tesipriešino. Žo
džiais narsus vadas helikopte
riu išskrido ieškoti saugesnės 
vietovės, kurioje jis jau tapo 
lavonu.

Nam Tha apylinkių gyvento
jai — kalom gentis tikėjo, kad 
tenykščiuose gojeliuose dvasios 
gyvena. Šį kartą atvyko patran 
komis ginkluotos dvasios — ko 
munistų daliniai, kurie nelauktu 
smūgiu parbloškė tvirtovės gy
nėjus.

Nam Tha netekimas didelis 
smūgis karališkajai vyriausybei

prenumeravo net 84 egzempliorius.
“Apžvalga” turėjo 2,000 egzemp

liorių tiražą. Joje bendradarbiavo
A. Baranauskas, J. Basanavičius, 
Maironis. Miglovara, Milukas, V. 
Pietaris, A. Sabaliauskas, J. Tu
mas ir daug kitų.

J. Daugi.

VYTAUTAS VOLERTAS

vienkinkis važis ties kryžium suka Vilkų pusėn. Mo
kytojas! O taip, Tomas pažįsta jo arklį. Mokytojas!

Jis guli už Rudžio daržinės ir girdi:
— Jei nepagesi, su savo galva išaugsi puikus 

vyras. Prašyk tėvo, gal toliau leis. Mokytis, vaike, 
gali.

Beveik kaskart, kai nueina knygų pasikeisti, ši
taip jam kalba mokytojas.

Tomas suglemba. Dar paguli akimirką, dar pasi
klauso. Skamba rogių varpelis, ir šitame skambėjime 
šneka mokytojas:

— Prašyk tėvo, gal toliau leis. Mokytis gali. — 
Jis įmeta degtukus kišenėn ir palengva eina per pievą 
namo.

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Jis įslinko trobon. Prie stalo šnekučiavosi tėvai 
su kaimynais, atėjusiais Jasaitienės Velykų pyrago 
paragauti. Tomas pasisukinėjo prie durų, pasikrapštė 
užpečkyje ir išėjo, degtukus rankoje spausdamas. Ties 
šuliniu peršokęs tvorą, pasileido pieva link Rudžių. 
Buvo jau tamsu, ir kvepėjo atodrėkiu. Iš vakarų, kur 
už Dirmiškės prapuolė saulė, juodu dangum plaukė 
lyg debesys lyg rūkai, raupuoti ir balkšvi, kaip pele
ninis šarmas.

— Atšils, — pagalvojo Tomas ir leidosi bėgti ris
tele. Uždusęs pritūpė prie daržinės kampo ir sukluso. 
Tylu. Šunes pririšti prie tvarto, kitoj sodo pusėj, ma
tyt, nejaučia. O gal persiriję miega būdose.

Pasistiepė ir įkišo ranką stogo šiauduose. Sausi 
kaip cukrus. Pirštuose lūžta, traška. Dar tik pasiklau
sys, ar visur ramu, dar pasitikrins. O tada — vienas 
degtukas, ir užtenka.

Gi tolumoje čiurlena skambutis.
— Cin, cin, cin, cin, — plazda naktyje, garsėja 

ir artėja.
— Kažkas rogėmis važiuoja, — krūpteri Tomas, 

pritupia prie sąsparos ir įtemptai stebi vieškelį, kaip 
vilkas šaltoj žiemoj šiluma atsiduodantį tvartą.

— Cin, cin, cin, cin, — vienodai klinksi artyn ir 
artyn. Tik gojelyje ima retėti, kartais visai aptilda
mas ar kuriam laikui užspringdamas. Tai prieš kal
niuką. Arkliui atsipūsti. O gal pavažos grynos žemės 
užkabino.

Skambėjimas vėl patankėja, ir Tomas mato, kaip

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 18

Maskva šiandien amerikiečių 

akimis

Lenkija laukia išlaisvinimo

Plačiai skaitomo Amerikos Paryžiaus, rašo Cowles, sovie- 
Boun Oum ir krašto apsaugos oso vyriausybę. Souphanouvong žurnalo Look redaktorius ir jo tų keleiviniu sprausminiu lėk- 
ministeris buvo užsienyje. Ka- jau padarė žygių pradėti pasi- žmona Cowles neseniai grįžo iš tuvu. Kelionė truko 4 valandas.

GEDIMINAS GALVA

ir vakariečiams. Net nepersekio Sovietams lengva nusiplauti 
jami daliniai traukėsi kruvino- rankas ir pasakyti, kad paliau- 
mis kojomis. Krašte įvyko sui- bos pažeistos siekiant kuo sku- 
rutė. Ministeris pirmininkas blausiai sukurti “neutralią” La-

riuomenės daliniai ėmė bėgti į tarimus, kuriuose jis galės kitu

komunistai.

kaimyninį Siamą. “Neutralu- balsu prabilti: reikalauti, bet 
sis” Souvanna Phouma “ilsėjo- ne tartis. Jo padėtis visai ki
ši” Paryžiuje, o jo karinis pa- tokia, nes jis už savo nugaros 
tarėjas Kong Le, pradėjęs sa- turi tvirtą Pekino ir Maskvos 
vybės karą Laose, svečiavosi paramą, kai Boun Oum, pralai- dangi Chruščiovo pasikalbėji-
Prahoje. Krašto šeimininku pa- mėjęs fronte, tejaučia JAV mas su redaktorium Cowles jau 
sijuto komunistinio Pathet Lao spaudimą listi į “nešališkumo” buvo minėtas, prie jo nesusto- 
vairuotojas Souphanouvong. padangtę, kurioje šeimininkaus jame. Pažiūrėkime, kaip atrodo

Pasitarimai Maskvoje ir 
Washingtone

Komunistams sulaužius pa
liaubų sutartį vakariečiai darė 
apgailėtinai beviltiškus žygius jr Prancūzijos karinių delega-
Maskvoje. Anglijos ir JAV am
basadoriai kelis kartus malda
vo Gromyko padaryti įtakos į 
Pathet Lao pasitraukti į anks
tesnes vietoves. Žygiai liko ne
sėkmingi.

Dean Rusk gegužės 15 d. pa
sikvietė Sovietų ambasadorių
Anatolij Dobrynin įtikinti, kad siečius kare dalyvauti. JAV pre 
sulaužyta paliaubų sutartis tu- zidentas, pamiršęs užtikrinimus,
ri būti atitaisyta ir sudaryta 
Laoso vyriausybė. Suprantama, 
A. Dobrynin negalėjo daugiau 
pasakyti, kaip jo viršininkas 
Gromyko. Jis tik prikišo, kad 
JAV dalinių siuntimas į Aziją 
nelengvina spręsti Laoso klausi
mo.

Baltuose Rūmuose priėmimo metu prez. Kennedy kalbasi su savo žmona. Nuotraukoj matyti armi
jos sekret. Stahr, gynybos sekret. McNamara, gen. Taylor, gen. Le May, gen. Decker ir jų žmo
nos. (UPI)

Didelis JAV pralaimėjimas

Mes galime suprasti Anglijos

cijų nesėkmę 1939 m. vasarą 
apginti Pabaltijo valstybių ne
šališkumą, nes Maskva jau bu
vo sumetusi žodį su Berlynu 
jas pasidalinti. JAV Laoso li
kimą susiejo su savuoju. Jos 
suteikė arti pusės bil. dol. Lao- 
sui apginkluoti ir apmokė lao-

verčia kraštą įsirikiuoti komu
nistiniame nešališkume ir paten 
ka į prieštaravimų sūkurius. Jo 
įsakymu JAV įsijungė į savy
bės kovas Vietname, jo įsakymu 
siunčiami 4,000 Siamui ginti. 
Tuo pat metu priešui užleidžia

15.

Nuėjęs kamaron, užmigti negalėjo. Ne Rudžio 
daržinė rūpėjo, ne. Ją užmiršo, jau per pievą namo 
brendant. Užmiršo ir Sigitą, kryžkelėje rėkiantį ilga 
gerkle, bernams besilaižantį. Mokytojo žodžiai, jie sto
vėjo galvoje, kaip aštrūs akėtvirbaliai, ir draskė sme
genis.

— Tėvas galėtų išleisti. Ūkis nors nedidelis, bet 
aptvarkytas, švarus. Darbui savų rankų užtenka, sam
dyti nereikia. Prašyk, — skambėjo ausyse.

— Prašyk! Kaip prašyti?
— Ponu nori būti? — atsakys tėvas. — Tas po

nas, kas ant žemės gyvena, — ir nuvarys darban.
Ponas... Kad taip, kaip mokytojas... Dieną pa

tampei vaikus už ausų ir skaityk per vakarus, kiek 
nori. Nei gyvulių šerti, nei kiti darbai. Sėdi šiltoje 

į troboje ir sklaidai knygas apie visą pasaulį. Valgyti 
J šeimininkė atneša, arbatos paduoda. Raudona tokia,
I garuoja... Ir cukraus, kiek nori, tik pilkis iš lėkštelės.

— Galėtum, vaike, mokytis, galėtum. Knygas 
mėgsti ir tingėt netingi.

Žinoma, galėtų. Už tai ir eina visi pas Jasaičių 
Tomuką, jei ką rašyti prireikia. Net pats seniūnas 
paprašo, kai nori geriau prieš viršininkus pasirodyti.

Maskvos. Maskvoje jie praleido
7 dienas. Prieš 6 metus jie lan
kėsi Maskvoje pavestuvinės ke-
lionėg metu. Redaktorių ir jo žiuodami į prabangiausi Mask-
žmoną priėmė Chruščiovas. Ka-

Maskva šiandien Look redakto
riaus žmonos, kuri savo įspū
džius paskelbė Amerikos spau
doje, akimis.

Į Maskvą mes skridome iš

nepaprastai svarbią Laoso stra 
teginę sritį.

Laosui patekus į komunistų
rankas Vietname savybės ka- metų. Naujų pakeitimų padary- 
ras ves į kamunistų pergalę, ta nedaug. Kiekviena aukšte
Kambodija netrukus turės at
sisveikinti su nešališkumu ir įsi 
rikiuoti į komunistų srovę. JAV 
prezidentas minėtame įsake ka-
riuomenei nurodo, kad jis Sia- nautojos visada žino, kada iš 
mui teikia nepaprastos svarbos, j viešbučio išeini, kada grįžti, 
Bet neseniai ir Laosas buvo di- ! kiek atsivedi svečių. Stalino 
dėlės svarbos kraštas. Ar Sia- įvestas mandagus užsieniečių 
mo ir kitų pietryčių Azijos kraš 1 sekimo būdas praktikuojamas 
tų likimas nepateks į tą pačią i ir dabar. Redaktoriaus žmona 
bedugnę, kurią vadiname Lao- nusiskundė, kad didžiausias 

vargas su telefonu. Abonentų 
knygų nėra. Reikiamą telefono 
numerį reikia susirasti kitais 
būdais ir tas užtrunka apie pus 
valandį. Viešbučio restauranuo- 
se gausu valgių, bet ne sezono 
metu negausi vaisių ir daržo
vių. Maskvos gatvėse sutiksi 
įvairių kraštų žmonių — afri
kiečių .europiečių, indų ir kt. 

Didelėje krautuvėje 
Maskvos jaunesnės moterys 

mėgsta puoštis pagal išgales. 
Komunistėm draudžiama pud
ruoti veidą ir dažyti lūpas. Ge
ri moteriški bateliai kaštuoja 
45 rubliai, kas sudaro trijų sa
vaičių atlyginimą. Prie batų 
krautuvių visada didelės eilės. 
Ypatingai didelės moterų eilės 
prie Čekoslovakijos gamybos 
batų, kurie yra geresni ir gra
žesni. Moterys eilėse išstovi vi
są dieną. Didelėje krautuvėje 
gyventojai perka ledus, kuriuos 
valgo vietoje ar įsideda į savo 
skardines ar stiklines dėžutės. 

(Nukelta į 4 pusi.)

šų r

O skaitymas? Dievulėliau tu mano! Skaitytų ir skai
tytų, jei tėvas žibalo lempai negailėtų. Ir apie žemę, 
kaip ji apie saulę lekia, lyg gandras, apie lizdą ratą 
sukdamas, ir apie dramblius^ ir liūtus, ir arabus su 
armulkomis ant galvų. Ant stalo arbata garuoja, lem- 
pa šviesiai dega, o Tomas skaito ir skaito...

Va, dabar kelsis iš lovos, eis tiesiai pas tėvą ir 
sakys: .• '>

— Leiskite mane mokytis. Būsiu mokytoju, tu- i 
rėšiu pinigų. Jums kasmet ilgais aulais batus nupirk
siu.

Ne, ne. Tėvas išplės akis ir sušuks:
— Išprotėjai!--Ką dar sugalvosi?
Kad taip mokytojas tėvui užsimintų, a? Neuž

rėktų jam, ne. Kur tau! Visi myli jį. Kai reikalas at
siranda, bėga ne pas kunigą, bet mokyklon, nes čia 
arčiau. Ir tėvas jo patarimo klausė, kai Vilkas sta
tėsi naują trobą ir prašė pinigų paskolinti.

Būtų geriausia, jei mokytojas užsimintų. Jei ta
da nieko, — tai jau nieko.

Apsiraminęs užmigo, o sekančią dieną, perpie
tėm apžiūrėjęs gyvulius ir užvalgęs pyrago su pie
nu, susirinko knygas ir išdrožė.

— Perskaitei? — nustebo mokytojas. — Vik
rus esi. O daugiau ar norėsi?

— Norėsiu, kaipgi. Tik jau greitai lauke darbai 
prasidės. Nebus laiko.

— Taigi. Atleido šįryt.
— Mokytis labai norėčiau, kaip jūs sakote.
— Tėvo neprašei?
— Ne. Bijau, kad nemokėsiu paprašyti.
— Tai tau vyras! Sakyk, ir tiek.
— Dar išbars.
— Išbars? Sakai, kad išbars?
Mokytojas pasikrapštė pakaušį, žvilgterėjo per 

langą vieškelin ir susimąstė.
— Sakai, išbars... Gal. Na, pažiūrėsim. — Jis 

patikrino Tomo atneštas knygas, sudėjo jas stiklinėn 
spinton ir naujų prikrovė. Atsisveikindamas pridėjo:

— Tai nori mokytis? Pažiūrėsim...
(Bus daugiau)

Lėktuvas geras, bet panašūs 
Amerikoje lėktuvai greitesni. Iš 
Maskvos aerodromo mašina va

vos viešbutį National Hotel ste
bėjo judėjimą gatvėse. Gatvėse 
automobilių daug, bet daugu
moje seni, nors daug ir nau
jų. Prieš 6 metus vaizdas bu
vęs žymiai kuklesnis.

Mandagus svetimšalių sekinio 
būdas

Redaktoriaus žmona tyli apie 
pastebėtą ar nepastebėtą jų se
kimą, bet iš jos aprašymo ma
tyti, kaip svetimšaliai sekami 
viešbutyje. National Hotel yra 
prabangus, statytas prieš 40-50

yra vyresnio amžiaus patar
nautojos moterys. einant jos 
paduoda raktus, o iš viešbučio 
išeinant juos paima. Tos patar
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ROMANO MECENATAS 

J. TUMOSA

Iš pasikalbėjimo jam atvykus į Chicagą

Jonas Tumosa.

Naujasis “Draugo” romano 
konkurso mecenatas Jonas Tu
mosa iš Toronto, Ont-, lėktuvu 
porai dienų buvo atskridęs į 
Chicagą, aplankyti savo brolį 
Stasį Tumosą, gyvenantį 7658 
So. Union Avė., Chicagoje.

Mecenatas Jonas Tumosa —

niam karui, buvo išlaikytas 
dvejus metus. Tarnavo pėstinin 
kuose, ir jam daugiausia teko 
dirbti kuopos ir pulko raštinė
je.

Išėjęs iš kariuomenės gavo 
tarnybą Lietūkyje, Kaune, kaip 
naftos ekspeditorius. Artėjant 
antrai bolševikų okupacijai, pa
sitraukė į Vokietiją, kur su 
šeima gyveno privačiai Olden- 
burge. Yra vedęs Sofiją Bra
zauskaitę, kun. P. Brazausko 
giminaitę.

Iš Oldenburgo 1948 m. atvy
ko į Kanadą. Vienerius metus 
dirbo prie hidroelektrinės jė
gainės statybos Ontario valsty
bėje, o baigęs darbo sutartį, pa
stoviai apsigyveno Toronte- Iš 
pradžių dirbo pianinų fabrike, 
o po trejų metų su partneriu 
pradėjo siuvamų mašinų pre
kybą, paskiau savarankiškai 
įgijo vokiškų radijo ir Hi - Fi 
aparatų Nord Mende atstovy
bę. Ryšium su ta prekyba kas
met du tris kartus vyksta į 
Vokietiją ir paskiau lanko kitas

Aušros Vartų liet. šešt. mokyklos Montrealyje, Kanadoje, penk- 
tasis skyrius. Stovi kun. S. Kulbis.SJ, kapelionas,' ir mokytoja- 
klasės vedėja G. Gedvilienė. Mokiniai: Arūnas Mockus, Algirdas 
Pocauskas, Audron-Audronė Jonelytė, Rūta Jaugelytė, Laima 
Snapkauskaitė, Algirdas Jaugelis, Andrius Jonjmas, Rima Sty- 
raitė, Alma Staskevičiūtė, Gylius Bulota, Leonas Dešeris, Daiva 
Ratavičiūtė, Petras Dešeris, Romas Seidys, Dana Snapkauskaitė, 
Kristina Bendžiūtė.

Kanados Žinios

AUŠROS VARTŲ MOKYKLA 

MONTREALYJE

dar jaunas žmogus, 45 m. am-. valstybes. Taip yra apvažiavęs
žiaus; kilęs iš Vilkaviškio ap
skrities, Pajavonio vaisė., Už
upių kaimo. Augo gausioj 9 
vaikų ūkininko šeimoj.

Marijampolėje baigęs amatų 
mokyklą, buvo išėjęs į kariuo
menę ir, prasidėjus II pasauli-

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt

Vieną dieną mok. A. Ališaus
kas ir A. Kudžma nutarė or
ganizuoti šeštadieninę lietuviš
ką mokyklą.

A. Kudžma, kuriam padėjo 
čia gimusi lietuvaitė Genė Ma-

alio lietuvių prieauglis turėjo 
lietuvišką mokyklą su tinkamu 
jai personalu bei geromis pa
talpomis. Praėjus porai metų, 
ši patalpa buvo pakeista į da
bartinę patalpą, šv. Pauliaus 
prancūzų mokyklą, kuri išsilai
kė iki šių dienų. Jos vedėja bu
vo S. Vaišvilienė, vėliau sės. 
M. Felicija, o mokytojai R. Si- 
niūtė, J. Jokubaitytė ir St. Bar
šauskienė.

Prieš trejetą metų sės. M. Fe 
licija buvo iškelta. Tada mokyn 
los vedėju tapo mok. A. Blauz- 
džiūnas. Dabartiniai mokytojai 
yra sės. M. Celina, Sės. M. Lo
reta, S. Gedvilienė ir L. Stan
kevičius. Mokyklos kapelionas 
yra kun.' St. Kulbis. Naujasis 
mokyklos globėjas, kuris sėk
mingai tęsia pradėtą lietuviškų 
mokyklų rūpestį, yra dabarti
nis Aušros Vartų parapijos kle 
bonas kun. J. Borevičius.

Šiuo metu mokykla turi 82 
mokinius. Parengiamasis sky
rius, kuriuo rūpinasi sės. M. 
Celina, turi 13 mokinių; I-mas 

kalais. Jo dėka buvo gautos mo skyrius> globojamas sės. M. Lo
retos, — 13 mokinių; II-ras sk. 
L. Stankevičiaus globoje — 14 
mok. L. Stankevičius dėsto vi-

Maskva šiandien
i Atkelta iš 3 psl.•

Redaktorius ir jo žmona, 
aukšto sovietų pareigūno pa
kviesti, vakarieniavo Georgian 
restorane. Įeiti į restoraną bu
vo sunku, nes prie durų buvo 
didelės eilės- Bendroje salėje 
vietos negavo, turėjo tenkintis 
atskiru kambariu, skirtu užsie
niečiams. Restoranuose popu
liari lengvoji muzika ir valsai.
Pagal sovietinius įstatymus 
kiekviename restorane muzika 
nutildoma 11 vai. vakare. Tai 
daroma, kad lankytojai ilgai ne
pasiliktų ir rytojaus dieną ne- mokėjo išlaidas vakarienės, su-
Pa^e y°. ų \ ar organizuotos lėšų telkimo va-

Redaktonaus žmona įsitiki-. jui j Tumosos gekis buvo su 
misi, kad rusų žmones mėgsta geru kaupu> Mūsų mecenato 
amerikiečius, nors sovietinė žmona toms pastangoms gražiai 
propaganda ir nukreipta prieš pritaria ir tik kartu su

meri ą. ūsų žmones, ypatin- džiaugiasi saviems lietuviams 
gai jaunimas, domisi Vakarais, galėję padaryti- 
nori juos aplankyti, bet tokios
galimybės neturi | Jonas Tumosa yra energin-

Kitas amerikietis, Charles §as ir Judrus žmogus. Neseniai 
Bartlett, olandų lėktuvu nuskri lankėsi Meksikoj, Bahamos sa- 
do į Varšuvą. Iš Baltijos jūros lose- Kai būna išvykęs į Euro- 
įskridus į Lenkijos teritoriją P4, kartą savaitėje telefonu kai 
lėktuvo vadovybė pranešė, kad basi su Torontu, ir, jei atsiran- 
pro lėktuvo langą negalima fo- da kokie svarbesni verslo rei- 
tografuoti. Korespondentas tu-!kalai> paskubina grįžti. Beveik 
rėjo tenkintis tik akių vaizdu, kiekvieną mėnesį jam tenka te- 
Keliai prasti, automobilių labai lefonu kalbėtis su Vokietija, 
mažai, žemė ariama arkliais, duodant skubos keliu užsaky- 
traktorių nematyti. Varšuvoje mus ir tt.
klesti spekuliacija. Žmonės už-' 1963 metais planuoja vykti į 
sieniečius prašo dolerių ir siū- Pietų Ameriką, aplankyti gimi- 
lo didesnę kainą. Iš jų veidų nes. Tai jis įstengia padaryti, 
matyti, kad jie nori paklausti Jo vadovaujama verslo įstaiga 
ir išgirsti atsakymą, kada Len- Toronte, pavadinta Nord Men- 
kijoj pasibaigs komunizmas. de Phoenix Ltd. Sales, turi mi- 

St. Dns.

visus Europos kraštus, išsky
rus komunistinius. Už trejeto tulytė, surado pirmai Montrea- 
savaičių vėl išskris į Vokietiją,
kur dalyvaus verslo pasitari
muose ir pasuks į Frankfurtą,
Schwarzwaldą ir, jei aplinky
bės leis, su žmona aplankys 
Šventąją Žemę ir arabų kraš
tus.

Paklaustas, kaip apsispren
dė skirti $1,000 romano konkur 

! sui, pasakojo:
— Pažįstu dr. Leoną Kriau- 

čeliūną. Jis buvo romano kon
kurso mecenatas. Ačiū Dievui, 
ir man gerai sekasi, kodėl tad 
neparemti lietuvių literatūros?
Mano paties abudu vaikai ge-

kyklai tinkamos patalpos.
Kun. dr. J. Kubiliaus mokyk

lų komisija davė net 10 etati
nių lektorių, kuriais ir šiandien siems Prancūzų kalbą; III ir IV 
naudojamės. Tuo pačiu prie lie-:sk' priklauso S. Gedvilienei — 
tuvių mokyklos buvo pridėta mok- A. Blauzdžiūnas turi 
nedaug prancūzų kalbos. j V ir VI sk. su 21 mok. Moko-
,,,,,, ,. . .. ! ma lietuvių kalbos, Lietuvos is-Mokykla buvo pati pirmoji

lio lietuviškai mokyklai patal
pas Ville Lasalle — mergaičių 
mokykloj. 1949 m. gruodžio 12 
d., mok. A. Ališauskui vado
vaujant, atsidarė ši pirmoji lie
tuviška mokykla. Pirmą moks
lo metų dieną atvyko 12 moki
nių, kurie ir šiandien yra akty
vūs šios kolonijos visuomenės 
nariai. Vėliau susirinko 33 mo
kiniai ir sudarė tris grupes. Vie
nam mokytojui buvo nelengvas 
darbas, bet viskas buvo nuga
lėta. Padidėjus mokinių skai
čiui, prasidėjo ir kultūriniai pa

torijos, Liet. geografijos, lietu
viškos muzikos ir liet. dailės.

lietuviškosios mokyklos užuo
mazga. Ji vėliau perkelta į Ver- i
duną. | Kiek mokinių išleidžiam, tiek

Mokyklai ištisus keturis me- maždaug naujų įstoja. Nemo
tus vadovavo A. Ališauskas. Vė kančių lietuviškai mokykloje nė 
liau mokytojavo Br. Lukošcvi- ra. Mokytojai stengiasi išmoky-

rai lietuviškai kalba. Duktė, 12 - rengimai 
m. amžiaus, lanko lietuvių mo-; Kai Verdune įsikūrė nauja 
kyklą. Juk ir jai, ir kitiems rei- iįetuvių Aušros Vartų parapija - 
kės lietuviškų skaitinių.

J. Tumosa lėšų lietuviškam
ir jos klebonu buvo paskirtas

., , . ... _ . , . kun. dr. J. Kubilius, mokytojas 1reikalui negaili. Praeitą rudeni . .... , , . . ............... i.. . . ..... .. . A. Alisauskas tuoj kreipėsi į ji Ijisai Prisikėlimo parapijai, va- \ , f , . :
dovaujamai tėvų pranoiSkonų, lietuviškos mokyklos patalpų re,'
taipgi paskyrė tūkstantinę: ap- ---------------------- ;------------------- r

Tai jau urmo įstaiga, aprūpi
nanti daugybę krautuvių viso
je Kanadoje. Įstaigoje dirba 11 
žmonių.

J. Tumosa “Draugą” pradėjo 
skaityti dar būdamas Vokieti
joje. Jau tada galvojo, kad, at
vykęs į Kanadą, būtinai užsi
sakys “Draugą”. Gavęs pirmą-

Aušros Vartų liet. šeštad. mokyklos Montrealyje, Kanadoje, pir
mas skyrius. Stovi kun. S. Kulbis, SJ, ir L. Stankevičius, skyriaus 
mokytojai. Mokiniai: D. Gurčinaitė, L. Kannapu, Nijolė Gir- 
džiūtė, A. Juodkojytė, R. Zubaitė, Kristina Gudaitė, Virginija Gu- 
daitė, A. Lapinas, Kristina Baradinskaite, Rūta Montvilaitė, 
Adamonytė, Mockus, Kostas Rimša.

čienė ir J. Juknevičienė. Mo
kyklos kapelionai buvo kun. K. 
Pečkys, kun. J. Aranauskas ir 
ilgametis kapelionas kun. S.ją algą taip ir padarė. Dabar 

kalba: 1 .Kulbis.
— Man patinka “Draugas”.

Katalikiškas dienraštis, taurias selės tuoj pradėjo darbą mo- 
idėjas skleidžia- Duoda daug kykloje. Pirmosios įsijungė se- 
politinių žinių, lietuviškų infor- selės M. Felicija ir M. Celina, 
macijų ir lietuviškos kultūros kuri ir šiandien tebedirba, 
reikalus tinkamai atstovauja. Mok. A. Ališauskui pasitrau- 
Dar kas man patinka, kad kus> tolimesnė Aušros Vartų

Į Montrealį atvykę N. P. sė

“Drauge” nėra savitarpių lietu
vių piautynių. “Draugas” visuo 
met pozityvus. Lietuvius palai
ko katalikiškoje dvasioje. Pas 
mus Toronte tėvai pranciško
nai ir šv Jono Krikštytojo pa-. _ 
rapija panašiai puikiai darbuo- 
jasi religinėje srityje, gražiai

mokyklos vedėja buvo Br. Lu
koševičienė, kuri irgi labai daug 
laiko šioje mokykloje praleido. 
Mokinių skaičius svyruodavo 
nuo 80 iki 100. Toliau pasida-

palaikydami ir lietuvybės ug- 
' Ii jono dolerių metinę apyvartą, dymą. J, Pr.

PARAMA-
7 skyriais, o mokyklon atėjo 
daugiau talkininkų. Tai buvo 
Vaišvilienė, Pakulienė. Montre-

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ASBACH URALT .............................. 5th $4.95
KRON Brannvin Aquavit ..................  5th $3.98
GRANO MARNIER Liqueur................... Sth $6.35
LONDON ORY GIN, 80 proof .... Full qt. $3.60
MONASTERY —Krupnik. .................. 5t.h $3.35
VERMOUTH, Sweet or Dry............... Sth 98

Gegužes 17, 18, 19 dienomis

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

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME įSITIKBNTI!

pagalbą ateina abiejų mokyklų 
Į bendras tėvų komitetas, renka- 
imas kas metai. Didžiausią bet 
i gi mokyklos išlaikymo ir rūpes
čio darbą atlieka kun. J. Bore
vičius, SJ, kuriam yra dėkingi 
ne tik tėvai, mokytojai ir vai
kai, bet ir visa Montrealio ko
lonija.

Montrealio visų lietuviškų 
mokyklų motinėlė yra buvusi 
Kauno m. ilgametė mokytoja I. 
Rimkevičienė, kurią vadiname 
visi bendrai švietimo ministerių, 
nes ji yra Kultūros Fondo įga 
liotinė. Mes jai lenkiame savo 
galvas, dėkodami už viską ką ji 
mums pataria, parodo, pamoko.

A. E. Blauzdžiūnas

110%, 20%, 30% pigiau mokėsi tei 
luž apdraudą. nuo ugnies ir auto-jj! 
|mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

'Jhicago 42, Illinois
į Tel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 1 1 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 4-2113 
7159 So. Maplevrood Avė., 

Chicago 29. III.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

CiKADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

SKIP’Sl 
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202
MAY — GEGUŽĖS 17, 18 ir 19 D. D.

E L F 
E R V I C E

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
$3.89CHAMPAGNE COGNAC Fifth

ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

POPULAR BRAND OF ASSORTED
FLAVORED CORDIAUS Fifth $2-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4-89

WHITE HALL DISTILLED LONDON
DRY GIN Fifth $2-49

RON RICO RUM LITE or GOLD Quart $3.79

OLD BOURBON HOLLOW KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON 10 YR. OLD 
86 PROOF Fifth $3.59

HAMMS, PABST, or OLD STYŪe" BEER "
Case of 24—12 oz. cang Case $3 .29

PABST BEER
Case of 23—12 oz. caras Case $3.39

ti lietuvių kalbos, įdiegti lietu
viškas tradicijas, palaikyti lie
tuviškumą šeimose, pamėgti lie 
tuvišką dainą. Todėl neatsilieka- 
me ir nuo kultūrinių parengi
mų : ruošiame Kalėdų eglutę, 
Vasario 16 d. minėjimus ir kt.

Nepaprastai palengvina visą 
mokyklos darbą Nekalto Prasi
dėjimo seselės, kurios laikas 
nuo laiko vis ruošia įvairiausius 
parengimus, kur mokyklos mo
kiniai turi progos pasirodyti. 
Šitai daug atsiliepia į pačių mo 
kinių darbą bei pažangumą lie
tuviškoje mokykloje. Turime ir 
Aušros Vartų mokyklos chorą, 
kuriam vadovauja sesuo vyres
nioji M. Celina. Mokytojams į

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
'teka su filminiu vaizdumu, išsi- 
: reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro
blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu, 
šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 
Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas, 

j Gaunama “DRAUGE”.

CANFIELD BEVERAGES 
Ali flavors 6 Quarts for „99c

k

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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 VVestern Avė. krautuvė
J

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti pulką mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-iy men.

• • Jgr..........................

garantiją.

VACYb MOTOR SALES 
65.16 S. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAIbrook 5-5121
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ifllto skyriaus veikla

Balandžio 29 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus įvyko metinis susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirm. K. žiedonis, pa
sveikindamas organizacijų at
stovus atsilankiusius į kalbamą 
susirinkimą. Mandatų komisija 
(ją sudarė P. Balčiūnas, A. še- 
meta ir P. Tamulionis) prane
šė, kad yra 27 organizacijų at. 
stovai. Pirmininkas pasiūlė iš
rinkti prezidiumą susirinkimui 
vesti. Į prezidiumą išrinkti 
pirm. A. Kasulaitis ir sekr. V. 
Jokūbaitis.

Pirm. K. Žiedonis, duodamas 
metinę apyskaitą, pabrėžė, kad 
išrinktieji į skyriaus valdybą as 
menys ištesėjo visus metus. 
Valdybą sudarė pirm. K. Žie
donis, vicepirmininkai L. Lek- 
nickas, J. Daugėla ir J. Sme
tona, sekr. N. Kersnauskaitė 
ir I. Stasaitė, ižd. J. Dobrovols
kis ir A. Pautienius. Valdyba 
turėjo 14 posėdžių, sušaukė 3 
skyriaus orgn. narių susirinki
mus. Apie nuveiktus darbus jau 
buvo daug kartų skelbta Drau
ge.

Pirm., Žiedonis išreiškė nuo
širdžią padėką valdybos na 
riams, kurie atliko pavestas pa
reigas ir jos veiklos šiandieną 
duodama apyskaita. Daug pri
sidėjo budžiai ir kt. organizaci 
jos; ypač Čiurlionio ansamblis, 
vad. Al. Mikulskio. Taip pat 
ir visa liet. visuomenė Cleve- 
laricfo. Nuoširdi padėka liet. 
dvasiškijai — kleb. kun. B. Iva
nauskui, kun. P. Dziegoraičiui, 
kleb. kun. J. Angelaičiui ir kun. 
Goldikovskiui.

Revizijos komisijos vardu H. 
Idzelis perskaitė revizijos ak
tą, iš kurio paaiškėjo, kad pi
niginės apyskaitos vestos tvar
kingai ir atitinka pajamomis 
ir išlaidomis. Patarė Valdybos 
duotą apyskaitą priimti ir bu
vusiai valdybai pareikšti padė
ką, ką susirinkimas ir padarė.

Vicepirm. J. Daugėla kalbė
jo dėl kilusių nesklandumų tarp 
LB ir Alto. Tuo reikalu pasiū
lė ir rezoliuciją, kuri ir buvo 
priimta.

Į naują Alto Clevelando sky
riaus valdybą išrinkti: A. Au- 
gustinavičienė, J. Daugėla, V. 
Kasakaitis, N. Kersnauskaitė, 
L. Leknickas, A. Pautienius, J. 
Smetona, I. Stasaitė ir K. Žie
donis. Į revizijos komisiją — 
H. Idzelis, P. Balčiūnas ir F. 
Saukevičius.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir darbingai. ,

L. Žvirkalnis

PAGERBTOS MOTINOS

Cleveland, Ohio. Jau ne vie
na organizacija Clevelande gra
žiai atžymėjo prasmingąją Mo
tinos dieną. Praeitą sekmadie
nį a-kų jaunučiai pagerbė sa
vo mamytes specialioje progra

moje, išpildytoje Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Per lietuviškąją sumą turi
ningą pamokslą pasakė kun. 
dr. A. Paškevičius, profesorius 
vienoje Erie kolegijoje. Para
pijos choras išpildė muz. Pr. 
Ambrazo mišias šv. Vincento 
garbei, kurių metu giedojo sol. 
V. Matulionis. Solistė Juzė Dau
gėlienė su Avė Maria ir A. 
Liutkus su V. Malcanu (due
tas) su Grabovskiego Avė Ma
ria skambiai jungėsi į iškilmin
gas pamaldas, pagerbiant bran
giausius asmenis šioje žemėje 
— motinas.

Po pietų jaunučiai ateitinin
kai išpildė programą, kurią se
kė vaikų tėvai, jų draugai ir 
pažįstamieji. Išpuoštoje sceno
je gražus jaunimo būrys pa
gerbė mirusias motinas. Jaus
mingą maldą sukalbėjo kun. dr. 
A. Paškevičius..

Apie valandą trukusioje pro
gramoje lietuviškasis atžaly
nas dainavo, šoko, sakė eilėraš
čius. Visa programa buvo vy
kusiai surežisuota, gražiai pa
naudojant muzikinius efektus. 
Programos pabaigoje jaunimas 
su visa dalyvaujančia publika 
sugiedojo Marija, Marija.

Po programos jaunieji, prie 
atskirų stalų, pasivaišino. Tė
vai ir svečiai vaišinosi kavute 
ir saldumynais.

Kad toks puikus Motinų pa
gerbimas įvyko, minėjimo da
lyviai dėkingi Clevelando jau
nučių vadovui inž. Pranui Raz- 
gaičiui ir jo padėjėjams: stud. 
Violetai Žilionytei, Kristinai 
Stankaitytei, stud. Aldonai Bal
čiūnaitei, stud. Virgilijui Kas
peravičiui, mokyt. Algiui Šir
vaičiui, stud. August. Idzeliui 

i ir stud. Vidmantui Laniauskui.
Šių energingųjų pasišventė- 

I lių dėka Clevelando jaunimas,
1 priklausąs jaunučiams, gražiai 
veikia, mokosi ir auklėjasi liet.

| katalikiškoj dvasioj.

t JAUNŲJŲ TALENTŲ 
KONCERTAS

i
[ Šį sekmadienį, gegužės 20 d., 
naujosios parapijos salėje 

.įvyksta muz. Pr. Ambrazo ir 
Juliaus Kazėno mokinių kon
certas. Šiame koncerte daly- 

j vaus dainininkai, pianistai, 
i akordeonistai. Koncerto pradžia 
j 4 vai. p. p. Rengia Moterų 36- 
ji kuopa. Visas pelnas skiria
mas parapijos mokyklos sta
tybai.

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti mūsų jaunųjų talentų 
koncerte.

DVYLIKA BROLIŲ
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

Praėjusį šeštadienį apie 700 
suaugusių ir jaunimo su pasi
gėrėjimu sekė Scenos darbuo
tojų Sąjungos Chicagos sky
riaus pastatytą S. Čiurlionie
nės keturių veiksmų pasaką, 

i Režisūra — Zitos Kevelaity-

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos antrasis skyrius su moky- 
toja-vcdėja Mirga Kižiene. (Foto J. Garlos)

Kasdienybės kronikos
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Žemai skraidantis pulkininkas

ko Roger Bissiere du paveikslai 
neteisingai kabėjo nuo parodos 
atidarymo. Žinoma, pareigūnai 
klaidą tuojau atitaisė...

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

tės - Visockienės, scenovaizdis 
— Viktoro Petravičiaus ir šo
kiai Leokadijos Brazdienės.

Visas ansamblis pasirodė, 
kaip puikus ir pajėgus meninis 
vienetas. Ir jų pasirinktoji pa
saka buvo mielai žiūrima tiek 
jaunimo, tiek suaugusiųjų.

Ir pereitą šeštadienį cleve- 
landiečiai tėvai su savo priau
gančiu jaunimu praleido kultū
ringai vakarą. Rengė Dirva.

TRUMPAI
— 40 valandų atlaidai nau

jojoj parapijoje įvyks gegu
žės 20, 21 ir 22 dienomis. Va
karinės pamaldos su pamokslu, 
kuriuos sakys marijonas kun. 
K. Vengras iš Chicagos, bus 
7:30 vai. vak. Klebonas kun. J. 
Angelaitis ir vikaras kun. A. 
Goldikovskis maloniai kviečia 
lietuvius šv. Sakramento pa
garbinimo šventėje gausiai da
lyvauti.

— “Dievo vaikas” — kun. 
dr. J. Gutausko paruošta vai
kams maldaknygė gaunama 
Spaudos kioske. Gera dovana 
Pirmosios komunijos proga.

— Pirmoji1 LB Clevelando 
apylinkė birželio 2 d. rengia 
pavasarinį balių naujai atre
montuotoje Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Šv. Jurgio parapijos 
salė, įvykdžius kapitalinį re
montą, tapo gražiausia ir pa
togiausia salė šiame rajone. 
Įdėta tūkstančiai dolerių į sa
lės sųmoderninimą. Remontą 
atliko inž. J. Augustinavičiaus 
bendrovė.

Šia sale naudojasi visos liet. 
organizacijos savo susirinki
mams, sueigoms ir pobūviams. 
Pirmoji apylinkė, norėdama su
mažinti šios salės remonto iš
laidas, kviečia visas organizaci
jas dalyvauti šiame pavasari
niame baliuje, kurio pelnas bus 
šios salės remonto išlaidoms 
sumažinti. L. B„ apylinkė bu
vo sukvietusi tam reikalui or
ganizacijų pasitarimą.

— Lietuvių bendrovės “Li
thuanian Village” balius įvyks
ta šį šeštadienį, gegužės 19 d.

V. R.

TESTAMENTO REIKŠME
PAVELDĖJIMO TEISĖJE

Liet. visuomenei pageidau
jant, gegužės 20 d. 11:30 yal. 
(tuoj po sumos) Šv. Jurgio 
liet. parapijos salėje įvyks pa

skaita — Testamento reikšmė 
paveldėjimo teisėje. Skaitys 
adv. Julius Smetona. Praneši
mą rengia Teisininkų dr-jos 
Clevelando skyrius. Įėjimas ne
mokamas.

Kviečiama Clevelando lietu
vių visuomenė pasinaudoti pro
ga. Bus išaiškinta testamento 
sudarymo reikalingumas ir jo 
reikšmė paveldėjimo teisėje.

MOKINIŲ KONCERTAS

Solisto Juliaus Kazėno ir mu 
ziko Prano Ambrazo jungtinis 
mokinių koncertas įvyks gegu- 

| žės 20 d. 4 vai. p. p. naujo
sios lietuvių parapijos salėje.

Programoje dar dalyvaus cle 
velandiečiams žinomos šokėjos 

1 sesutės Jokūbaity tės ir brolių 
Dautartų kvartetas.

Koncertą globoja Moterų s- 
i gos 36 kp., vadovaujama O. 
Mikelionienės.

Visi clevelando lietuviai ma
loniai kviečiami šiame koncer
te dalyvauti. Turėsite ne tiktai 
gražią pramogą, bet ir parem- 

, site mūsų jaunimo pastangas 
išlikti lietuviškų. j.

SUSIRINKIMAS

I L. B. II-ros Apyl. Valdyba 
gegužės 20 d., sekmadienį, 11.30 
tuoj po lietuviškų pamaldų, nau 
jos parapijos salėje šaukia me
tinį visuotiną narių susirinkimą.

Darbotvarkėje — apyl. val
dybos ir kontrolės komisijos pra 
nešimai. Diskusijos dėl prane
šimų.

Apyl. valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai.

Šios apyl. einamieji reikalai 
ir dėl jų susirinkimo dalyvių 
pasisakymas.

Valdyba prašo visus lietuvius 
į šį metinį susirinkimą gausiai 
atsilankyti. Valdyba

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

i Nesil. Pagalbos P. Švč. para- 
1 pijoje 40 vai. atlaidai bus ge- 
| gūžės 20 - 22 d. Tai Dievo ma- 
| lonės laikas. Kun. Kazimieras 
Vengras, MIC, ves pamaldas ir 
klausys išpažinčių. Kviečiame 
visus pasinaudoti Dievo malonė 
mis.

Naujosios parap. salėje bus 
skiepijama gegužės 27 d. 12 v. 
— 6 vai. bus apie 50 daktarų ir 
slaugių.

Švento Vardo dr-ja turės Bly

Po tikrai linksmų trijų dienų 
“Pulkininkas”, stipriai ir gerai 
išgerianti papūga, grįžo namo 
atgal į normalų paukštinį gyve
nimą...

Visas nuotykis buvo maždaug 
toks.

Pulkininkas, 2 metų žalia A- 
mazonės papūga, nutarė pasi
šalinti iš savo namų — Unicom 
klubo. Kitą dieną papūgos ir 
klubo savininkas pastebėjo Pul
kininką tupintį aukštoko medžio 
viršūnėje, švilpaujant savo mė
giamiausią dainą. Savininkas vi 
šokiais 'būdais bandė Pulkininką 
išprašyti iš medžio. Deja, be pa
sisekimo...

Rytojaus dieną taip pat ne
davė jokių teigiamų rezultatų. 
Pagaliau Pulkininko savininkas 
panaudojo patį gudriausią ir ga
lingiausią planą.

Išmirkęs svarą saulėgrąžų 
Scotch viskyje, šį stiprų miši
nį padėjo šalę medžio. Po kiek 
laiko gerokai išalkęs Pulkinin
kas pagaliau nusileido ir pa
kliuvo į spąstus. Sulesęs nema
žą kiekį saulėgrąžų su “magary
čiom”, apsisukus galvai, svirdi- 
nėjo aplink medį.

“Geras Scotch yra per stip
rus Pulkininkui”, pareiškė pa
pūgos savininkas. Kyla tik vie
nas įdomus klausimas — kaip 
jautėsi Pulkininkas kitą rytą...

*
Neseniai senyvo amžiaus pi

lietis Akrone pasiskundė apskri 
ties šunų sargui, kad kaimynys
tės palaidi šunes jam trukdo 
ramybę ir kelia nereikalingą 
triukšmą.

Šunų sargas asmeniškai ap
lankė piliečio kaimynus ir pap
rašė šunis laikyti pririštus. Kai
mynai su jo prašymu mielai su
tiko.

Po kelių dienų tas pats pilie
tis vėl susirišo su šunų sargu. 
“Dabar aš esu užpultas krali- 
kų, nes visi šunes yra pririšti”,

buvo naujausias nepasitenkini
mas...

*

Veidas raudonavo meno sky
riuje Seattle Tarptautinėje pa
rodoje...

Vienas lankytojas parodos 
Įrengėjams teisingai pastebėjo, 
'kad du paveikslai buvo atbulai 
pakabinti!

Prancūzų abstraktinio dailinin

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol"- Miesto 

į leidimai ir pilna apdrauda.
i 2047 W. 67 PI. WA 5-8063

ELECTROniCS
eaaGHEEffiEnro

TV-RAO13AI -UUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖ!*

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODI 

Viskam temlauslos kainos Ir garantija

ELĖS
PUTES
OŽIAI

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

HEALTHY FOOD RESTAURANT
G7 LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

Pasaulio žinomiausias radijo 

aparatas, su AM, FM ir 
trumpom bangom — pilnai 
automatinis.

■eerabure-Autoutio ’oo ■ ’93

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANK’S TV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual tyetl&ud Savings
iJ dPoan ^J^issocialion

nų pusryčius gegužės 27 d. 
Moterų Labdarybės dr-ja ge

gužės 20 d. per 10 vai. mišias 
eis prie Šv. Komunijos.

Parapijos Karnavalas bus rug 
piūčio 23 d.

Kun. J. L. Angelaitis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

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

J. MIGLINAS
2549 W. G9th St. n a. PR G-1003

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ana oksoan
Charlered and Supervised by the United States Governmenf 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

BU I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba _
MILDA BUI CTC? INC.

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

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

levelando jaunučiai ateitininkai, išpildę Motinos minėjimą šv. Jurgio parapijos salėje su savo vadovais- .(Foto V. Pliodzinsko)

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinS)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

I

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AHD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
IZAIAUntTC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.vRbMNUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

atliko vietos lituanistinės mo
kyklos mokiniai, kurie pašoko 
keletą tautinių šokių. Atsisvei
kinimo vakarienei vadovavo J. 
Rimkūnas. Jonas Erdvydis

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
SEAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

ATSISVEIKINUS SU KUN. 
DR. P. CELIEŠIUM

kleb. kun. Ig. Vichuras, kun. 
i dr. Ig. Urbonas, kun. Andriū- 
nas, dr. Paul. Karvelienė, dr. 

: J. Paukštelis su žmona, dr.

Elizabeth, N. J.
Operetės choro vakaras

Kun. dr. Petras CelieSius'TauWla' kun' Riauba’ A’ 
East Chieagos, Ind., lietuvių ko domaitis’ *“■ vy‘- Bltk“ =
lonijoj išgyvenęs virš 11 metų, 
gegužės mėn. pirmosiomis die
nomis išvažiavo į Dainavą, prie 
Manchester, Mich. Darbuosis 
lietuviškojo jaunimo tarpe kaip 
dvasios vadas ir stovyklos ad 
ministratorius.

dartbavosi Sc 
9,

Alte, eilę metų 
kaip valdybos narys — sekre
torius, Balfe buvo nepamaino
mas darbininkas. Jo dėka ir pa 
stangomis Balfas ne tik išsilai
kė, bet šioje lietuvių kolonijoje 
buvo viena iš judriausių orga
nizacijų. Jo rūpesčiu ir pastan
gomis daugeliui parūpinta atva 
žiavimui į šį kraštą reikiami do 
kumentai, o atvažiavusiems pa
dėjo susirasti butą ir darbą. 
Be to, jis Balfo reikalams, kas
met suorganizuodavo įvairius 
parengimus ir senų rūbų rinki- . 
» vajus. Buvo aktyvus ir via- 
tos ALB narys.

kiti.
Išleistuves suruošė komite-

" Jis kolonijoj suorganizavo 
ateitininkus, su kuriais nuošir
džiai bendradarbiavo. Filosofi
niais ir literatūros bei meno 
klausimais bendradarbiauja D- 
rauge, Aiduose, Lietuvių Enci
klopedijoj ir kt.

Lietuviškai visuomenei yra 
žinomas kaip gerai ir sąžinin
gai pasiruošiąs pamokslininkas, 
paskaitininkas ir spaudos dar
bininkas.

East Chieagos, Ind., lietuvių 
kolonijos gyventojai balandžio 
29 d. Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos patalpose atsisveiki
no su kun. dr. P. Celiešiumi. 
Atsisveikinti apsčiai susirinko 
lietuviškosios visuomenės. Sve
čių buvo net ir iš kitų lietuviš
kų kolonijų: prof. B. Vitkus, 
dr. K. Ambrozaitis su žmona, 
dr. 'Jaras su žmona, Gary lie
tuvių parapijos kleb. kun. Da
niels, vietos lietuvių parapijos

tas, kuris buvo iš vietos esan
čiųjų organizacijų susidaręs, 
kuriam vadovavo Jonas Pečiu
lis. Šis komitetas pasirūpino ne 
tik atsisveikinimo gerą ir gar
džią vakarienę paruošti, bet su
organizavo ir kunigišką kraitį. 
Nupirko Dainavos koplytėlei 
3 arnotus: baltą, juodą ir ža
lią, stulą, albą ir mišiolą. Prie 
šio kraičio nupirkimo prisidėjo 
Altas, R.K. Susivienijimas, A. 
L. B-nė, ALTS, Šv. Rožančiaus 
draugija ir Šv. Kazimiero sese
rų vienuolijos rėmėjų draugija. 
Su kalbomis atsisveikino ir lin
kėjimus išreiškė ne tik lietuviš 
kųjų organizacijų atstovai, bet 
ir pavieni asmenys. MAS atsi
sveikindami įteikė kuklią, bet 
prasmingą dovanėlę: Vyt. Ma
černio poezijos rinkinį. Atsi

sveikinimo žodį tarė 19 asme
nų. /Visi kalbėtojai iškėlė kun. 
dr. P. Oeliešiaus nuopelnus ir 
atliktuosius darbus. Programą

SAC H M AT Ų 
ŽINIOS

Chieagos miesto pirmenybes 
laimėjo meisteris Kirby, surin
kęs 7% taškų iš 8 galimų. An
gelo Sandrin ir Dųnham po 
6 Va, Buerger, Hallman, Al 
Sandrin ir Povilas Tautvaišas 
po 6—2 tš. Buv. Chieagos meis
teris, latvis J. Tums grupėje 
su 5^/2 tš. Dalyvių buvo 81.

Tautvaišas pirmenybes įpu
sėjo gana gerai, turėdamas 
3% '(iš 4), vienok antroj pusėj 
(gegužės 5-^6 d. d.) padarė 
lygias su Formaneku ir visą 
tašką prarado, įkliuvęs į ceit
notą, Hallmanui. Sekė 2 lai
mėjimai, bet daug naudos ne- 
beatnešė. Vladas Karpuška pa
darė 4—4 tšk. Daugiau lietuvių 
nedalyvavo.

Matyti, kad mūsų meisteriui 
stokojo nuolatinio treningo, 
kad įgautų ir palaikytų savo 
formą, o dabar jau visas pus
metis, po Lietuvių p-bių, Cle
velande, Tautvaišas niekur ne- 
sirungė.

Boston Sunday Globė, gegu
žės 13 d., plačiau parašė apie 
ląrtėįjančias Didžiojo Bostono 
šachmatų pirmenybes, kurios 
įvyks So. Bostone Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje gegužės 
30 ir birželio 2—3 d. Rašo, kad 
John Curdo, Naujos Anglijos 
meisteris, yra įkėlęs abi kojas 
į didingąją (magnificent) Lie

tuvių dovaną, skirtą Bostono 
pirmenybėms (Curdo jau du
kart laimėjo tą dovaną) ir jei 
jam pavyktų šiemet laimėti — 
dovana keliautų į jojo namus.

Šios pirmenybės bus atviros 
(Open), A, B ir C kl. Laimė
tojui skiriama dar $100 dova
na pinigais. Dalyvauti gali ir 
kitų miestų ar valstybių šach
matininkai.

Vietos lietuviai šachmatinin
kai mielai paglobotų iš kitur 
atvykusius tautiečius šių pir
menybių dalyvius. Informuoki- 
tės pas K. Merkį, tel. AN 8- 
1282.

Buenos Aires. M. LucJtis, 
buv. Lietuvos rinktinės daly
vis, Argentinos pirmenybėse 
laimėjo antrą vietą. 1. Rosetto 
13 tš. (iš 16), 2. M. Luckis 11, 
Bielicki, Garcia, Cruz po 10% 
tš.

I. Vistaneckis, Vilniuje lei
džiamam Sporte gvildena Fi- 
scherio “problemą”. Fiseheris 
po labai sėkmingų pasirodymų 
Blede ir Stockholme, esąs vie
nintelis kapitalistinio pasaulio 
atstovas, kuris gali rimtai pre
tenduoti į teisę kovoti dėl pa
saulio čempiono vardo. Jauna
sai didmeisteris yra pasiekęs 
pirmaujančių TSRS šachmati
ninkų lygį, tačiau pagrindiniu 
kandidatų turnyro favoritu 
Bermudų salose esąs M. Talis. 
Neturi jokių vilčių čekas Filip 
ir Benko, jie tiesiog nėra to
kios klasės (suprask, kaip 'So
vietų didmeisterių).

K. Merkis

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne v51u. $50,000.

2 "h) butų mūras. Dideli kambariai, 
zas. JIK.JJU. Alyva šildymas. Alumin. langai.

Milžinas arti parko. 2-jų butų $28,500.
Cit T iot„viii .T niavpa mūr. 2 po G kamb. Garažas, Vertas Virš $6,000 pajamų. 5 butai, 2-jųbecond St. Lietuvių Laisves sa- ?35 000 aukštų mūras. Garažas, šalia pla-

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau- tus žemė3 sklypas kitam namui, 
jas alyva šildymas. Garažas. Tik $37,500.

, $12,900. 2 namai ir taverna. 4 butai atski-
Arti Jaunimo Centro. Namas kaip šildymai. Vertingrs biznis. $2S,400. 

stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. Taverna ir 2 butai. Pelninga biz- 
butąs. $17,200. niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga- Remonte. Virš akro žemes ir 2-jų
ražas. Geros pajamos. Gage Parke, metų, 2-jų butų modernus namas.
$26,300. Kaina nuderėta.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 10 min. kelio nuo mūsų. Naujas
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo- 2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder-
dern. butas. $18,800. nūs mūras. Garažas. 50 p. sklypas.

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria Alumin. langai ir tvora. Brangi vie- 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu ta. Pigi kaina, $27,000. 
šildymas. $19,300. Modernus 6 kamb. mūras. Marlite

Originalus 4 butų mūras. Naujas kabinėti? virtuvS. Karpetai. Pušim 
aukštas stogas. Alumin. langai. Aly- įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap- 
va šildymas. $46,00. sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

Arti mūsų, 7 metų. 5 % kamb. 
mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus } puikų 2-jų bu- 
tii narna. Naujas alyva šildymas. 

•Operetės choro vakaras įvyks m$i's 2oogai' Sausas rūsys- Gara' 
gegužės 19 d. 6.30 vai. vak. 269

Įėję, Elizabeth, N. J.
Po pasisekusios premjeros, 

kuri įvyko gegužės 12 d. Ap
reiškimo parap. salėje, šis gra
žus veikalas pakartojamas New 
Jersey lietuviams.

Programoje Gasparo Velič
kos Žydintis lankų vėjas, 2-jų 
veiksmų lyrinė komedija.

Veikale dalyvauja N. Y. Ope
retės choras, diriguojamas mu
ziko Mykolo Cibo.

New Yorko tautinių šokių gru 
pė, vad. Jadvygos Matulaitienės 
ir Brooklyno vaidintojų trupė. 
Veikalą režisuoja aktorius Vi
talis Žukauskas.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
geram orkestrui ir turtingas bu 
fetas. Visi kviečiami gausiai at
silankyti! M.F.C.

AUKOS SKAUTAMS 
Chieagos Skautams Remti drau

gijai 5-sios skautoramos proga 
1961 m. gruodžio 10 d. aukojo: 
Po 100 dol. — J. Kazanauskas ir 
dr. L. Kriaučeliūnas. Po 50 dol. — 
A. ir A. Ruibiai ir dr. L. Žibąs. 
30 dol. V. Olienė. Po 25 dol.: dr. S. 
ir M. Budriai, A. ir F. Daukai, F. 
Rakas, P. Šileikis, A. Kerelis ir Br. 
Co. ir Chieagos Moterų klubas. Po 
20 dol. — dr. A. Juozaitis, Kalvai
čiai ir Jakubonis. Po 10 dol. — 
SLA 134 moterų kuopa, M. Rėk
laitis, dr. F. Kaunas, M. ir J. Tu
mai, M, ir J. Bubeliai, V. Tallat- 
Kelpša, Cukuras, dr, A. Mačiui- 
kienė ir dr. V. Dargis. Po 5 dol.: 
dr. J. Bartkus, V. Mieželis, J. Mes- 
tauskas, dr. V, Kožica ir M. Jurk- 
šas. Viso 655 dol. Visos aukos pa
naudotos skautų stovyklavietės 
įrengimui.

Draugijos valdybos iždininkė

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 6 kamb. Octagon. >2 bl. Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 

nuo Maria High ant Fairfield gat- pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
vės, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, dernizuotas vidus, $14,900.
30 p. lotas. $20,500. Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara-

j. žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas,
Mūrinis 2x4^ unt Mozart prie 71, moderni vonia, kabinetine virtuve, 3 

1 kamb. rūsy. Skubiai nuo bažnyčios ir mokyklos,
už $37,800. skubiai už $19,500.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
originalus medis, prie susisiekimo ir nauja virtuve, aptvertas kiemas, ge- 
krautuvių, $16,250. ras šild. ir plasteriai. $11,200.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 8-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, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investment Co.

1005 Porter St., Lemont, UI. 
 CL 7-6675

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis įmo- 
kėjimas. HEmlock 6-1517.---- ,—.--------------- __---- ?—,---------

Per 4 m. galite išmokėti šią. nuo
savybę: 2 mūr. namąjį- 23 išnuomųo- 

butai. Metinės pa- 
Pąrduodama už

— Žmonės negali būti laisvi, 
jeigu jie nėra laisvei auklėti. Ir jamoa $12,300. 
tas auklėjimas randamas ne mo i ^.mo
kyklose ir ne knygose, o jis I jį, NorfcUS ReaJ Estate 

glūdi savęs sudrausminime, 3405 VV. 51st St. WA 5-5030 
savęs apvaldyme.

—H. Th. Buckle

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI 1

Parduodama pajamų nuosavybė 
Beverly Shores, Ind. Pilnai apsta
tyti 2 namai, garažas ir šalia tuš
čias sklypas. 2 blokai nuo ežero. 
Informacijai Chicągoje skambinti 
586-1923.

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

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

Mūr. 4 metų 6 k. eottage North- 
lake, Iii. Viskas modern. $16,000.

Med. G k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovr, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis -—• 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

/Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

PRIE MAROUETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27.900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 meti} senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20.900.

2-jų aukštų 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. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil- 

> dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55-
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kaifnb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900. ; ,

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia-

5 akrai žemes, 94th Avė. apy
linkėj. Jauni medžiai. $11,400-

HU 3-3621

Savininkas parduoda mūrinį na
mą — 2 po 4 kamb. ir 1 kamb. 
rūsy. 1-as augštas gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S- Rockivell 
St. 1-mas augštas.

^šVuOMOJAMA^^FOR^R^T

Išnuom. butas — 4 kamb. su 
baldais. Tinka viengungiams ar 
mažai šeimai. Kreiptis po 5 v. v. 
3936 S. Rockwell, tel. VI 7-5124.

Išnuom. kambarys' tvarkingam 
ma samdyti tik turinčius 18 metų'vyrui prie mažos šeimos. Naujame 
amžiaus ? Ir daugiau žinių suinte-! name. HE 4-0442, po 6 v. v. 
resuotieji asmenys gali rasti kny- ■........ ...... “............................ 1
gelg-jg _

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruoša Pr. Sulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų 
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bSse federalinial darbo samdos 
įstatymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

Nauja maldaknyge 
mokyklų vaikams

“VAIKO DIEVAS”
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas
Mišių maldos, rožinis, Kryžiaus 

kelias, poteriai ir populiariausios 
giesmės.

Kaina $1.85 
(Kietais viršeliais) 

GAUNAMA:
Spaudos B-vėj “Žiburiai”

941 Dundas St. W., Toronto 3. 
Ont., Canada

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦»♦♦>»♦«♦ »♦♦♦♦♦ ♦ «

MAROUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton I’arke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis, Pirksite nedaug įmokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500,

Prie California ir 65-os, Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. 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. MSn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

Aplinkybės verčia parduoti ne
brangiai labai gerą mėsos ir gro- 
serių krautuvę, didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. RE 7-1996.

——- 1 1 .........
PRIE DIDELIO FABRIKO

Taverna su visais įrengimais. Ge
ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių; Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 men. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK §18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

§335 MĖN. PAJAjMŲ
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautųvjš ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 men. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MUR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk, Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000),gry
no į metus. Savininkas duos pašžtįolą.

P. L E O N A
REAL ESTATE

2735 West 71 st sf&t
Tel. VVAIbrook 5-6015

Nanj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—-$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 , 
Didelis pasirin*. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AYE. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę” Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: S—
3 — 3 —-4. Dviejų .mašinų 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 pėdų sklypas. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 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.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

Parduodama virš 6 akrai geros 
žemės, 1,000 pėdų, St. Joseph upės 
gražaus kranto prie asfaltuoto ke
lio. Modern. namas, garažas, daug 
medžių, mažas sodas, uogynas, 
daržas, gėlės. Pietiniame Michigan. 
Geras pirkinys. Kreiptis: J. P. 
Miiler, Route 1, Box 87, Leonidas, 
Mich.__________________________

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSų PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: • 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas Instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
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

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

Teb; PR 8.4268 ir TE 9-5531

11 ■»
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A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dorvnspouts, Stogai; ’ Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
per-alloy” rinas — “gutters”;. niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš : lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame Šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry. | 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokSjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S, Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res, OL 6-0413'

Mūr. 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys, 
2-jų maš. garažas. Arti bažnyčios, 
mokyk, ir susisiekimo. Labai ge
ram stovy. Apžiūrėti darbo dieno
mis po 6 v. v.; šešt. ir sekmad. po 
10 v. r. Kreiptis 2-me aukšte — 
2910 W. 40th Place.

Marąuette Parke- 7 kamb. mūr. 
IV2 maš. garažas. 30 p. sklypas. 
Skubiam pardavimui už $15,200.
HE 6-1517.

Išnuomojama 3 apšild. kambarių 
butas. 6953 So. Washtenaw Avė.
Kreiptis penkt. po 6 v. v.; šeštad. 
ir sekm. visą dieną.

DEM ES I O !

HIIIIIIIIIIK!!!SIS!!fiillllIIII1IIIIIIIllllllllllll

KRISTAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yrą pirmas toks platus moks- Į Arti Maria High, iy2 augšto 
linis veikalas apie Kristaus gyve-|mūr., 5 ir 3 kamb. butai ant 30 
nimą lietuvių kalboje. Si knyga p. sklypo. Gazu šildomas. Garažas, 

yra išversta į 23 kalbas. $17,900. HE 6-1517.

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

95 mylios nuc Chieagos. 60 ak
rų ūkis (56 akr. dirbamos), nau 
jas gyvenamas namas, 1,000-čiai 
vištų vištydė, traktorius ir kiti 
įrankiai. Netoli ežero. Pilna kaina 
$13,500. HE 6-1517.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė., 
Chicago », HL 
Teb VI 7-S447

» LAPKUS BUILDERS, INC. j 
# Statome įvairius pastatus. Dar- B 
įpbas atliekamas labai sąžiningai, 
i, vartojant geriausias medžiagas, a 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj.

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

Savininkas parduoda mūr. bun- 
galow. 5y2 kamb. Marąuette Parke. 
6331 S. Rockwell St. Tel. 476-2845

Perskaitę "Draugą", duoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.

55 REZIDENCINIAI,
E KOMERCINIAI, E
E MEDICINOS IR S
E KITOKĮ PASTATAI E
—

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. - < r 
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, m.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainot 
visiems prieinamos.



FONDAS MIŠKO MOKSLŲ 

LITERATŪRAI LEISTI

1962 m. gegužės 6 d. Chica- ‘ Didžiosios Kunigaikštijos girias
goję, Petro Šilo bute susirinkę 
Lietuvos miškininkų valdybos 
išeivijoj nariai: Vincas Žemai
tis, Petras Šilas, Jonas Žebrau
skas, Antanas Beleška, šalpos 
komisijos pirm. Juozas Skeivys 
ir rev. kom. narys Antanas 
Šukys svarstė reikalą techniš
kai patobulinti žurnalo “Girios 
Aidas” leidimą’ reikalą gyviau 
įsijungti į lietuvišką kultūrinę 
veiklą. Imdami dėmesin (mišk. 
Antano Šukio pasižadėjimą tes
tamentu užrašyti $1,000 L. 
Mišk. są-gai — leisti miško 
mokslų veikalus, visiems da
lyviams pritariant, nutarė įs
teigti miško mokslų literatūrai 
leisti fondą.

Kol galutinai bus suredaguo
tas ir priimtas šio fondo statu
tas, vadovautis šiais dėsniais:

1) Fondo nariu gali būti kiek 
vienas miškininkas ir ne miš
kininkas šiai fondo idėjai prita- 
tęs.

2) Fondo lėšas sudaro vien-

ir žvėrių takus sukaktimi, yra 
parašęs giliai apdairią virš 200 
puslapių rankraštyje studiją — 
“Jotva - Sūduva”. Čia jis loka
lizuoja Gr. Valavičiaus aprašy
tas girias ir panaudoja jo išvar 
dintus vietovardžius kalbiniai 
įrodo viso šio (jotvingių) kraš
to į pietus nuo Nemuno ir Gar
dino lietuviškumą. Šią studiją 
Petras Būtėnas per valdybos 
pirm. V. Žemaitį paaukojo L. 
Mišk. sąjungai.

Juozas Skeivys pasiūlė pa
reikšti Petrui Butėnui už šį di
delį Lietuvos miškų praeičiai 
pažinti darbą nuoširdžią padė
ką ir ryšium su 400 metų Va
lavičiaus minėjimu išleisti vei
kalą L. Mišk, sąjungos vardu.

Antanas Beleška pritardamas 
pažadėjo, jei tai bus leidžiama, 
paremti leidinį reikalingais nu
braižyti žemėlapiais ir pagrąži
nimais.

Pastaba: Lietuvos Mišk. są-

Aušros Vartų liet. šeštadieninės mokyklos Montrealyje, Kanadoje, 
parengiamasis skyrius su kapelionu kun. S. Kulbių. SJ, ir moky
toja sesele M. Celina; mokiniai: Arvydas Blauzdžiūnas, Vida Bur- 
baitė, Rimantas Ališauskas, Sandra Givis, Ramunė Kubilytė, 
Edvardas Leipus, Dana Styraitė, Regina Grigąnavičiūtė, Rūta 
Pocauskaitė, Silvija.

i įspūdžius apie ją, kiekvienas mū
sų galime būti kalbėtojais 
JAV-es. — American Council.

uz
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LAIŠKŲ IŠ JAV SAVAITE
Laiškų iš Amerikos savaite yra gegužės 14—20 d.

Christopher Columbus laiškai i įdeda fotografijas, laikraščių iš- 
karalienei Izabelei buvo pir-Įkarpas, žurnalų straipsnius ir t. t. 
mosios žinios iš naujojo pasaulio ; Galvojąs amerikietis laiškų ra- 
į senąjį. Nuo to laiko laiškų kie- Išytojas visad turi mintyje, kad jis 
kis iš Amerikos milžiniškai padi- j turi dėmetis savo korespondento 
dėjo. Šiandien dešimtimis milijonų I gyvenimu. Jis mėgina atvirai at- 
laiškų yra kasmet amerikiečių ra- . sakyti į visus klausimus ir kriti- 
šomi vien į Europą draugams ir , kas iš užjūrių. Jis nurodo, kaip 
giminėms. Milijonai kitų laiškų i Amerika mėgina išrišti savo pro- 
siunčiami į kitus žemės rutulio j blemas ir pasiekti savo tikslus, 
kraštus. Ypač šiuo atžvilgiu laiškų ra-

žmonems užjūriuose draugo Išytojas yra kalbėtojas už JAV-es. 
draugui ar šeimos šeimai parašyti Jis turi viską padaryti, kad tiesa

Slovakai keliaus į Romą
Švenčiant ateinančiais metais 

11-kos šimtų metų sukaktį nuo 
šv. Cirilo ir Metodijaus atvy- 

; kimo į Slovakiją, viso pasaulio 
Į slovakai rengia tautinę maldi
ninkų kelionę į Romą, kurios 

1 metu bus atidarytas naujas Ci
rilo ir Metodijaus institutas, pa 

Iškirtas auklėti ir rengti dvasi- 
• nius pašaukimus slovakų pa- 
įstoraeijai, kurie dabartiniu me
tu negali grįžti į savo tėvynę, 

i Ta proga tenka pažymėti, kad 
I Lietuvos katalikai panašią in- 
! stituciją — Šv. Kazimiero ko
legiją, Romoje turi įsikūrę jau 
! nuo II-jo karo pabaigos, kuri 
Į yra jau išleidusi nemaža kuni- 
,gų, dirbančių lietuvių pastora-
Į cijoje viso pasaulio šalyse.

John Mleczko

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Aušros'Vartų liet. šešt. mokyklos Montrealyje, Kanadoje, šeštasis 
skyrius su visos mokyklos vedėju A. Blauzdžiūnu (dešinėje) ir 
kun. S. Kulbiu, SJ. Mokiniai: E. Juodis, Dalia Blauzdžiūnaitė, Jo
lanta Andriuškevičiūtė, Rytis Bulota, Lilė Gedvilaitė, Milda Gir- 
džiūtė, Rimgaudas Montvila, V. Patašinskas, Bernadeta Kuncevi- 
čiūtė, Akstinas, Raimundas Kannapu, Violeta: Adamonytė, Arū
nas Ališauskas, Arūnas Stankevičius, Albina Mažeikaitė, Dalia 
Grybaitytė, Vida Kizerskaitė, Salius Gorys, V. Barauskas.

kartinės ar nuolatinės aukos, 
testamentiniai užrašai, ir pinigai 
gauti iš išleistų leidinių.

3) Asiftenys paaukoję ne ma 
žiau $20 (dvidešimts dolerių), 
skaitomi paprastais fondo na
riais; nemažiau $50—amžinais 
fondo nariais, nemažiau $100 
— fondo garbės nariais ir ne 
mažiau $500 — fondo mece
natais.

4) Fondas yra L. M. S. V. 
išeivijoje žinioje, naudojamas 
“Girios Aido” žurnalo leidimui 
ir taip pat veikalų, kurie bus 
pasiūlyti išleisti ir apims miš
ko mokslų Lietuvos miškų is
torijos ar miškų ūkio reikalus.

5J Gautos iš leidinių pajamos 
grįžta į fondą jo resursams su
stiprinti.

6) Esant reikalui šį fondą lik 
viduotį, visi jo piniginiai resur 
sai pervedami lietuvių tautos 
kultūros reikalams į milijoninio 
Tautos Fondo sąskaitą.

Kad - sudaryti šio fondo pra
dinį kapitalą šio

junga išeivijoje priskaito 80 
gyvų narių, išblaškytų po visą 
laisvą pasaulį. Jos miškai ir 
prieauglis palikęs Lietuvoje, 
jos nariai gyvena senomis išsi
vežtomis tradicijomis, meile Lie 
tuvai ir jos gražiajai gamtai— 
miškams. Kor.

Paminklas Italijos globėjai

žodžiai yra daugiau įtikinami, ne- 
gu kokio nors valstybės vyro žo
džiai. Iš tikro, asmeniškas laiškas 
yra vienas iš paprasčiausių, ma
žiausiai kainuojančių ir daugiau
siai efektingų tarpusavio suprati
mo ir pasitikėjimo sukėlimui.

Laiškų galybės įrodymui mums 
tereikia prisiminti, kad milžiniška 
imigracijos banga į šį kraštą buvo 
daugiausia sukelta laiškų iš tų 
asmenų, kurie atvyko į Ameriką 
ir rado, kad yra apie ką parašyti 
į namus.

Apie ką gi rašo tie milijonai šių 
dienų korespondentai? Jie rašo 
apie dalykus, kuriuos jie daugiau
sia žino: apie paprastą kasdieninį 
gyvenimą, kaip jie gyvena, kaip 
jie dirba ir ilsisi, kas vyksta jų 
bendruomenėse. Į savo laiškus jie

apie mus, kaipo tautą ir žmones, 
pasklistų. Kokia gi yra tiesa apie 
Ameriką? Kągi mes siūlome?

Amerikos žinia pasauliui, dėl 
kurios mes dirbame .namie ir už
sienyje, tai demokratinių įsitikini
mų pagrindai. Vyrai ir moterys 
kituose kraštuose nori žinoti, kad 
Amerika dirba dėl taikos, kad ji 
tiki į laisvę, kad ji iškelia žmo
gaus vertę ir kad ji siekia gerbū
vio visiems žmonėms.

Kiekvienas iš mūsų galime pa
brėžti šiuos svarbius punktus sa
vo laiškuose į užsienius. Kiekvie
nas laiškas, kurį mes rašome savo 1 
giminėms ir draugams į užjūrius, 
gali prisidėti prie geresnių pašau- I 
lio santykių. Rašydami apie Ame- Į 
riką ir atitaisydami neteisingus

Gyveno Monte.rey, Ind.
Anksčiau 20 metu gyv. 

Chicagoje.
Mirė gegužės 15 d., 1962,

sulaukęs 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Angeline. sūnus Ed- 
ward. dukterys May Burman, 
Phyllis Czarnecki ir Alice Moo- 
re.

Kūnas pašarvotas Kennedy 
& Braman, koplyčioje, Wina- 
mac, Ind.

Laidotuvės įvyks gegužės 19 
d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Ann’s pa
rapijos bažnyčią., Monterey, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į St. 
Ann’s kapines, Monterey.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus ir 
dukterys.

Laidot. direkt. Kennedy & 
Braman. Tel. 946-3000, Wina- 
mac, Ind.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

-L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

trys modernios koplyčios
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ® NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME NCJ-ULE.. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni-

Šv. Katerinos Šiemetės šven- i V■ mo klystkeliuose ir pergyventas
. džiaugsmas, atradus tikrąją gyve- 

tės proga, Romoje, Angelo pi- nįmo prasmę. Knyga apima ke
lies papėdėje, prieš Susitaikini- liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
mo gatvę, vedančią į šv. Petro įninku, valstybininkų, karių,

. . i laikraštininkų, muzikų, gydytojų,
baziliką, buvo iškilmingai pa- . architektų, psichiatrų ir kitų gar- 
Šventintas Italijos globėjos šv. I šiųjų, kurie čia perteikiamuose 

kuris savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės

Katerinos paminklas, 
sukurtas menininko Pranciš
kaus Messina. Paminklas vaiz
duoja šv. Kateriną iš Sienos ir 
yra pastatytas italų Tautinio

įtampos ir skaidraus, pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane

Komiteto iniciatyva, norint pa- duoda intriguojančią besiblaškan- 
gerbti tautos globėją jos 500 ' čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
metų šventąja paskelbimo pro-1 Knyga kainuoja $3.00. Gau- 
ga. Paminklo atidarymo iškil
mėse dalyvavo kardinolai Ma-

narna “DRAUGE”.

, sella, Valeri, Cento, Capello, 
susirinkimo - pjzzar(jo jr gausūs italų vai-

dalyviai^ į nutarė paaukoti po <j^os į,ei visuomenės atstovai. Į *-0KST«sViU5giES 
$100, Juozas Skeivys — $120, gy. Tįįvas ta proga telegrama at 

siuntė savo džiaugsmo pareiš- 
I kimą ir apaštališkąjį palaimi
nimą.

Antanas Šukys be piniginės au
kos pažadėjo šiam reikalui 
$1,000 užrašyti testamentu, tap 
damas šio fondo mecenatu.

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

(Incorporated)
EDVARDAS IBIS, gav.

Petrais Norkaitis negalėjęs 
šiam posėdy dalyvauti, telefo
nu pareiškė, kad jis šiai idėjai 
pilnai pritaria ir aukoja 100 
dol. ...

Kalbihinkas Petras Būtėnas, 
ryšium su 400 metų Gr. Vala
vičiaus veikalo apie Lietuvos

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.

Lietuvių Studentų Šalpos Fondo nariams ir rėmėjams 
JOHN IR JOSEPHINE PAKEL, Sr. 

ir jų visai šeimai gilaus liūdesio valandoje, netekus 
brangaus sūnaus, Chicago Savings and Loan Assn.
prezidento

A. f A. JOHN PAKEL, Jr.
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŠALPOS FONDAS

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

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. 'A. -V''

JANINA LAPENIENĖ
Gegužės mėn. 19 d. sukanka dveji metai nuo mano my

limos žmonos Janinos Lapėnienės-Gricevičiūtės mirties, šį 
šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., S vai. 30 min. ryto šv. Pa
nelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th 
St.) bus atnašaujamos šv. Mišios už jos sielą.

Visus mūsų šeimos darugus bei pažįstamus maloniai pra
šome dalyvauti pamaldose ir savo atsilankymu ir malda pa
gerbti jos prisiminimą.

GEDIMINAS LAPENAS, SŪNUS, 
GEDIMINAS, MARIJA WACHAU 
VLADAS GRICEVIČIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

«348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

IIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIllIlIlIIIIinilHlllllllllllt

Gražių; vizitinių kortelių 
biznteriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS 

spausdina tokius dalykėlius
gražiai, greitai prieinama kaina

D R A U G A S
4545. West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
llllllllllilUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIllllllllllll

Chieagos 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%

i

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

8319'' S. LITUANICA AVĖ.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575 Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi



8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 18

X 30 metų kunigystes sukak
tį šį mėnesį švenčia kun. Pran
ciškus Skrodenis, MIC, Milwau- 
kės lietuvių parapijos klebonas1. 
Jam parapiečiai rengia pager
bimo banketą. Taipgi 30 m. ku
nigystės sukaktį švenčia kun. 
Adomas Ješkis, MIC, dėstąs 
Marijanapolio Paruoš, mokyk
loje. Kun. Skrodenis ir kun. 
Ješkis buvo įšventinti 1932 m. 
gegužės 22 d. Tų pačių metų 
gegužės 21 d. Kaune buvo į- 
šventinti ir šį mėnesį švenčia 
30 m. sukaktį kunigai Albinas 
Spurgis, MIC, Draugo admini
stratorius, Boleslovas Choms- 
kis ir Juozas Prunskis, Draugo 
redaktorius, gyveną Chicagoje, 
kun. Bronius Dagilis (Detroit, 
Mich.), kun. Julius Danauskas 
(Belgijoje), kun. dr. Jonas Gu
tauskas (Kanadoje), kun. prof. 
Stasys Yla (Putnam, Conn.), 
kun. Aloyzas Klimas (Nor- 
wood, Mass.).

X Ateitininkai visi yra kvie
čiami į Nekalto Prasidėjimo se 
sėlių seimą įvykstantį Chicagoj 
gegužės 20 d.

X A. L. B-nės Chicagos 
Apygardos Švietimo Komisija 
praneša, kad numatytoji Chi
cagos m. lituanistinių mokyklų 
išvyka į Tėvų Marijonų semi
narijos aikštę birželio mėn. 10 
d. dėl keletoš parapinių m-lų 
ruošiamo mokslo metų užbaigi
mo ir dėl kitų dar priežasčių
neįvyks.

Ta proga primenama lit. mo
kyklų vedėjams, kad lit. mo
kyklų baigimo pažymėjimus, 
skyrių (klasių) pažymėjimus, 
mokyklų dienynus ir šešt. lit. 
mokyklos programą galima gau 
ti Apygardos švietimo Komisi
joj. Kreiptis šiuo adresu: J. 
Vedegys, 4437 S. Artesian av., 
Chicago 32, telef. VI 7-4259.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubo šokių vakaras į- 
vyks šeštadienį, gegužės 19 d. 
7 v. v. Vengeliausko svetainėje. 
Šokiams gros Hank orkestras. 
Bus užkandžių, gėrimų ir ver
tingų dovanų. Visas pelnas ski
riamas Šv. Kryžiaus ligoninės 
statybos fondui. Kviečiami visi 
atsilankyti.

X Natalija šatūnienė, Mote
rų są-gos centro iždininkė, ir 
Stella Mortell buvo po susirin
kimo pagerbtos Moterų sąjun
gos 67-tos kuopos narių. Abi 
šventė savo gimtadienius.

X Operos solistas Algirdas 
Brazys birž. 3 d. ALRK Varg. 
Sąj-gos jubil. koncerto metu so
lo dainuos lietuvių kompozito
rių kūrinius. (Pr.)

X Naujenybė. — GE vėsin
tuvas, vos už $139, šaldo, iš
traukia drėgmę ir valo orą. 
DAINA CO., 3321 S. Haisted 
St., CL 4-5665. (Sk.)

X Banketas, menine progra
ma, šokiai Jaunimo Centre š. 
m. gegužės 26 d. Rengia ramo- 
vėnai ir birutininkės skyrių at
stovų suvažiavimo proga. Bilie
tus įsigyti lig gegužės mėn. 20 
d. pas P. Genį, 7114 S. Maple- 
wood, tel. HE 6-1732, M. Babic- 
kienę, 4135 S. Artesian, tel. VI 
7-1712, J. Gradinską, 2512 W. 
47th St., tel. FR 6-1998. (Sk.)

X šv. Onos lietuvių parapi
jos bažnyčioje Spring Valley, 
III., 40 valandų atlaidai bus ge
gužės 27, 28 ir 29 dienomis. Pa 
mokslus sakys kun. A. Naudžiū
nas, MIC, Draugo redaktorius.

X Dail. Vytauto Igno paro
da, vykstanti Chicago Savings 
and Loan Association meno ga
lerijoje, 6245 S. VVestern Avė., 
uždaroma gegužės 20 d. Šį šeš
tadienį, gegužės 19 d. 8 v. v. 
parodos patalpose yra rengia
mas' literatūros vakaras, daly
vaujant rašytojams Liūnei Su
temai, K. Ahnenui ir A. Mac
kui. Parodos ir literatūros va
karo rengėjai yra Lietuvių Jū
rų Skautijos korporacija Gin
taras.

X Mokyt. M. Jauniškienė iš 
VVashingtono, D. C., su anūku 
yra atvykusi į Chicagą ir apsi
stojusi pas sūnų ir marčią O. 
ir K. Jauniškius.

X Ped. Lituanistikos Institu
to išlaikymui dr. J. Juozevičius 
atsiuntė 40 dol. Už auką gyd. 
J. Juozevičiui . Institutas labai 
dėkingas.

X Tradicinis Liet. Gail. Se
serų s-gos koncertas - balius šie 
met bus spalio 13 d. VVestern 
Ballroom salėje.

X Bridgeporto Moskleivių 
Tautinis ansamblis ir lituanisti 
nė mokykla ruošiasi pagerbti 
savo mamytes, statydami tai 
progai pritaikintą vaizdelį, ku
rį parašė St. Visčiuvienė. Vaiz
delį režisuoja Elena Vaičeliū- 
nienė, dainos ir šokiai muz. F. 
Strolios. Ta pačia proga bus 
įteikti mokyklos baigimo pažy
mėjimai, Lituanistinės mokyk
los baigimo pažymėjimai, Litu
anistinės mokyklos mokiniams, 
kurių šiais metais yra 6.

Programa įvyks gegužės 27 
d. 4 v. p. p. šv. Jurgio parapi
jos salėje. Po programos vaišės 
ir šokiai. Prašome visus tėve
lius ir svečius atsilankyti.

X D. Petrulytė. A. L. Mon
tessori dr-jos pirmininkė, yra 
pakviesta “Moters” žurnalo lei
dėjų vesti “Vaiko auklėjimo” 
skyrių. Naujasis skyrius jau 
pasirodė šių metų “Moters” 2 
nr. dviem specialiais straips
niais. Žurnalas leidžiamas Ka
nadoje.

X Tėvai, kurių dukros ruo
šiasi važiuoti į “Dainavos” mer 
gaičių stovyklą liepos 8 — 20 
d., asmeniškai galės užregis
truoti pas sės. Paulę Nekalto 
Prasid. Marijos seserų rėmėjų 
seime, ateinantį sekmadienį Jau 
nimo Centre.

Taip pat moksleivės, ar stu
dentės, kurios norėtų nuo atei
nančio rudens apšigyventi sese
lių bendrabuty, galės pasitarti 
ir sąlygas sužinoti pas seselę 
Paulę.

X Ped. Lituanistikos Insti
tuto išlaikymui JAV Lietuvių 
B-nės Centro Valdyba, Centri
nei švietimo Tarybai tarpinin
kaujant, per Instituto iždininką 
kun. dr. J. Kubilių, S J, paskyrė 
500 dol. LB Centro Valdybai 
pirmininkauja Jonas Jasatiis, 
C. Švietimo Tarybai — Jeroni
mas Ignatonis. Šiems Liet. B- 
nės organams už reikšmingą 
paramą Institutas yra labai dė
kingas.

X Akt. J. Kari) Jutas, gyv. 
Los Angeles, Calif., žadėjo da
lyvauti Alvudo ruošiamoje vai
kų ir tėvų išvykoje šį sekma
dienį, geg. 20 d. Forest Preser
ve miške (87 ir Kean avė.—Buf- 
falo woods nr. 4). Mok* M. Pė- 
teraitienė su kitomis alvudie- 
tėmis užims vaikus ir praves 
žaidimus. Bus dovanų paskir
stymas: mergaitės gaus po
skrybėlaitę, o berniukai — po 
tapymo dėžutę. Bus liet. giros 
ir tradicinių cepelinų. Tėvai su 
savo gėrybėmis prisideda prie 
bendro stalo. Valdybos nariai tė 
vų ir vaikų lauks iš pat ryto 
tame miške.

Justinas Mackevičius, jr.. — Standard Federal Savings bendrovės 
prezidentas ir menedžeris; Justinas Mackevičius — Chairman of 
Board, Helen Kuchinskas — sekretorė ir iždininkė.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ 

ĮSTAIGA PASAULYJE

Lietuvių Standard Federal 
Savings and Loan Association 

i Chicagoje dabar jau turi dau- 
! giau kaip 83 milijonus dolerių 
ir yra didžiausia lietuvių finan 
sinė įstaiga visame pasaulyje. 
Jos valdomi kapitalai sudaro 
didesnę sumą, negu visų kitų 
panašių lietuvių bendrovių Chi
cagoje kartu.

Ši bendrovė įsikūrusi naujai 
perstatytuose rūmuose 4192 
Archer Avė. (kampas Saera- 
mento). Rūmai turi vasarą vė
sinimą ir nuolatinį oro keitimą. 
Nuolat groja muzika ir sudaro 
puikią nuotaiką čia dirban
tiems 72 tarnautojams. Dalis 
jų naujieji ateiviai, ir vadovy
bė džiaugiasi, kad tai geri dar
bininkai.

Nuo pat šios įstaigos įsikūri
mo šiai bendrovei vadovauja 
Justinas Mackevičius. Ši puiki 
bendrovė jau veikia, 53 m. Pu- ’ 
sę šimto metų jai vadovavęs 
Just. Mackevičius sako: “Dar 
manau jai vadovauti 25 me
tus”,—taip gerai ir sveikai at
rodo.

Dabar yra geras talkininkas 
— jo sūnus Justinas, Jr., studi
jas ėjęs Notre Dame universi
tete ir 1947 m. baigęs De Paul 
universitetą. Antri metai, kai 
Justinas, Jr., yra Standard Fe
deral prezidentas.

Bendrovės sekretorė ir iždi
ninkė yra Helen Kuchinskas, 
tose pareigose jau 25 m., o ben 
drovėje dirba jau 35 m.

Standard Federal Savings 
bendrovė yra taip populiari, 
kad turi apie 28,000 taupytojų,

IllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlB

Kun. Jonas Borevičius.SJ, Auš-' 
ros Vartų Montrealyje, Kanadoje, 
klebonas.

X Stase Vanagaite - Peter- 
sonietnė (ne Vabalaitė, geg. 1 
d. “Draugas”) yra “Lietuviš
kos liepsnelės iš Oldenburgo 
straipsnio autorė. Ji yra buvu
si Oldenburgo lietuvių gimna
zijos mokytoja, ne tqs gimna
zijos abiturientė, kaip korespon 

;dentai visą laiką maišo.

o paskolas paėmusių — dau
giau kaip 7,000 žmonių, gi su 
paėmusiais apdraudą ir turin
čiais čia savo seifus susidaro 
šios bendrovės klientų apie 
40,000 žmonių. Tai jau būtų ge 
ras miestelis.

Just. Mackevičius džiaugiasi, 
kad lietuviai yra geri taupyto
jai — ateina su šimtais ir tūk
stančiais dolerių. Taupytojams 
mokamas aukštas 4]4 procentų 
dividentas. Santaupos apdraus
tos iki $10,000, o kurie nori 
dėti į trust skyrių, gali būti ap
drausta iki milijono dolerių./

Mackevičiai yra žinomi lietu
viškų kultūrinių reikalų rėmė
jai, skirdami žymias sumas ope 
rai, mokykloms, vienuolynams. 
Lietuvių fondui paskyrė $1,000. 
Ir “Draugo” klišių mašinai yra 
paaukoję $100.

Ši bendrovė buvo 1909 m. pra 
dėta Aušros Vartų par. salėje, 
o paskiau buvo perkelta į J. 
Mackevičiaus riėjudomos nuosa
vybės (real estate) prekybos 
įstaigą. Labiausia gi paaugo 
perkėlus į dabartinę vietą — 
Brighton Parko koloniją.

Visa Mackevičių šeima veržli 
ir šviesi. Justino, Jr., duktė 
Judite, nuo rudens pradės stu
dijuoti kalbas jėzuitų vadovau
jamame Georgetovvn universite 
te, Washingtone. šioje pat ben
drovėje, apdraudų skyriuje, 
dirba ir David Mackevičius, Ju
stino vaikaitis (anūkas).

Standard Federal Savings at 
sargos fonde turi 7^2 mil. dole
rių, kas ją padaro vieną stip
riausių bankų Amerikoje. Kiek
vieną žavi jos puikūs rūmai, 
papuošti lietuvių dail. paveiks
lais, su erdviomis salėmis posė
džiams, su patogia kavine — 
poilsio salionu tarnautojams. 
Visur nauja, moderniška, sko
ninga ir patogu.

J. P. Jurginis

Darbininkai Romoje

Romon buvo atvykę 6,500 
darbininkų ir amatininkų iš į- 
vairių šešių kraštų, priklausan
čių Vokietijoje labai populiariai 
Kolpingo darbininkų sąjungai. 
Jų kelionės tikslas — paminėti 
savo kūrėjo Adolfo Kolpingo 
100 metų sukaktį nuo to laiko, 
kai popiežius Pijus IX-sis 
1862 m. patvirtino ir aprobavo 
Kolpingo įstatus darbininkų 
klasės kėlimui ir ugdymui. Visi 
darbininkai dalyvavo gegužės 6 
d. domininkono Martyno de Por 
res kanonizacijos iškilmėse šv. 
Petro bazilikoje ir aplankė 
Monte Casino bei buvo priimti 
specialioje audiencijoje Šv. Tė
vo Jono XXIII, kuriam įteikė 
pilnai mechanizuotos dirbtuvės 
įrengimus, skirtus misijų kraš
tams. .z’"’"”“”''--.

Uetiivos \ 

g knygų

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Motiejus Skrodenis mirė 

geg. 16 d., sulaukęs 87 m. am
žiaus. Velionis priklausė Ange
lų Karalienės parapijai, Brook
lyne, N. Y. Gimęs Lietuvoje, 
Nemakščiuose. 1901 m. atvyko 
į Ameriką. Paliko tris sūnus. 
Du yra kunigai: Pranas ir Jo
nas. Antanas gyveno su tėvu. 
Kūnas laidojimui pervežamas į 
Kinsman, UI., kur kun. Jonas 
Skrodenis yra klebonas.

— Liet. Veter. Moterų Pagal
binio vieneto Detroite susirinki 
mas įvyksta gegužės 21 d. Ve
teranų salėje.

— LRK Federacijos Detroito
skyriaus susirinkimas įvyks šį 
antradienį, gegužės 22 d. 7 v. 
v. Šv. Antano parapijos patal
pose.

— Bendruomenės Namų Cen
tro dalininkų piknikas įvyks ge 
gūžės 20 d. Arroyo Seco Parke, 
Avė 60 ir Figueroa st., Los 
Angeles mieste.

LENKIJOJE
— Kun. Stanislovas Vencius, 

MIC, mirė balandžio 17 d. Len
kijos valdomoj Silezijoje. Velio
nis gimęs Marijampolėj, kuni
gu įšventintas 1915 m. Ilgą lai
ką dirbo su lietuviais Varšu
voje.

Aušros Vartų lietuvių šeštadieninės mokyklos Montrealyje, Ka
nadoje, mokytojai; sėdi iš kairės j dešinę: seselė M. Loreta, kun. 
S. Kulbis, S. J., kapelionas, seselė M. Celina, Genė Gedvilienė 
stovi: L. Stankevičius, A. Blauzdžiūnas, mokyklos vedėjas.

Chicagos žinios
SAMDYS 500 MOKYTOJŲ

Chicagos miesto' mokykloms 
ieškoma 500 mokytojų, kurie 
bus samdomi vieneriems me
tams. Už kiekvienos dienos 
darbą jiems bus mokama mo
kytojų pagelbininkų alga, $25 
dienai. Norintieji gauti mokyto
jų darbą turi kreiptis Chicago 
School Board of Examiners, 
228 N. La Šalie st.

EŽERE NĖRA LEDO

Siaučiant Chicagoje vasaros 
karščiams, atplaukė į uostą eže 
ro ledlaužis Mackinavv. Užbai
gęs žiemos darbą, 10 mil. dole
rių vertės 5,000 tonų laivas 
vasaros metu pailsės ir bus re
montuojamas.

RADIJO STOTIES SUKAKTIS

Chicagos WGN radijo stotis 
šiomis dienomis mini savo 40- 
ties metų sukaktį.

PABĖGO GALVIJAI

Sunkvežimis, vežęs galvijus 
iš Chicagos į Newark, apsiver
tė 30 vieškelyje netoli Chica
go Heights. Policija po keletoš 

; valandų darbo sugaudė 34 į 
laisvę patekusius galvijus.

PRISTIGO KAM NORS 
MĖSOS

Iš Watson - Wilson kompa
nijos sandėlio, 1440 W. 34 gt., 
įbuvo pavogtas sunkvežimis su 
: 32,000 svarų aukštos kokybės

Chicagoj ir apylinkėse
ĮSPŪDŽIAI IŠ MIŠKININKŲ 

POBŪVIO

Lietuvos Miškininkų są-gos 
valdyba, Šalpos sk. iniciatyva, 
gegužės 12 d. 8 v. v. mišk. Sa- 
kevičiaus restorane, “Thunder- 
bird” suruošė tradicinį pobūvį.

Į Buvo paminėta 100 m. Mairo
nio ir G. Valavičiaus veikalo 
(apie Lietuvos senovės girias 
ir žvėrių takus) 400 metų su
kaktį.

Dalyvavo gražus būrys miški 
ninku ir svečių.

Valdybos pirm. V. Žemaitis, 
sveikindamas pobūvio dalyvius, 
paprašė susikaupimu prisiminti 
visas gyvas ir mirusias lietu
ves motinas, visus gyvus ir mi
rusius miškininkus. Po to pa
prašė Petrą šilą vadovauti po
būviui ir programai.

P. Beleškienė turiningoje pa
skaitoje trumpai palietė Mairo- 
rio asmenį ir apibūdino jo poe
ziją. P. šilas papildė trumpa 
pastaba Maironio švelnų būdą, 
jam (P. šilui) tebesant Kauno 
kunigų seminarijos auklėtiniu. 
V. Žemaitis prisiminė kokią di
delę patriotinę įtaką ir įspūdį 
darė Maironio eilėraščiai po 
1905 m. revoliucijos į kaimo 
žmones, išgirdus pirmą kartą

jautienos. Apskaičuojama, kad 
mėsos siunta buvo verta apie 
$11,000.

200 BĖGO IŠ VIEŠBUČIO

Kai gaisras padaręs $15,000 
nuostolių, ištiko Woods Apart- 
ment viešbutį, 562 E. Oakvvood 
blvd., trys vyrai buvo sužeisti 
ir 200 viešbučio gyventojų tū
rėjo nešdintis lauk.

NUVAINIKAVO POLICIJOS 
BOKŠTĄ

Jaunamečiai užlipo į 220 pė
dų aukščio policijos radijo tran 
sliavimo bokštą prie 4905 W. 
Grand ir pavogė 4 raudonas 
lempas, nurodančias lėktuvams 
pavojingą skristi vietą.

ATLYGINO UŽ GERĄ 
DARBĄ

Southern Bell Telephone kom 
panija $4,500 čekiu atlygino 
dviem Chicagos policininkams, 
kurie 1955 metais susekė są
mokslą susprogdinti kompani
jos įrengimus. Kadangi polici
jos įsakymai draudžia jiems pri 
imti pinigus, juos paskyrė poli
cijos pašalpos fondui.

PER ŠALTA MAUDYTIS

Chicagos parkų distriktas 
perspėja tėvus, kad neleistų 
vaikams maudytis ežere, nes 
vanduo dar per šaltas. Sargai 
pradės budėti paplūdymiuose 

i birželio 9 d.

juos dainuojant. Padeklamavę 
iš Maironio poemos “Jaunoji 
Lietuva”, perėjo prie Valavi
čiaus ir jo veikalo minėjimo. 
Jis nusakė, kas tas Valavičius 
buvo ir kokią reikšmę jo 1559 
m. išleistas veikalas (apie jot
vingių ir sūduvių krašto miš
kus) turi ne vien miškų, bet ir 
viaip Lietuvos praeičiai pažinti. 
Pavyzdžiui, kalbininkas P. Bū
tėnas paėmęs iš šio veikalo 150 
suslavintų vietovardžių savo 
studijoj “Jotva - Sūduva”, pa
aukotoje Liet. Mišk. sąjungai, 
kalbiniai įrodė viso šio krašto 
(jotvingių) lietuviškumą. V. 
Žemaitis šį reikalą, ryšium su 
400 metų sukaktimi, išvertė 
(pridėdamas plačius paaiškini
mus) .

Vėliau prisiminė pobūvyje 
esančio mišk. Antano Šukio 65 
m. amžiaus sukaktį ir tai, kad 
jis savo kilnia idėja tapo nau
jai įsteigto “Miško mokslų litera 
turai leisti fondo” mecenatu. Už 
tai pobūvio dalyvių A. Šukys 
buvo pagerbtas sutartinu va
lio!

Prof. A. Rukuiža, P. Šilo pa
prašytas, papasakojo įdomių 
duomenų bendrai apie Rukui- 
žus ir savo Rukuižų giminės 
praeitį.

Šalpos kom. pirm. Juozas 
Skeivys, iš pravesto burtų ke
liu dovanų dalinimo, miškinin
kams už geležinės uždangos su 
šelpti, pelnė virš 30 dol.

Jonas Krikščiūnas priminė, 
kad mes turėdami prieš akis 
Sibiro tundrose žiauria mir- 
čia mirusį Dotnuvos Žemės Ū- 
kio Akademijos prof. Vincą Vii 
kaitį, nepamirštume sušelpti 
skurde esančios jo šeimos. Ku
pini gražių nuotaikų miškinin
kai išsiskirstė pačiam vidur
naktyje. Dalyvis

Aklieji pas popiežių
Belgijos aklieji buvo atvežti į 

Romą, kur popiežius priėmė au 
diencijoj. Šiems nelaimingiems 
Šv. Tėvas pasakė suraminan
čius Kristaus žodžius: “Kas 
mane seka, tas nevaikščios tam 
soje, bet turės gyvenimo švie
są.” Jėzus visada arti nelaimin
gųjų, kuriuos jis apdovanoja 
amžina šviesa.

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 p. p. Girdėsite gražių lietu
viškų dainų ir muzikos. Taipgi bus 
mįslių konkursas. — Pranešėjas

VLADAS CIVINSKAS,
“Terros” savininkas iš kelionės 
po Europą dar nesugrįžo, bet 
pirmosios siuntos puikaus gin
taro jau gautos. Gintaro puoš- 
mens nuostabūs savo grožiu 
ir kainos neperaukštos. Ter
ra, 3237 West 63rd Street, 
telef. 434-4660. Atdara ir sek
madieniais nuo 12 iki 4 vai. 
P- P-

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONĖ

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, ete.
3237 W. 63rd St.. Chicago 28, BU. 

Tel. 434-46C0
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

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. IU.




