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ADENAUERIS DABAR SIŪLAS PRANCŪZIJAI 
ĮSIJUNGTI i BERLYNO KALBAS

Spaudos viršininko pareiškimas, baigus užsienio reikalų 
ministeriu posėdį

BONNA. — Vakarų Vokieti-kė, kad korespondentai nepilnai komentatorių Vakarų Vokietijo-
jos kancleris Adenaueris dabar 
įtaigoja Prancūziją, kad ji da
lyvautų Jungtinių Amerikos Vai 
stybių ir Sovietų Sąjungos pa
sikalbėjimuose Berlyno klausi
mu.

Federalinės spaudos viršinin
kas Felix von Eckardt pareiškė, 
kad kancleris nesiūlęs nutrauk
ti kalbas Berlyno klausimais, 
baigus dvi valandas užtrukusį 
ministeriu kabineto posėdį.,

Adenaueris pirmadienį Jung
tinių Amerikos Valstybių pasiū
lymą sudaryti 13-kos valstybių 
kontrolės komisiją dėl susisieki
mo su Berlynu pavadino “neį
gyvendinamu” dalyku. Antra
dienį spaudos konferencijoje jis 
pridėjo, jog jis nematąs, kodėl 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos pasikalbėji
mai turėtų būti tęsiami Berly
no klausimu.

Gi trečiadienį, baigus minis- 
terių kabineto posėdį, von E- 
ckardt (paprastai vadovaująs

supratę kanclerio žodžių dva
sią.

Paklaustas, ar kancleris ma
nąs, jog kalbų tęsimas būtų 
naudingas dalykas, von Eckardt 
atsakė: “Kancleris niekada ne
sakė, kad pasikalbėjimai reikė
tų baigti”. Adenaueris norėjęs 
kai kurių radijo ir laikraščių

Naujas rytų Pakistano 
vadas

DACCA, Pakistanas. — Ge
nerolas M. A. Khan pasitraukia 
iš rytų Pakistano gubernato
riaus pareigų. Šiandien jį pakei
čia G. Faruųue, buvęs Pakista
no Pramonės Išvystymo korpo
racijos pirmininkas.

Pietų Korėja panaikino 
revoliucinį teismą

spaudos konferencijoms) pareiš užvakar Panaikin° savo specialų 
revoliucinį teismą, kuris pasiun 
tė aštuonis kalinius į kartuves 
ir beveik 300 belaisvių į kalėji
mą savo 10 mėnesių veiklos me
tu. Tarybos pirmininkas gen. 
Park Chung Hee pareiškė, jog 
697 asmenų, bylos teismui rei
kėjo išnagrinėti, nes reikėjo “į- 
gyvendinti socialinį teisingumą”, 
įvykdžius 1960 metais karinį 
perversmą.

Naujas JAV armijos
vadas Berlyne

BERLYNAS. — Gen. Paul L. 
Freeman, naujas JAV armijos 
Europoje vadas, atvyko užva
kar į Berlyną pasitarti su są
jungininkų ir Vakarų Vokieti
jos vadais.

*
Aukso kasyklos

J'OHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Apie 40 milijonų unci
jų aukso pagaminama pasauly
je kiekvienais metais. Beveik 
pusė jo iškasama Pietų Afri
koje.

Pagalba Gvinėjai
WASHINGTONAS. — Norė

dama atitraukti Gvinėjos pre
zidentą Sekou Toure nuo ko
munizmo, Kennedžio administ-

je “optimizmą apmaldyti” dėl 
tų Amerikos ir Sovietų pasikal
bėjimų Berlyno reikalu.

JAV gynybos
sekretorius McNamara

atvyko į Vietnamą
SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 

— Gynybos sekretorius Robert 
S. McNamara užvakar pareiš
kė, kad Pietų Vietnamui reikės 
ilgai ir aršiai kovoti prieš ko
munistus, bet Jungtinės Ame
rikos Valstybės neturi planų 
siųsti kautynėms kareivių į piet 
ryčių Azijos kraštą.

McNamara atskrido į Saigo- 
ną iš Thailando, patirti, kaip 
vietnamiečiams, kuriems pagelb 
sti amerikiečiai instruktoriai, 
sekasi kovoti prieš komunistų 
partizaninį sąįjūdįį, grasinantį 
prezidento Ngo Dinh Diem vy-SEOULAS, Korėja. — Pietų 

Korėjos valdanti karinė taryba riausybei.
McNamara nuskrido į apgink

luotą miestelį, kuris yra komu
nistų įsigalėjusioje apylinkėje 
šiaurėje nuo Saigono. Jį lydėjo 
gen. Lyman L. Lemnitzer, Jung 
tinių Amerikos Valstybių gene
ralinio štabo viršininkas, ir gen. 
Paul B. Karkins, Jungtinių A- 
merikos Valstybių karinės pa
galbos komandos Pietų Vietna
me vadas.

Prancūzų šarvuotis (kairėje) stovi Orano aerodrome, Alžirijoje, europiečiams laukiant išvykti iš neramaus miesto 
(UpI)

LAOSO PRINCAS [SAKES RAUDONIESIEMS 
ATITRAUKTI KARINIUS DALINIUS

Phouma pasiuntęs telegramą iš Paryžiaus

VIENTIANE, Laosas. — Prin 
cas Souvannū Phouma įsakęs 
prokomunistui princui Soupha- 
nouvong išvesti savo Pathet 
Lao karinius dalinius iš Nam 
Tha ir Muong Sing. Tai atsklei
dė informuoti diplomatiniai 
sluoksniai užvakar.

“Neutralus” vadas, kuris gy
dosi Prancūzijoje, pasmerkęs su 
kilėlių užėmimą dviejų vyriau
sybės tvirtovių šiaurės vakarų 
Laose, nes šis žygis pažeidžia 
vienerių metų težinęs paliaubas.

Souvanna Phouma, raginamas 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir kitų valstybių, vadovauti neut 
raliam režimui, pasiuntęs tele-

gramų savo raudonajam pusbro 
liui, skatindamas jį atitraukti 
savo karines jėgas už originalės 
paliaubų linijos.

Naujausios
žinios

OKUPUOTOJE LIETUVOJE NESĖKMĖ 
IR FILMU SRITYJE

Ruošia filmus prieš religiją, "buržuazinius nacionalistus”

PAVERGTOJI LIETUVA. — dviejų epochų konfliktas, akt.
Balandžio mėn. Vilniuje įvyku
siame Kinematografijos darbuo 
tojų sąjungos org. biuro tre-

B. Babkausko vaidyba.
Jau visa eilė metų, kai Lietu

vos filmininkai (lygiai panašiai
čiame plenume opiaisiais lietu- ir Maskvoje, bent pirmame de-
viško filmo (tikrovėje — Lietu- 

; voje gaminamo) reikalais kal-
racija duos šį tą specialaus: gal bėjo biuro pirm., kino operato-
būt, 2 milijonus dolerių pagal
bos.

Olandą kariai apsupo 
indonezus

HOLLANDIA, Naujoji Gvinė
ja. — Apie 40 indonezų parašiu
tininkų, numesti netoli Fak Fak 
balandžio 27 dieną apsupti olan
dų ir papuasų kareivių. Tai pra
nešė vyriausybė užvakar. Kari
nė medžiaga paimta ir indonezų 
parašiutininkai buvo išblaškyti, 
olandų kareiviams į juos atiden
giant ugnį praėjusią savaitę..

KALENDORIUS
Gegužės 11 d. : šv. Pilypas ir 

Jokūbas, apaštalai; šv. Mamer
tas, Skirgaudas, Butekė.

Gegužės 12 d.: šv. Nerijus ir 
Achilas, Vaidutis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 50 laipsnių; 
rytoj — šalta.

rius J. Gricius ir pasisakė visa 
eilė režisierių, kino dramatur
gų, Maskvos svečių. Visa šiuo 
metu siejama su kom. partijos 
22-ju suvažiavimu, tad ir Lietu
vos filmininkai dejavo, kad vis
kas ne taip eina, kaip priderė
tų laukti...

šimtmetyje po karo) dejuoja 
dėl menkų filminių scenarijų. 
Gamybon jie paleidžiami vis ne
pakankamai išbaigti, išmąstyti. 
Vis nusiskundžiama — scenari
jai pilnai neatitinka “nūdienos 
reikalavimų, nekelia “didžiųjų 
komunizmo problemų”, o tai ir 
bus pats didysis trūkumas, kaip 
tvirtinama, tai problema nr. 1.

pybraižos, ir 1961 m. jų pasi
rodė šešios. Jose vaizduojama 
tai, ko reikalauja partija, taigi 
— “nūdienis žmogus”, “interna
cionalinis auklėjimas”, bet... ir 
vėl blogai, nes tose filminėse 
apybraižose, esą, trūksta gilu
mo, meninio temos sprendimo, 
įtaigumo. Užtat, girdi, gana vy
kęs antireliginis dokumentinis 
filmas “Kryžiaus šešėlyje” ir 
jau skelbiama ,kad šiais me
tais rengiamasi pastatyti kitą 
antireliginį filmą apie “šventą-

„ , . , . L ; nerimą keliančių reiškinių —Nors Lietuvoje ilgo metrazo i . . . . ... ,.. ,. „ • • • 'taigi, naujų filmų ar vad. apy-(juos vadina “meniniais ) fil- ... ..... .J braižų statytojai ar sumanyto-

šias vietas”, na, ir — būtinai — 
J. Gricius iškėlė ir daugiau ’ apie “buržuazinių nacionalistų 

nusikaltimus”. Tai šiuo metu
pačios svarbiausios temos.

*
mai statomi jau per 15 metų, 
tačiau 1961 m. derlius, su dviem 
filmais buvęs ne tik menkas, 
bet ir skandalingas. Esą, liūdną 
šlovę turėjęs filmas “Kai susi
lieja upės” (scenarijaus aut. J. 
Šilovas, režisierius — J. Šreibe- 
ris, abu ne lietuviai...). “Rūs
čiai” buvęs įvertintas ir antra
sis 1961 m. filmas “Kanonada” 
(šiuo atveju jį statė lietuviai: 
scen. — V. Rimkevičius, režisie
riai - statytojai A. Žebriūnas ir 
R. Vabalas, o operatorius — 
pats pranešėjas J. Gricius...). 
Komunistinėmis akimis jau la
biau pavyko kiti, trumpesni fil
mai: “Suominis” (pagal M. Sluc 
kį), “Svetimi” (scen. — A. Jo
nyno ir J. Požėros) — šį pasta-

jai, pasirodo, beveik išimtinai 
pasirenka senosios kartos, senų bė ir apie kitus šiais metais nu-
pažiūrų atstovus, “religinės mo 
ralės” nešėjus. Kaip, girdi, gali
ma kritikuoti senas pažiūras ar 
moralę, jei jos “iš esmės jau 
esančios paneigtos gyvenimo”... 
Dar kiti trūkumai ir jie minimi 
jau metų metais — nesą bend
radarbiavimo tarp režisierių ir 
scenaristų, neruošiami kadrai 
(personalas) filmui, kai ku
riems, gabesniems režisieriams 
(V. Žalakevičius) jau treti me
tai neduodama pasireikšti, kiti 
vėl vyksta dirbti į Estiją (A. 
Mockus) ar net Tadžikiją (A. 
Ničius). Nusiskundžiama ir .ak
torių stoka.

Šalia “meninių filmų” Lietu-
Saulė teka 5:35, leidžias 7:58. rąjį išgelbėjo ideologinė pusė —'į voje statomos ir vadinamos a-

— Laikinosios Alžirijos vy
riausybės premjeras Benkada 
vakar prašė musulmonų laiky
tis ramiai ir gerbti karines pa
liaubas, nors Slaptosios Armi
jos Organizacijos vyrai siaučia 
ir terorizuoja gyventojus.

— Alžirijos vyriausybė pro
testavo prieš prancūzų atominį 
bandymą Saharoje, nes tai su
daro pavojų Afrikos žmonių 
sveikatingumui ir saugumui.

— Ispanijos šiaurėje dar 20, 
000 darbininkų streikuoja. Fran 
cisco Franco vakar pareiškė, 
kad Prahos radijo propagandi
niai pranešimai į Ispaniją dar
bininkų padėtį apsunkino. Jis 
toliau pabrėžė, jog komunistai 
nenori žinoti, jog anglies kasyk 
lų savininkai jau pažadėjo pa
kelti atlyginimus darbininkams. 
2,000 darbininkų jau grįžo dar
ban.

— JAV paskolino Tunisijai 
10 milijonų dolerių vertės ūkio 
padargų, metalo gaminių, ka
syklų įrengimų ir audeklo.

— Bunnoje netoli Rangoono 
vakar nukrito lėktuvas ir 34 
asmenys žuvo..

— Valstybės sekretor. Rusk, 
viešėdamas Naujoje Zelandijo
je; pareiškė vakar, kad Euro
pos Bendroji Rinka būtų stip- 

Prezidentas ir Mrs. Kenne- j resnė, jei Anglija į ją įsijungtų.

sybės, jei bus pakviestas. 
Provakarietiška karališkoji

vyriausybė bijo “neutralaus” 
princo vyriausybės, nes ji gali

Souvanna Phouma taip pa- pagelbėti komunistams pagrobti 
visą Laosą.šnekėjo prancūzų spaudai: Nam 

Tha miestas pripuolamai buvo 
užimtas, o, gal būt, šį žygį iš
provokavusi karališkosios vy
riausybės kariuomenė.

Į Paryžių jis atvyko prieš pen 
kias savaites ir ten ketina pa
silikti iki birželio 1 d. Jis grįšiąs I 
į Laosą sudaryti naujos vyriau- tjy vakar Baltųjų Rūmų pieve 

Įėję pasveikino 3,000 užsienio

Truman nori sutaikinti 
Izraelį su Arabais

NEW YORKAS. — Buvęs 
prezidentas Harry Truman pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turinčios pareigą “pa 
naudoti savo įtaką”, kad būtų 
pašalintas Arabų ir Izraelio kon 
fliktas.

Tai Truman pareiškė užvakar 
Amerikos žydų fondo pobūvy
je, minint Izraelio 14 metų ne
priklausomybės sukaktį.

Nužudė 9 moteris
ALŽIRAS, Alžirija. — Slap

tosios Armijos organizacijos 
(OAS) vyrai vakar Orane nu
žudė 20 asmenų, tarp jų 9 mo
teris. Alžirijoje nuo sausio 1 die
nos 4,442 asmenys nužudyti ir 
8,833 sužeisti.

UAW prašys pakelti 
atlyginimus

ATLANTIC CITY. — The U- 
nited Auto Workers unija ke
tinanti pareikalauti, kad būtų 
pakelti atlyginimai, nors prezi-

, , l dentas prašė nuoseklios algų po. Filmimai darbuotojai paskel- lįtiR

matomus darbus. Taigi, A. Venc 
lovos žurnalistinio tipo romanas 
patikęs rusams - scenaristams 
Gabrilovičiui ir Ogodniai ir jau 
numatomas filmas “Gimimo die
na”. Dar scenarijus ruošia: R. 
Lukinskas, V. Dautartas, K. Za- 
lensas, A. Jonynas, J. Požėra, 
V. Žalakevičius (jis vertinamas 
ir kaip gabus režisierius, moks
lus išėjęs Maskvoje). Šiais me
tais statomi trys ilgametraži- 
niai filmai: “Žingsniai naktį” 
(pgl. Mozūriūno scenarijų, apie 
Kauno komjaunuolius - pogrin
dininkus), “Tolimas kelias” 
(scen. ir rež. V. Žalakevičius) 
ir J. Požėros “Atominė novelė” 
(lietuvių - paauglių, evakuotų į

— Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris vakar pareiškė, jog 
prezidentas Kennedy perdaug 
koncentruoja valdžią į vienas 
rankas, bet pagyrė jo užsienio 
politiką.

Rusijos gilumą karo metu, liki
mas). Jau visas dešimtmetis de
juojama — reikia kasmet išleis
ti bent po trejetą filmų, rei
kia statyti lietuviškus “holly- 
woodus” ties Vilniumi, reikia... 
Net ir filminėje spaudoje atsi
likimas — pernai išleistas tik 
vienas žurnalo “Mūsų ekranas” 
numeris ir tik šiemet žurnalas 
atgaivintas. Taigi, tik kalbos ir 
kalbos. (E.)

Trumpai iš
visur

studentų, vyriausybių pareigū
nų ir pedagogų.

— Sovietų Sąjungos paroda 
Rio de Janeiro mieste. Gegužės 
3 dieną Rio de Janeiro mieste 
atidaryta Sovietų Sąjungos pre
kybos ir pramonės paroda.

— Australijos 100 džiunglių
karių būsią pasiųsta į Pietų 
Vietnamą, ir jie prisijungs prie 
JAV karių Pietų Vietname ke
lių savaičių laikotarpyje.

— Reuther perrinktas. The 
United Auto Workers unijos 
pirmininkas Walter P. Reuther 
užvakar perrinktas devintam 
terminui. 54 metų Reuther nuo 
1946 metų vadovauja vieno mi
lijono narių unijai.

“O, tie gerieji senieji laikai!”; 
tikrai, visi laikai, kurie seni, yra 
geri. — Byron

Tai daug pagelbėtų Europos vie 
nybei.

— Nepasisekė paleisti sateli
to. JAV vakar iš Cape Canave- 
ral, Fla., bandė iššauti sateli
tą, bet nepasisekė, nes neužsi
degė antrasis raketos tarpsnis.

— 38 metus FBI. J. Edgar 
Hoover vakar paminėjo savo 
tarnybos 38 metų sukaktį, kaip 
yra Federal Bureau of Investi- 
gation direktorius.

— Brazilų lėktuvas su 27 as
menims užvakar nukrito ir spro 
go prie Vitoria, Brazilijoje. Tik 
3 išliko gyvi. •

— Fidel Castro armijos ir sau 
gurno policijos daliniai užmušė 
Francisco (Machete) Robaina, 
antirevoliucinį vadą, ir paėmė 
nelaisvėn tris jo bendradarbius 
prie Consolacion dėl Sur, 30 
mylių pietvakariuose nuo Ha
vanos, Kuboje.

Vakaru Vokietijos kancleris 
ir Europos Bendroji Rinka

Nori išskirti Britaniją iš Vakarų Europos politinės 
vienybės

BERLYNAS. Vakarų Vokie-, — Vakarų Vokietijos vyriau-
tijos kancleris Adenaueris jau sybė patikslino, kad kancleris 
pasisakė prieš Britanijos įsijun •: Adenaueris nori, kad Britanija

būtų pilna Europos Ekonominės 
Bendruomenės (Bendrosios Rin

girną į Europos Ekonominę Ben 
druomenę (Bendrąją Rinką), 
kalbėdamas privačiai su savo kos) nare.
politiniais bendradarbiais Ber- 1-------------
lyne šią savaitę. “ JaPonP Polici3a Tokio mie'

ste užvakar areštavo penkis jau 
Staigus kanclerio nuomonės kurfe ten užėmė jėga

pakeitimas rodo, jog jis nuta- Ravinę pašoRti laukinį „twist„ 
ręs artimiau bendradarbiauti su į goRį 
Prancūzijos prezidento de Gaul
le planais dėl Vakarų Europos 
politinės vienybės, išskiriant Bri 
tani ją.

Europos Ekonominę Bendruo
menę sudaro Prancūzija, Italija, 
Vakarų Vokietija, Belgija, O- 
landija ir Liuksemburgas.

— Du amerikiečiai buvo su
žeisti komunistų kulkų ir ketu
ri helikopteriai buvo paliesti Pie 
tų Vietname užvakar ir vakar.

— Jungtinėse Amerikos Val
stybėse balandžio mėnesį buvo 
4 milijonai bedarbių.
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TINKLINIO PIRMENYBES
Clevelando Žaibas laimėjo 

tris pirmąsias vietas XII Š. 
Amerikos Sporto Žaidynių tink
linio pirmenybėse. Pirmenybės 
vyko Clevelande gegužės 5 ir 6 
dienomis. Viso dalyvavo devy
nios lietuvių tinklinio komandos 
iš Detroito, Clevelando ir Chi
cagos.

Moterų tinklinio meisterio 
vardą vėl laimėjo žaibietės, nu
galėdamos savo II komandą 
baigminėse rungtynėse 2:0 
(15:3, 15:4). Į baigmines rung
tynes Žaibo I tinklininkės pa
teko nugalėjusios Detroito Ko
vą 2:0 (15:0 ir 15:3) ir antro
se rungtynėse lengvai įveikė 
Chicagos Arą 2:0 (15:3, 15:5). 
Žaibo II moterų komanda pir
mas rungtynes pralaimėjo prieš 
arietes 2:1 (15:6, 8:15 ir
15:13), bet po to laimėjo pa
guodos ratą, įveikdamos Kovą 
2:0 (15:8, 15:5) ir Arą 2:0 
(16:14, 15:7).

Pirmą vietą mergaičių A kla
sės varžybose laimėjo Clevelan
do Žaibo šešetukas. ■ žaidžiant 
dviejų minusų sistema, žaibie
tės gavo progą antrą kartą su
žaisti prieš chicagiškes, kurios 
Žaibą pirmajame susitikime 
įveikė 15:12 ir 16:14.

Antrose rungtynėse Aras 
įveikė Kovą 2:0 ir pateko į 
baigmę. Žaibas susitiko su Det
roito Kovu pralaimėtojų pusė
je ir lengvai laimėjo 2:0 (15:3, 
15:10). Vėliau vėl susitiko Žai
bas su Aru, tik šį kartą žaibie
tės turėjo Reginą Besperaitytę, 
kuri savo puikiais servais ir 
gražiais kirtimais pakėlė Žai
bo komandos lygį ir laimėjo 
rungtynes 2:0 (15:6, 15:12).
Paskui dar kartą turėjo sužais
ti Žaibas su Aru, nes abi ko
mandos teturėjo po vieną mi
nusą. Baigminėse rungtynėse 
Žaibo įsismaginusios tinklinin
kės dar kartą įveikė pasimetu
sias Aro merginas 2:0 (15:8 ir 
15:7), Žaidimas nebuvo vertas 
baigminių rungtynių.

Vyrų tinklinio varžybose te
dalyvavo tik dvi komandos: 
Žaibas I ir Žaibas II. 1961-mų 
metų meisteris Neris į pirmeny
bes nesugebėjo atvykti ir turė
jo savo titulą atiduoti Žaibui 
be žaidimo. Rungtynes laimė
jo Žaibas I 3:0 (15:4, 15:7 ir 
15:10).

Vyrų komandinės stalo teni
so varžybos neįvyko, nes pir
menybėms užsiregistravo tik 
Clevelando Žaibo atstovai.

Moterų 1—2—3-čių vietų lai
mėtojos buvo apdovanotos Kli
jų Š. Am. Sportinių Žaidynių

VALANDOS: 
Pirrnad. 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.

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

medaliais. Visos rungtynės pra
ėjo sklandžiai, nors ir didelė da
lis sportininkų iš Chicagos ir 
Toronto į šias pirmenybes ne
atvyko. — Pov. Ž. i

i
LITUANICA - FORTŪNA 5:0

Sekmadienį, prie gausiai su
sirinkusių žiūrovų, Lituanica iš
kovojo gražią pergalę ir du 
svarbius taškus. Rungtynių pra
džia žiūrovams buvo sukėlusi 
nerimą ir vargu, ar kas tikėjo
si tokio įvarčių skaičiaus. Vo
kiečių Fortūna agresyviai pra
dėjusi žaidimą ir 15—20 minu
čių šeimininkavusi aikštėje, bu
vo kelis kartus pavojingai pri
ėjusi prie Lituanicos vartų ir 
tik tiksliai žaidęs gynimas ne
leido šauti nei vieno pavojingo 
šūvio. Tuo pačiu laiku Lituani
cos puolimas “nerado” kamuo
lio ir nepajėgė suorganizuoti pa 
vojingesnio antpuolio. Pasuotės 
šlubavo ir buvo jaučiamas per- 
didelis nervuotumas. Nors kuo 
greičiau atsikratyti kamuoliu 
ir betikslis šaudymas, kad tik 
toliau nuo savo vartų, pamirš
tant pasuotės, komandą išsklai
dė ir vienu metu aikštėje buvo 
likę tik vienuolika pavienių žai- 
dikų. Buvo prarasta penkiolika 
minučių, kol H. Jenigui pavy
ko suorganizuoti puolimą ir gy
nimas galėjo užtarnautai atsi
kvėpti. Puolimas sukrutęs ne- 
beatleido ir vienas po kito du 
McCluskey (iš V. Palčiauskio 
ir H. Jenigo pasuočių) atsiekti 
įvarčiai “paguldė” Fortūną. Dar 
pirmame kėlinyje atsiektas tre
čias įvartis Lituanicai beveik 
užtikrino laimėjimą.

Antrame kėlinyje, žaidimas 
vyko Fortūnos pusėje ir mūsų 
puolimas prisišaudydamas at
siekė dar du įvarčius. Daug 
šūvių buvo paleista pro viršų 
ar pro šalį. Vienas jų, tolimas 
ir gražiai tinklą pasiekęs H. 
Jenigo šūvis, kažkodėl teisėjų 
liko neužskaitytas. 5:0 rungty
nės ir baigėsi.

A. Bavarskas, po ilgesnės 
pertraukos pradėjęs vėl žaisti 
Lituanicos puolime, — koman
dai vertingas sustiprinimas. Ge
ras kamuolio valdyme ir aštrus 
šūvyje, tikslus pasuotėje. A. 
Kavarsko silpnoji pusė — kon
dicija, bet tai tik laiko ir tre
niruočių klausimas.

Gynime be senų “vilkų” H. 
i Gavėnios ir J. Kauno gerai su
žaidė ir J. Linartas: greitas ir 
užsispyręs gynikas. Greičio gy
nime mums iki šiol labai trūko.

Įvarčių autoriai: M. McClus- 
ky 3 ir po vieną H. Jenigas ir
V. Palčiauskas.

Ž.r. T. Įv.s.. 
4 7 19:2
4 6 14:4
4 5 9:2
4 4 5:4
5 4 .7:14
4 3 1:11
1 1 1:1
4 0 1:19

— žaista rung-
tynių; T. — taškai; Įv.s. — 
įvarčių santykis.

Lituanicos įvarčius įmušė: 
H. Jenigas 3, M. McCluskis 3, 
V. Palčiauskas 1.

SPORTO KRONIKA

— Krepšinio komitetas įtei
kė FASK-tui provizorinį krep
šinio rinktinės sąrašą numaty
tai kelionei į Europą. Sąrašas 
buvo sudarytas XII-jų Žaidynių 
krepšinio pirmenybių metu. Į 
rinktinę pateko: Kryžaniauskas, 
Jačinskas ir Garsys (Waterbū
ry Gintaro), Varnas, Žvinakis 
ir Jacksey (Chicagos Neries), 
Serafinas, Gudas, Skilinikas ir 
Sedlickas (Toronto Aušros), 
Molis (Chicagos Jūros), Zubor 
(Chicagos Aras).

— Lituanica gegužės 13 d. 
turi laisvą sekmadienį. Sekan
čios rungtynės įvyks gegužės 
20 d. Marąuette parke. Žais Li
tuanica - Kickers. Pradžia 1 ir 
3 vai. p. p.

— Futbolo rungtynės. Gegu
žės 13 d. Hanson parko stadi- 
jone, 5600 VVest Fullerton, 
įvyks internacionalinės futbolo 
rungtynės: North German Ali 
Stars - Chicago Ali Stars. Pra- 

! džia 3 vai.
Priežaismyje susitiks kombi

nuota Hansos - Lituanicos vie
nuolikė prieš Eagles - Maroons. 
Priežaismio pradžia 12:30 vai.

Šie Lituanicos žaidikai yra 
numatyti kandidatais: H. ir R. 
Jenigai, J. Kaunas, H. Gavėnia,

Detroito Kovo tinklinio komanda dalyvavusi XII-ju Š. Amerikos sportinių 
žaidynių tinklinio pirmenybėse Clevelande gegužės 5-6 d. Ši komanda 
dalyvavo mergaičių A ir moterų klasių pirmenybėse. Nuotr. J. Grigaičio

— Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai esti nugalėtas.

—Comeille.

$$ ŠILEIKIS, 0. P.
AS? Orthopedas. Protezistas
Vt Aparatai-Protezai. Med. baDą dažai. Spee. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
3850 W. 63rd St., Chicago 29, III

Tel. PRospect 6-5084 _____
aaaBMBMBa’ onun i mn»T«ia—E—

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal su3itarimą. 

OS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
icaskiėd, Išskyrus trečiad. ir šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-507#

FUTBOLO MAJOS LYGOS 
LENTELE

1. Sehivaben
2. Maroons
3. Eagles
4. Lions
5. Lituanica
6. Hansa
7. Kickers
8. Fortūna 
Pastaba: Ž.r.

V. Palčiauskas, M. McClusky, 
A. Kleinaitis.

— LFK Lituanica - (Lith’s) 
yra priimta pilnateisiu nariu į 
Midwest Soccer Football Pro- 
motions Association. Iki šiol 
nariais buvo išimtinai vokiečių 
klubai: Sehvvaben A. C., Fortū
na F. C., Fichte Rams F. C., 
Green White S. C., S. C. Wan. 
derers, . Chicago Kickers. Litu- 
anicą atstovaus R. Kožėnas ir 
A. Niaura. ’

MŪS KOLONIJOSE
VVorcester, Mass.
Atvyksta gimnazijos choras

Tėvų Pranciškonų vadovau
jamos Šv. Antano gimnazijos 
studentų choras atvyksta šį seK 
madienį, gegužės 13 d. į šv. Ka
zimiero parapiją Worcester, 
Mass., ir išpildys programą Mo
tinos dienos minėjime, kurį ren
gia Moterų sąjungos 5 kuopa. 
Minėjimas prasidės procesija ir 
iškilmingomis mišiomis 9:45 v. 
ryto, 4 vai. p. p. parapijos salė
je motinų pagerbimas ir kon
certas.

Visi lietuviai iš arti ir toli, 
kviečiami gausiai dalyvauti. E.

Algirdas Katinauskas, Šv. An 
tano gimnazijos Kennebunkport

A Bavarskas T Žukauskas Maine’ šių metų laidos abiturien- ’ cavarsaas, j. zuKausKas, tas (E Meilaus nuotr.)

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

Current Dividend up to U/4%

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (C?rawford 
MedicaI Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West #3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

D r. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai nau >len nuo ti—8 vai vak.
šešt. 2—4 vai.

l’rečiad. ir kitu 'alku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAlbrook 5-SO48

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

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

Valandos pagal susitarimą
i’el. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-B 
•Vntr. t-6, t-eč., šešt. pagal sutart.j. 
sekm. uždaryta

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 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 v ▼.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą..

0R. J. G. BYLA BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

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

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės Ilgos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie Caiifornia Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterų ligos

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

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

Aulais nžM«.rvt»

DR. A. GARUNAS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus Ir valkų ligos
2737 VVest 71st Street 

VAI,.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
Ligonius nriima nagai suaitarims

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2650 VVest 63 Street 
Vai.: Pirrnad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr 69 nrnl i.

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

Fiiihiiiiiiii.... .......................................m.... .
Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
' 2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tei. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 3o-ta ir Hąlsted)
| Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p.p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871.

Tel. Ofiso — RI 7-0400.

Tei.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirrnad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

ii. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. JjAfayelte 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestem Avenue 

Pirrnad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAIbrool 5-3766

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS* PAGAL SUBITARIM4

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirrnad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadienj.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ugoa
10748 S. Michigan, Chicago 28, BU 

Telef. offiso; PUlIman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Hąlsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-2528

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

y2 metų 3 mėn. 
$7.00 $4.00
$6.00 $3.50

1 mėn. 
$1.75 
$1.50

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINRS LIGOS 
Priešais . Kryžiaus ligoninę.

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

Telef, REpublic 7-229U.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 8. Caiifornia Avė. YA. 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Jki 2 p. p. 

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4388; 30 N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
64-19 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Hl. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti,

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštao.

Telefonas — 'GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČH'S

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hąlsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6651 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 v. p.p., 6-7 v.v 

i;
DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 

ligi 5 valandos rvto kasdien

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



Rimti nesutarimai

VAKARŲ DEMOKRATIJOSE
Šiomis dienomis Vakarų de

mokratijų santykių keliu pra
bėgo juoda katė. Vakarų Eu
ropos valstybių galvos, taip 
pat Anglijos premjeras Mae 
milląnas, varstė Jungtinių Vai 
stybįų prezidento ir Valstybės 
departamento duris. Mat, Ber
lyno 'ir kai kuriais kitais tarp
tautinės politikos reikalais nuo 
monės gerokai pasiskirstė. Kai 
kas [pavadino tai krize. Nors 
Vok:ietij6s koncleris dr. Aden
aueris paneigė gandus apie be
sireiškiančia/krizę, bet vis dėl
to ji yra. Jisai pats yra pa
reiškęs nepasitenkinimą Jung
tinių Valstybių pasinešimu tar 
tis su Sovietų Rusija Berlyno 
klausimu betarpiškai. Jis gal
voja, kad šiuo tarpu bet koks 
JAV ir Vakarų susitikimas su 
Chruščevu yra pavojingas ne 
tik Vakarų Vokietijai, bet ir 
visiems Vakarams.

Prez. Kennedy siūlo sudary
ti tarptautinę komisiją, kuri 
prižiūrėtų susisiekimą su Ber
lynu. Komisijon įeitų penki Va 
karų atstovai, penki komunis
tinio bloko ir trys neutraliųjų 
(Švedijos, Šveicarijos ir Aust
rijos). Dr. Adenaueris šiam 
planui nenori pritarti, nes lai
ko jį pavojingu. Reikalas at
sidurtų mažųjų neutraliųjų 
kontrolėje^

Reikia neužmiršti, kad vo
kiečiai Vakarų Berlyną laiko 
ne bet kokia tarptautine sala, 
bet integraline Vokietijos da
bini. Davus Chruščevui ir jo 
pakalikui Rytų Vokietijos dik
tatoriui Ūlbrichtui balsavimo 
teisę ir balanso galią neutra
lioms valstybėms, turi rimtą 
pagrindą5 kelti baimę vokiečiuo 
se ir visuose Vakaruose. Ne
reiktų užmiršti, kad komunis
tai dar nė vieną kartą nėra 
praleidę progos pasinaudoti 
kad ir mažiausia Vakarų nuo- 
laida beiTTKTSida.

•T
Atrodo, kad svarbiausias gun 

dytojas Amerikai leistis į nuo
laidas yra ne kas kitas, kaip 
anglų premjeras Macmillanas. 
Jis turi ..partinių ir asmeninių 
išskaičiavimų. Jis net pats e- 
sąs užsimojęs vykti Maskvon 
su “politine misija”. Tiesa, sa
vo laiku juodu su prez. Kenne
dy buvo nusprendę, kad dabar
tiniu metu susitikimas su so
vietų diktatorium Chruščevu 
nėra aktualus ir reikalingas, 
tač'au, jėi esą toji misija Mas 
kvon pasirodytų populiari An
glijos žmonių tarpe, jis nuo 
jos neatsisakytų.

Netrukus Anglijoje bus par
lamentiniai rinkimai. Macmilla-■t ■■
no manypiu, konservatorių par 
tijai, kurihi jis vadovauja, bus 
lengviau laimėti, jei bus pa
gerėję santykiai su Kremlium. 
Tų santykių pagerėjimas su- 
mažintij/karo pavojus. Tas an
glams patiktų, ir tuo būdu jie 
gal pabalsuotų už Macmillano 
partiją; ’ <'

Bet yra ir anglų politikų bei 
diplomatų, kurie kitaip galvo
ja. Bet koks susitikimas ir net 
susitarimas su Kremlium netu
ri jokios prasmės. Jis nereiš
kia nė taikos. Jis tik reiškia 
nusileidimą bolševikams. O to
kia politika yra labai pavojin
ga laisvajam pasauliui.

y
Šiame''tarptautinės politikos 

sąmyšyje, kurį kai kas pava
dino griežčiausiai ir tie

siausiai laikosi Prancūzijos pre 
zidentas Charles de Gaulle. Jis 
net vėliausioje nusiginklavimo 
konferencijoje nedalyvavo, nes 
žinojo, kad Kremlius ją truk
dys, kad nieko nebus joje pa
siekta. Taip ir buvo. Tiesi yra 
laikysena ir Vakarų Vokietijos 
kanclerio Adenauerio. Wash- 
ingtorie esama tam tikro su
svyravimo, kuris Europos va
karuose kelia susirūpinimą.

Įdomu, kad vakariečiai dip
lomatai net anekdotą sukūrė 
apie Jungtinių Valstybių už
sienio politiką. Girdi, JAV dip
lomatinė politika esanti tokia:

“Jungtinės Valstybės pasine- 
ša būti neutraliomis savo prie
šų atžvilgiu, draugingos neut
raliesiems ir nedraugingos sa
vo draugams”. Skaudokas prie 
kaištas, bet kai kada atrodo, 
kad jis nėra be pagrindo. Šią 
vakariečių nuomonę reiktų ati
taisyti, pradedant įvesti priež- 
tesnę liniją santykiuose su 
Maskva.

*
Tenka laikyti sveiku reiški

niu, kad ir pati Amerikos vi
suomenė vis aiškiau ir drąsiau 
pasisako užsieninės politikos 
klausimais. Ji pradeda reika
lauti tos politikos sugriežtini
mo. Ji jau nebėra taip pasyvi, 
kaip prieš kiek laiko. Ji domisi 
ne vien tik vidaus, bet ir už
sienio politikos klausimais. Tai 
yra geras ženklas. Jis turėtų 
turėti įtakos ir į vyriausybę.

Neseniai Wisconsino valsty
bės pietvakariuose buvo pra
vestas gyventojų apklausinėji
mas. Pastatyta visa eilė aktu
alių Amerikos užsienio ir vi
daus politikos klausimų. Atsa
kiusiųjų net 82 procentai rei
kalauja žymiai griežtesnės li
nijos užsienio politikoje. 78 
procentai pasisako prieš pašal
pos teikimą užsieniui. 69% ne
sutinka, kad Jungtinės Vals
tybės pirktų Jungtinių Tautų 
paskolos lakštus — bonus. 
56% pasisako prieš suteikimą 
prezidentui galios sumažinti 
muitų - tarifų mokesčius. Ma
noma, kad ir kitose krašto vie
tovėse piliečiai. panašiai pasi
sakytų užsieninės politkios rei
kalais.

*
Jungtinių Valstybių preziden 

tui yra duota didelė galia ne 
vien tik vidaus, bet ir užsienio 
reikaluose. Ta galia besinau- 
doamas, jis gali sunkiai atitai
somų klaidų pridaryti. Taip 
yra buvę prezidento F. D. Roo- 
sevelto ir dalinai prez. H. S. 
Trumano laikais. Taip dažnai 
įvyksta dėl to, kad piliečiai y- 
ra pasyvūs, kad, matydami da 
rant nuolaidas Sovietų Rusijai 
ar kitai bet kuriai valstybei, 
atitinkamai nereaguoja. Tok
sai pasyvumas net paskatina 
prezidentą ir jo vyriausybę nėr 
tis į tokias tarptautinės poli
tikos balas, iš kurių po kiek 
laiko sunku yra beišklampoti. 
'Liūdniausia, kad padarytos 
klaidos ir nuolaidos dažniausiai 
eina kitų tautų sąskaitom

Šiandien nesutarimai Vaka
rų valstybių vadų tarpe ir po
linkis į kai kurias priešams 
nuolaidas šaukiasi reikalo pi
liečiams pasisakyti ir pareika
lauti, kad daugiau jokių nuo
laidų priešams, kad JAV už
sienio politiką pasuktų tiesiu 
ir griežtu keliu.

NEAIŠKI JAV POLITIKA BERLYNE
Kodėl pasitraukė gen. Clay? Ko siekia sovietai? Vakariečių 

nesutarimai. Berlynas pavojuje

V. KADAITIS

Prieš keletą mėnesių konser- pamatė, jog Washingtonas nesu Berlyne — aišku, savo vyriau-
vatoriškas Amerikos žurnalas 
National Kevievv pranašavo, kad 
prezidento Kennedy atstovo Ber 
lyne generolo Lucius D. Clay 
atšaukimas reiškia Amerikos po 
Ii tikos Berlyno reikalu keitimą
si. Balandžio 11 buvo pranešta, 
kad Clay grįšiąs į JAV. Gegu
žės 8 d., berlyniečių palydėtas, 
generolas Vakarų Berlyną aplei
do. Ar tai reiškia Amerikos po
litikos keitimąsi?

Gen, Clay politika ir sovietų 
sieki,mai

tinka su jo, Clay, vedama politi
ka V. Berlyne. Generolo politi
ka buvusi labai paprasta: no
rint ginti Berlyną, reikia ne gra 
žiu didelių žodžių, bet priešintis 
sovietams kasdienėse detalėse. 
Taip dėlto, kad sovietai gran
dioziškai aliantų iš V. Berlyno 
nevarysią lauk, bet bandysią nu 
statyti, ką aliantai V. Berlyne 
gali daryti ir ko negali. Sovie
tų spaudimas galįs privesti prie 
to, kad aliantai visai mažai be
galės judėti, ir tada pasipriešin
ti sovietam iš tikrųjų galima 

Liberalų (ne pačių kairiųjų) s bus tik karo veiksmais.
Taip gen. Clay pačioje savo

darbo pradžioje perskrido per
Rytų vokiečių teritoriją į tolimą
V. Berlyno kampą — Stein- 
stuecken, tuo pademonstruoda-

žurnalas The Keporter bai. 26 d. 
laidoje nagrinėdamas Berlyno 
klausimą, prieina išvados, kad 
Amerikos politika Berlyno po
žvilgiu yra paslydusi, abejojan
ti ir, jeigu taip toliau eis, Berly
nas gali žūti.

The Rcporter straipsnio au
torius George Bailey aiškina, 
kad generolas Clay iš atstovo 
pareigų pasitraukęs pats, kai

šis mažas elektroninis vamzdelis yra 
išrastas RCA įmonėse Harrison. N. J. 
Jo paskirtis yra pastebėti povandeni
nius laivus. Dalelė tiek maža, kad jų 
50 tesveria vos pusantros uncijos.

(UPI)

kurio būtum galėjusi padaryti vis
ką”.

•Su

e ir gyvenime

- sP Ali.
TIKSLO, BET SU BUTELIU

Iš okupantų Vilniuje leidžia- [sužinojau, kad gedą ir pažemini- 
mos “Tiesos” Nr. 99 matyti skau-imą Tu kentei jau ne sykį — prieš

mas amerikiečių teisę šitaip 
skraidyti. Vėliau helikopteriais 
iš šios vietos buvo į Vakarų Ber 
lyną pergabenami net ir pabė
gėliai. Rytų vokiečiai iš pradžių 
koliojosi, bet paskiau nusilei
do. Taip Clay buvo įvedęs ame

syoės parėdymu — žurnalistams 
pareiškė nesutinkąs su Clay po
litika ir kartą sovietų komen
dantui net prižadėjo, kad Clay 
bus.ąs atšauktas. Washingtonas 
ėmė tiesiogiai kištis į įvykius 
Berlyne ir keisti Clay duodamus 
parėdymus. Amerikos valdžia, 
politikai ir aliantai, esą pasida
linę Berlyno klausimu. Ypač at
sargūs yra britai. Laikomasi 
principo — Berlyną ginsim, bet 
kiekvieną dieną randame, kad 
neapsimoka Berlyno ginti dėl 
šio ar kito mažo įvykio, šiam 
ar kitam sovietų akiplėšiškume 
ir t.t. Buvo sovietam net duo
ta suprasti, jog dėl Berlyno bus 
deramasi. Tai dar labiau, pa- 
gai autorių Bailey, įtikino so
vietus, kad jų politika teisin
ga. Sovietų politika — kasdie-

DRAUGA'S, penktadienis, 1862 m. gegužės mėn. 11 3

Washingtono pasitarimai 
paaiškės Atėnuose

Europoje ir Azijoje vis daugiau neaiškumų 

K. TAU TISUS

Valstybės sekr. Dean Rusk Maskva būtų, pasiekusi savp tiks 
turėjo keletą neviešų pasitari- ! lą — suskaldyti NATO valsty- 
mų su Maskvos ambasadoriumi i bių vieningumą, sukelti nepaši- 
Dobrininu. Kilę gandai, kad A- ■ tikėjimą Amerikos vaidmėhiu ir* 
merika Berlyno krizei sutvar- nuvertinti jos įsipareigojimus- 
kyti padarė Maskvai nuolaidų, ' Europos gynybai.
stipriai sukrėtė NATO Europos 
valstybių narius. Pasiūlymas , 
sudarymui nepuolimo sutarties

Prancūzijos ir V. Vokietijos 
reikalavimai

tarp NATO ir Varšuvos pakto, 
įsileidimas R. Vokietijos atsto
vų į susisiekimo kontrolės ko
misiją su Berlynu, kaip pra
neša gerai informuoti NATO 
valstybių politikos sluoksniai, 
turės išaiškėti Atėnų konferen
cijoje. Valstybės sekr. turės a- 
tidengti gandų tikrumą arba ka 
tegorišliai paneigti jų autentiš
kumą. Paryžius ir Bona sutartiniu spaudimu įvesti naują tvar- , . , ,

. , , , , . i. 'nai 1° pareikalaus. Juos paremską, taip, kad aliantai net patys . *.
nepamatys, kai bus iš Berlyno 
išspausti. Pvz., buvusios užs.

ir kitos Europos valstybės. 
Tokią pranašystę paskelbė

reikalų ministeriu konferencijos i -Don Cook, Sun Times korespon 
Šveicarijoj metu sovietų lėktų- I dentas, NATO užs. reikalų min.

rikiečių patrulius ant vieškelio Ivai buvo beveik užėmę oro ke-1 konferencijos Atėnuose išvaka- 
į V. Vokietiją, norėdamas iš- lius> kuriuos į Berlyną naudo-' rėse. Tas pats korespondentas 
šaukti sovietus, kad jie prisiim
tų vieškelio priežiūrą, kaip bu
vo pramatyta sutartimis, vieton 
tą priežiūrą atidavė Rytų vo- 
kieč.ams, kaip jie palaipsniui
darė. Taip jo įsakymu buvo at- i Washingtono, pavėluotai ir la- 
sisakyta Rytų vokiečiams rody baa ribotai, kad kartais, rašo 
ti dokumentus, Amerikos kariš Bailey, nereikėtų pasipriešinti 
liiams važiuojant į Rytų Ber- i sovietų iššūkiui. “Jei iššūkis vi- 
lyną, ir atsimename, kaip sykį suomenei než.nomas, jam gali-

ja vakariečiai. Sovietų akcija j pranašauja, kad NATO narių 
buvo labai akiplėšiška, tačiau i tarpe galimas skilimas pusiau, 
Washingtonas neleido visų so- i jeigu Amerika padariusi Mask- 
vietų veiksmų viešai skelbti. Vis , v&i nuolaidų Washingtono pasi- 
lias buvo skelbiama tiesiog iš ! tarimuose. Tam pasitvirtinus,

amerikiečiai su visu džipu įvažia 
vo į Rytų Berlyną.

Anglai pasipriešino pirmieji 
Bet neilgai galėjo Clay taip

'..elgtis. Anglų komendantas V.

Okupantai sovietai jau ima susi- [. 
laukti savo nelemtos sistemos žie

jantį, kad ji būtų nuteista sušau- 
Idyti.

Bet blogį reikia rauti iš šaknų 
Šalia tos žinelės apie Špirkienę, įde

du ir plauti tai, ką pasėjo. Iš ide- tas ilgas Pranešimas apie ateistinę 
Mistinio Lietuvos jaunimo mokyk- Propagandą mokyklos^ ko ukiuo
lose ir organizacijose atėmė tauriuo 
sius, patriotinius tikslus. Okupan
tų atnešta klasių kovos, pasaulinės 
revoliucijos idėja Lietuvos jauni
mui nėra idealai, kuriems jie gyve
nimą skirtų, ir daugelis nelaimin
gųjų pasuko slidžiu butelio keliu.

Aukščiau minėtasis atsitikimas 
ne vienintelis. Tame pat “Tiesos” 
numeryje aprašoma, kaip Janina 
Špirkienę. būdama girta., Kaune 
automobiliu įvažiavo į gatve ėjusių 
jaunų vaikinų būrį. Bu iš jų vietoje 
užmušė, du sunkiai sužeidė, o pati 
nesustojusi pabėgo tolyn, bet buvo 
sugauta. Špirkienės bendradarbiai, 
kartu dirbą “Sąjunginės spaudos” 
kioske, išspausdino raštą, reikalau-

se, bažnytkaimiuose. Esą, “ateis
tinė ugnis niekad nenutraukiama”. 
Iš jaunimo širdžių plėšiamas doro
vės pamatas —- religija. Ar reikia 
stebėtis, kad atsiranda palaužtų 
charakterių žmonės?

Iš Lietuvos žmonių atimta nuosa- 
įvybė, o dabar apiplėšiami ir jų 
dvasios turtai. Daroma skriauda 
ne tik religiniu-moraliniu, bet ir 
tautiniu atžvilgiu. Antai “Tiesos” 
Nr. 100 skelbia, kad “naująjį žmo
gų auklėjantis” laikraštis “Komu
nistas" jau išeina lietuvių ir rusų 
kalbomis. Tiek daug maskolių į 
Lietuvą privaryta, tiek daug sve
timos rusiškos dvasios dabartinėj 
okupuotoj Lietuvoj.

J. Žvilbutis

ma nesipriešinti”.

Berlynas eina pražūtin
Šitokia politika, kuri leidžia 

sovietams nustatyti, ką kasdie
nėje praktikoje amefikiėčiai ga
li daryti, o ko ne, veda į pra
žūtį; į Berlyno praradimą ir į 
Amerikos pozicijos Europoje 
pakirtimą. Jeigu taip ilgai 
truks, pagal Bailey, “greit ne
beliks nieko ką ginti.”

Prie šios istorijos, prie šio 
straipsnio kaip post mortem 
Clay iš Berlyno pasitraukus, r ei 
kia pridėti, kad tokia dabartinės 
administracijos politika (di
džiais žodžiais švaistytis, bet 
kasdienių pareigų neatlikti) at
nešė ir daugiau ir tik sovietam 
teigiamų rezultatų. Tur būt, pir 
mą kartą pokario metu viešai 
buvo iškeltas, netgi paties A- 
denauerio, vokiečių - amerikie
čių nesutarimas Berlyno klau-

Rašytojui W. A. Swanberg buvo pa
skirta Pullitzer premija už knygą 
Citizen Hearst, tačiau vėliau atšaukta, 
kadangi komisija nutarė už biografi
nius veikalus premijų neskirti. (UPI)

derybos Berlyno reikalu nieko 
neatneš. Taip mano ir prancū
zai. Gi amerikiečiai su anglais 
dar nori derybų; net prašo. Ne 
prieš gerą šitokia politika, y- 
pač, jeigu ji pasvarstoma bend
rame dabartinių sovietų - ameri-

simu. Adenaueriui atrodo, kad ! kiečių santykių rėme.

Atėnuose Prancūzija ir V. Vo
kietija pareikalaus Amerikos 
atominių gmkių, kaip V. Euro
pos saugumo sustiprinimo ir iš
blaškymui gandų, skelbiančių, 
kad Amerika yra pasižadėjusi 
neduoti atominių ginklų ar ati
dengti jų paslaptis savo sąjun
gininkams. Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle ne kartą pra
šė JAV pagelbėti jam atominių 
ginklų išvystimui ir specialių da 
linių paruošimui. Tai parodė 
ir veiksmais — neleido savo 
teritorijoje Amerikos dalinių, 
kurie turi atominius ginklus.

Šiuo metu Prancūzija, remia
ma V. Vokietijos, ne prašys, bet 
pareikalaus tai padaryti. Ar tik 
Kennedy administracija, besiek 
dama Berlyno krizės sušvelnini
mo, nebus padariusi skaudžių 
klaidų, kurių pasėkos — NATO 
valstybių suskaldymas ? De 
Gaulle nusistatymas gerai žino
mas — nedaryti Maskvai jokių 
nuolaidų, nes jos rodytų vaka- 

I riečių silpnybę. Derėtis su Mask 
va tik tada, kai ji parodys geros 
valios, derėtis nę propagandai, 
bet rūpestingai ir teisingai steng 
sis nesavanaudiškai siekti sau 
naudos, jaus atsakomybę taikai 
ir gerovei visoms valstybėms 
ir visai žmonijai.

Atėnuose Valstybės sekr. 
Rusk negalės kalbėti miglotai, 
bet turės atvirai ir autentiškai 
atidengti pasikalbėjimo turinį Su 
Dobrininu Washingone. Tikėki
mės, kad pasitarimuose nebuvo 
padaryta klaidų ir pasiūlymų, 
kurie suerzintų sąjungininkus, 
parodytų JAV veidmainystę. 
CENTO valstybių pasitarimai

Londone gegužės 1 d. pasi
baigė CENTO (buv. Bagdado 
pakto) valstybių užs. reikalų 
min. konferencija. Amerika nė
ra CENTO organizacijos pilnas 
narys, bet tik “privilegijuotas” 
patarėjas. Komunikatas skelbė, 
kad CENTO organizacijos rei-

(Nukelta j 4 psl.)
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įkaitimo savo nerūpestingumu, tik iš pasityčiojimo 
leisdama kartas nuo karto jais prašliaužti lengvam 
šešėliui, kai koketuodama pusę savo veido prisideng
davo šilkiniu debesies pūku, lyg sidabrine vėduokle.

Gatvės praskaidrėjo. Šviesa tvino iš saulės ir iš 
margų, žaismingų moterų drabužių. Jos vaikščiojo 
lengvai ir linksmai, kiekviena, regis, graži ir jauna 
atviru, visiems matomu, džiaugsmu. Ne, ne, nelaimin
gų ir surūgusių vasarą nebuvo! Ir žingsniai greitesni, 
gyvesni, lyg naštą numetus, ir veidai šviesesni, be rū
pesčių ir šešėlių.

Alėjos bulvare kukliais žiedais mojavo liepos, o 
miesto pakraščių soduose jau suposi vaisių mazgai. 
Tiesa, dar menki, nepatrauklūs ir nedrąsūs. Parko 
šešėliuose ilgomis valandomis laikraščius sklaidė lai
mingieji pensininkai, dailiai sulaidytais drabužiais ir; 
tvarkingai sudėliotais plaukas, kol pasisukdavo vė-:;į 
jelis ir pluoštą šitų brangių, baltų plaukų išspirdavo 
iš jiems griežtai nustatytos vietos.

Šeštadienių popiečiais ir sekmadieniais upėje daž-! 
nai suūkaudavo garlaiviai. Nuo prieplaukos jie užsi-ij 
žerdavo ant nugarų glėbius margų, klegančių žmonių,/ 
atsispirdavo nuo kranto ir tingiai, neskubėdami, su " 
našta nulinguodavo upe žemyn. Vakarais grįždavo1 
pavargę- ir pikti, pūškaudami, šnypšdami visomis sa
vo skylėmis. Įniršę suduodavo kaktomis į cementinį 
prieplaukos krantą, skubomis išstumdavo lauk įrau
dusiais veidais keleivius ir tuojau giliai įmigdavo.

Vieną sekmadienio rytą garlaiviu iškeliavo ir 
Jasaičiai. Su jais kartu vyko Eugenija ir dar būrys 
bičiulių. Dieną, perpildytą saule, praleido paplūdimy 
ir tarp grožiu išpaikusių pušų. Nuo gyvenimo, bu
vusio vakar ir laukiančio rytoj, atsiskyrė tada, kai 
laivas paliko krantinę. Rodosi, vėl tapo vaikais, iš
dykaujančiais vandeny, miške žaidžiančiais slapukais. 

(Bus daugiau)

receptus, pasakojo kur nors matytą įdomų siuvinio 
raštą. Kurį vakarą užsukusi, pradės:

— Matėte Carmen su nauju sąstatu? Nepalygi
namai aukščiau stovi už ankstyvesnius pastatymus. 
Anuose čigonų kraujo nejausdavome. Solistų visas dė
mesys dainavimui atiduotas, o vaidybos nė trupučio. 
Geriau būtų tikę koncertais, o ne opera vadinti. Nau
jasis režisierius vaizdą iš pagrindų pakeitęs.

Pastebėjusi tik prieš kelias dienas rinkoje pasiro
džiusį leidinį, užklaus:

— Na, kaip?
— Geras, vertingas. Tokį siužetą retas mūsų au

torius gali supinti, — pareikš nuomonę Tomas.
— Siužetas! Jo negana. Kokie veikėjai! Lyg vi

duramžių bobutės. Mūsų kūrėjai nepajėgia išsivaduoti 
iš pelėsiais atsiduodančio galvojimo. Ar romane už
tiksi ryžto, kurį turėtų parodyti dvidešimtojo am
žiaus žmogus? Kiekvieno tipo elgesį saisto fanatiz
mas. Žmogus turėtų būti bent, literatūroje nevaržo
mas.

Kai kartą Jasaitienė išvyko motinos aplankyti, 
Eugenija už kelių dienų užbėgo Tomo įstaigon ir pasi
ėmė jo buto raktą, kurį grąžino tik po pusdienio. Na
mus Jasaitis rado aptvarkytus ir švarius, lyg žmona 
tik prieš akimirką juos būtų palikusi.

— Esi tikra bičiulė, — pagyrė grįžusi Jasaitienė.

6.
Vasara buvo prasidėjusi. Net anksčiausia kėlęs, 

matydavai ant kalno naujos bažnyčios bokštą jau sau
lėje raudonuojant, ir negalėjai jausti, kada ji teka, 
kada auksiniai raudonas kraštas pradeda žybčioti už 
horizonto. Miestas užslėpdavo pirmojo šviesos pluoš
telio ištryškimą kažkur iš nežinios. Bet už tai saulė, 
aukščiau pakilusi, per visą dieną suposi baltų debe
sėlių pakraščiais, nebodama mūrų, pykino juos iki

— Manai? — paabejojo Tomas.
— Ji kerta viską. Galvą turi visai ne pagal ilgą 

plauką. Ėmęs su ja kalbėti, laikykis įsispyręs. Sakau 
ne juokais: tokios reikia su žiburiu gerai paieškoti. 
Kad ne tas vyras... Nors, tiesa, ji daug nesivaržo ir 
poterių nekalba. Bet vis ne taip smagu prasidėti, kaip 
su mergina...

Kai abu salonan įžengė su žalsvu skysčiu išpūs
toje bonlioje, Tomas nugirdo Eugeniją karštai dės
tant :

— ... iš pačių pagrindų nagrinėja. Charakteriai 
gyvi, problemos aktualios. Moralė! Kas yra moralė, 
sakykite? Ar autorius turi sekti kiekvieną pamoksli
ninką? Puikus veikalas, ir tiek.

f i;

metus įtūžęs tėvas, norėdamas 
Tave nubausti, Tau bemiegančiai 
nukirpo visą Tavo pasididžiavimą 
— ilgas, storas kasas, o pernai,
Naujųjų Metų išvakarėse, buvai 
uždaryta daboklėje...

Susiradai draugių, pas kurias 
išsėdėdavai pamokų laiką, ir drau 
gų, su kuriais pamokų metu vaikš
čiodavai parke prie Šešupės... Tu 

kai girta sėdėjai restorane. Visiš- [ vaikščiojai su žmogum, kuris Tave 
kai girta!,, Tu galvoji, kad visa vadino mažybiniu vardu, bet kodėl 
tai leistina Tau, jaunai mergaitei, Tu negalvojai apie ateitį, kodėl Tu 
kurios vieta mokyklos suole? Aš neturėjai tikslo gyvenime, vardan ėmusią, svarstė naujai išgirstus virimo ar kepsnių

dūs pašlijimai jaunimo tarpe. Mi
nėtame “Tiesos” numeryje, laiško 
forma apie" girtaujančią merginą, 
kurią bandyta paveikti juokų laik 
raštyje įdedant karikatūrą, rašo
ma:St..- '. uo:

“Ęuvo sunku ir skaudu dauge
liui dėl to, kad Tau tik aštuonio
lika, kad Tu tą patį vakarą visiš-

Po švenčių Eugenija su Jasaičiais visai suartėjo. 
Jų namuose pasidarė pirmuoju žmogum, dažnai vaka
rais užbėgdama, skambindama telefonu, juos kvies
dama pas save. šia draugyste nesikratė nei Tomas, 
nei jo žmona, nes Eugenija abiem buvo miela ir įdomi. 
Kai Tomo nebūdavo namuose, ji nesėdėdavo kėdėje 
laukdama, kad šeimininkė užimtų, bet sukosi su ja 
tuose darbuose, kuriuose rasdavo Tomo žmoną užsi-
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Č. A. L. M. MOTINŲ KLUBAS MALONIAI KVIEČIA CHICAGOS LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ ATSILANKYTI Į RUOŠIAMĄ

Lietuvės Motinos Garbei Koncertą-Balių
GEGUŽĖS MEN. 12 DIENĄ, 7 VAL. VAKARE JAUNIMO CENTRO PATALPOSE, 5620 S- CLAREMONT ĄVE.

PROGRAMOJE: Sol. St. Baranaūskas-Baras, sol.
1). Stiinkaityte, muz. V. Jakubenas Iv Dainavos 
ansamblis.

ŠOKIAMS ktos puikus orkestras. Veiks bilietas. Rus 
dovanų paskirstymas.

Visas pelnas skiriamas Mokyklos išalikyinui..................
Bilietus galima gauti iš. anksto Bridgeporte; Karvelio 

Prekybos Namuose ir DAINA CO.; jMarquette 
Parlie; Marginiuose ir prie įėjimo Koncerto 
dienoje. • • • •

VASARIO 16 GIMNAZIJA 

PRADĖJO NAUJUS MOKSLO 

METUS

Išleido tris abiturientus. Patalpos atremontuotos, 
lietuviškai pasipuošusios. Gimnazija naujos statybos 

išvakarėse. Atsiranda naujų išlaikymo ir lėšų rūpesčių.

V. ALSEIKA, Vokietija

MOTINŲ MOTINA
POVILAS Ž7ČKLS

pų statybai. Iš tikrųjų tai jau 
seniai verkiantis reikalas, nes, 
kaip teko įsitikinti, gimnazija 
turėjo tik bendrabučius, bet 
neturėjo nei tinkamų klasių,
nei valgyklos nei patalpų kai Baigia išnykti kryžiai kryž- paveikslą, gražiai nuvalo rė- 
kudiems kabinetams (pvz. fi- kelėsc ir pakelėse mūsų tėvynė- mus ir net kvapu nupučia dul- 

)zikos). Tokiai nenormaliai pa- > Uetuvoje. Net ir sodybose kės. Dešimtmečiais per visą ge-
dėčiai jau ateina galas.

— Matai Tamsta, — pasako
ja J. Stankaitis, — birželio mėn. 
jau prasidės toji klasių — val
gyklos statyba ir maždaug už

naujų mažai beišdygsta. O juk 
tai buvo lietuvių liaudies me
nas, kelių ir paupių papuošalai, 
pavargusio keleivio paguoda ir 
poilsis. Net ir gražiausios baž
nyčios nyksta, virsta sandėliais,

Tai buvo antroji viešnagė 
metuose Vasario 16 gimnazijo
je. Kiekvieną kartą vykdamas 
žmogus galvojai, kad, štai, vėl 
pamatysi gražaus lietuviško 
jaunimo būrį, to jaunimo, ku
riam išlaikyti lėšos plaukia iš 
JAV ir kitų pasaulio kampų. 
Kiekvieną kartą tikėjaisi patir
ti ką nors naujo apie to atžaly
no gyvenimą, tik šį kartą, gal 
ir originaliai buvo pasiryžta, 
pasikalbėti su įvairaus amžiaus, 
išsilavinimo, pažiūrų bei tiky
bų moksleiviais ir patirti, ką jie 
galvoja apie tą gimnaziją, lie
tuvybę, savo ateitį. Tačiau apie 
tai vėliau. Šį kartą — kiek nuo
trupų iš pasikalbėjimų su gim
nazijos pareigūnais, kai kuriais 
mokytojais, dar viena kita pa
staba, pasižvalgius po patalpas, 
bendrabučius, valgyklą.

poros metų jau galėsime iš me- ’ fabrikais ar net šokių salėmis, 
dinių barakų persikelti į reikia-! Lietuvis su kryžiaus ženklu
mas patalpas.

Gali pritrūkti 30,000 dol.
Šiai būtinai statybai lėšos 

esančios užtikrintos, visas ob-

gūžės mėnesį kaimas rinkosi į 
seklyčią, puošė šį Marijos pa
veikslą ir meldėsi motinų Moti
nai. Kiekvieną vakarą, saulei 
nusileidus, skambėjo Marijos 
litanijos garsai ir gaivino pa
vargusius. Nebesirinks kaimas 
ir nebeskambės Marijos giesmė, 
nes kūjis piautuvas kabo taip 
arti. Bet Marijos paveikslas bus 
papuoštas berželiais ir gėlėmis, 
kaip ir seniau. Vietoj vieno bus 
papuošta daug paveisklų, vietoj 
skambios giesmės tyliai šnibž
dės lūpos ir dar karščiau prašys 
užtarimo, suraminimo ir paguo
dos. Kai visi, net geriausi drau
gai, pamiršta, kai visi nuo mū- J 
sų šalinasi ir bėga, tada lieka 
dar vienas žmogus, kuriam mes 
galime pasiguosti, kuris mus j 
supranta, užjaučia ir kuris nie
kada mūsų neapleis — tai mū
sų motina. Daugelio mūsų mo
tinos yra pašauktos amžinybėn,

------------- “1-----------
SENIAUSIA 

TEBEGYVUOJANTI 
PARAPIJA

Šv. Ignaco parapija Chapel 
Point, Md., atšventė 300 metų 
sukaktį. Ji jau nuo 1662 m. vi
są laiką turi pastovius klebo
nus ir gyvuoja be pertraukos 
iki mūsų dienų. Ji laikoma se
niausia iš tebegyvuojančių JAV 
katalikų parapijų.

Ne laikai blogi, o žmonės.J. Beaumont

Kun. dr. L. Graius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius.

bučių patalpas, kiek į akis kri
to mergaičių ant sienų iškabin
ti kino artistų paveikslėliai ir 
pan. Anuomet kiek raukėsi ir

kėlė ankstų rytą, su kryžiaus 
ženklu užmerkė nakties poilsiui 
akis. Kryžius buvo lietuvio gy
venimo ir laukų palaima, kry
žius lydėjo jį dideliais ir ma-

jektas kaštuosiąs pusę mil. D. žais keliais, kryžius iš kiemo 
markių (arba 125,000 dol.), ta- darželio pirmasis pasveikinda- 
čiau, kadangi sąmata buvo pa- Į vo sugrįžusį į namus, 
rengta prieš metus, o darbai, Atėjo piktas žmogus. Jis su- 
statybai einant, gali pabrangti, gūovė ir sunaikino sodybas, iš- 
tad, galimas dalykas, galės pri- vertė Pakelh* kryžius ir užkalė 
trūkti apie 30,000 dol. Taigi, šventovili K?3\S *
jau netolimas metas, kada mo- laukų -r sodybų Ir
kiniai pasijus mokslą einą nebe maUi kaip laga prakaitas ir 

j barakuose, jie turės ir chemi- Įkraujas nuo kūjo ir piautuvo ir 
jos kabinetą (jo ligšiol nebu- raudonai nudažo plevėsuojančią
vo), turės ir tinkamą fizikos vėliavą. Nebegaudžia vakaro: ir mes negalime prie jų prisi
kabinėtą. O kaip su ligšioliniu varpai ir nebešaukia poilsiui ir glausti, pasiguosti ir pajusti jos
baraku? Jį nupirks vokiečių maldai artojo. švelnų apkabinimą. Tada dar
kralikų auginimo draugija ir ki- „ . daugiau ne tik mūsų maldos, i Kalvarijos kapinėse, Erie, Pa., straz-

nPra Paslkeltl- bet ir akys krypsta į motinų das susisuko lizdelį Marijos ir jos 
I motinos šv. Onos paminkle ant Šv. 
j Rašto puslapių, (UPI)

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

l Kazimierai Kareckas, K. Ph., vais
tines savininkas Ūę.C. Ugianskis, 
lt. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

Trys abiturientai, atostogos 
Kai tiesioginis traukinys Tue-

bingen - Frankfurt sustojo , . , . „ ,
Weinheimo stoty, jau ten lauke „ , , ,
gimnazijos inspektorius dail. 
Alf. Krivickas ir mažas auto
busiukas su jį vairuojančiu 
moksleiviu. 15 minučių asfal
tuotais keliais ir jau atsiduri 
kiek niūriame Huettenfeldo kai
me su išsikišančiu Rennhof pi
lies bokštu. Šeštadienis, vyksta 
pamokos, bet kieme jau pastebi 
visuomet linksmai nusiteikusį 
dr. G. Valančių, čia pat ir mok. 
Stp. Vykintas su žmona. Direk
torius kun. dr. L. Gronis išvy
kęs porai dienų, tad tenka kal
bėtis su inspektorium dail. Kri
vicku.

— Šiais metais išleidžiame į 
pasaulį 'tris abiturientus, — dar 
autobusiuku bevažiuojant tenka 
patirti, — tai Bronius Čepule- 
vičius, Bernardas Raudys ir 
Edita Šveirinaitė. Kodėl trys, ne 
daugiau? Pasirodo, paskutinėje, 
devintoje, klasėje buvo penki 
moksleiviai, bet prie egzaminų 
buvo prileisti trys. Šie sėkmin
gai išlaikė, nors, aiškina inspek
torius, egzaminai nėra paprasti, 
reikalavimai nemaži, ir dalyva
vo net trys vokiečių švietimo 
atstovai. Visi jie reiškė pasiten
kinimą abiturientų išprusimu, 
intelektualiniu lygiu. Kitais me
tais, galimas dalykas, abiturien
tų sulauksime daugiau, nes 
šiais, naujais mokslo metais, de
vintoji klasė, atrodo, bus gau
sesnė.

Nauji mokslo metai? Taigi, 
jie paprastai prasideda gegu
žės mėn. pradžioje, o nuo ba
landžio 14 d. moksleiviai turė
jo dvi savaites atostogų. Taigi, 
šiuo metu jau vyksta įtemptas 
darbas Vasario 16 gimnazijoje. 
Taip, ir čia turima vasaros 
atostogas, kurios prasidės nuo 
liepos 15 d. ir užtruks ligi rug
sėjo 5—6 d.

Vaizdas pakitėjęs, visur 
lietuviška

Pernai, liepos mėn. apsilan
kius gimnazijoje, su direktorium 
apžiūrėjus moksleivių bendra.

Bet gamtoje nėra
sav°|mo. švelnutis lapelis kalasi me- i fv °„os paminkle ant Sv

dz,o sakoje, purienos geltona, persekic,jimo laikais .........................................................
Būreliai... kas bus po Suginto? nudažo pievas ir vyturėlio bal- krikšči bė nenyko bet plito, i

„ T , -v. , „ . . sas čiurena danguje. Sodybos is- v. . . . . . . - „ niekas negali uždrausti garbintiSu J. Stankaičiu kalbamės ir ■ . . . . , , . , . taip siais niekinimo ir nuzmo- , x • &____ ____________ ' niekintos, laukai, kurie buvo darosi Marijos slaptai ar savo mmti-

toje vietoje 
tikslams.

pasistatys

direktorius. šiais metais vaiz- apie gimnazijos išlaikymo reika- : p7ak;7t7palaTStomi7 kurie nešė flrT° .laikais malda ----mis. O mes, kurie esame tais
ius, apie užjūrio būrelių para-. derlių ir maitino didelius ir ma- Rarstesne ir tyresne. vajame pasaulyje, kuriems nie-

Hudsono nuotraukų, visur gale- Į mą. Anot Stankaičio, atsiranda ; žus> atimti( bet medis sprogsta Kai žemiška gerovė užtemdo] kas nedraudžia, prisiminkim sa
kai kurių klaustukų. Štai, esą- vienodai ir pievų bei laukų gė- akis, kai baisi tironija užgula vo tėviškės sodybą, gegužines: jai pastebėti įrėmintus Lietuvos 

miestų, įvairių pastatų, kryžių, 
bažnyčių vaizdus, net ir pa-' 
veikslų reprodukcijas. Ne tik 
bendrabučiuose, bet ir korido-; 
riuose — visur pakitėjęs vaiz- i 
das. Pasirodo, tai dail. Krivic
ko nuopelnas.

Ne tik sienos įgijo lietuvišką 
antspalvį, bet ir šiaip viskas 
atrodo švariau, puošniau, nes 
ne taip seniai įvyko patalpų re- 

į monto darbai. Pastebi ir naujo
vių — štai “ligoninės” kamba
rys su bene keturiomis lovomis, I 
ir čia paguldomi sunkiau susir
gę moksleiviai. Viskas tvarkin
ga, švaru, tik trūksta užklotų.

Prasidės klasių ir valgyklos 
statyba

Ūkio, fihansinius klausimus 
gimnazijoje tvarko Jonas Stan
kaitis — jis drauge ir PLB Vo
kietijos kr. valdybos iždininkas. 
Dar anksčiau buvo žinoma, kad 
PLB Vokietijos kr. valdybos 
pastangomis iš vokiečių buvo

ti. Stankaitis, Vasario 16 gimna
zijos ūkio vedėjas.

ma pažadų paramai teikti iš 
vokiečių, bet toji parama gali 
sudaryti tik ketvirtadalį lauk
tosios. Smūgis, tai BALFo pa
ramos Europai sustabdymas 
(nuo liepos mėn.). Būreliai? Iš

gauta lėšų — pašalpa Gimna- jų gaunama kas mėn. apie 6— 
zijos klasių ir valgyklos patai-j 7,000 Dm (arba 1,500—1,750

WASHINGTONO PASITARIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

kalai yra gerame stovyje, vis
kas eina pagal planą, tokių sun
kumų, kokius pergyvena SEA 
TO, nėra ir artimoje ateityje 
nenumatoma. SEATO organiza
cijos sunkumus sudaro komu
nizmo infiltracija Laose, P. Viet 
name ir bendrai pietryčių Azi
jos valstybėse.

Nors Laose Amerika sustab
dė savo pagalbą (mėnesiui 3 
mil.), bet karinė misija tebėra. 
Jai nepavyko SEATO narius pri 
traukti bendram pasipriešinimui

COMMUNITY P H AR M AG Y
(Lietuvių jt^jįtlnS)

5000 West I6ih Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

lėlės pražysta kaip ir seniau. žmoniją, motinų Motinos pa- 
Suvargusios rankos paliečia veikslas iškyla vis ryškiau ir

___________ ;_________________ aiškiau. Ir ji kentė vargą, ir Ji
kentė persekiojimus ir matė

dol.), tuo tarpu, žvelgiant į iš- savo Sūnų kalamą prie . kry-
laikymo reikalus ateityje, tos žiaus, kaip daugelis šių dienų
paramos reikėtų gauti mažiau- motinų. Kaip Ji slapta ir su
šiai 24,000 Dm (arba 6,000 dol.) baime ėJ° savo Sūnaus
per mėn. Pvz. iš JAV, Stankai- kaP°’ taip ir Šių. dieaų "v”* 
t. ... . .eina ieškoti net į miško gilumącio nuomone, gimnazija pagei- _ .
, r x & ,. -nnn savo sunaus kapo.dautų tos paramos gauti 5,000

Gražus buvo gegužės mėnuodol. Iš viso, tenka džiaugtis bū
relių veikla, vertinti ypač kun.
Suginto energiją ir drauge
klausti - o kaip bus po Sugin- dedamos prie Marijog kojų. 
to? Gimnazijos reikalais ture- Tai buvo tikrai gražu ir didin_ 
tų susirūpinti ir įvairios lietu- ga. Nef įr tikėjime paklydusio 

j vių organizacijos, o jos išlaiky- akys įr ausys tuo gėrėdavosi, 
mas — gyvybinis klausimas. šiandien tėvynėje to nėra. Bet

mūsų tėvynėje Lietuvoje. Jis 
buvo Marijos mėnuo. Pirmosios 
pavasario gražiausios -gėlės bū

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

pamaldas ir nukreipkim savo 
akis ir širdis motinų Motinos 
link.

Kaip ir kiekvienais metais, 
viso pasaulio tikintieji lietuviai

<;ra«inskas
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
gegužes 13 d., kuri yra Lietu- Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta 
vių tautos pasiaukojimo Nekal-! 
čiausiai Marijos Širdžiai diena,;
kuri yra maldos ir atgailos die-, vestuvių nuotraukos ir 
na už teisingą pasaulio taiką ^osv* specd^yr/9^^^“08
ir Lietuvos laisvę, kreipkimės į 
Mariją su nuoširdžiu prašymu 
padėti mūsų varguose ir kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

PREC1N PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

įmo saugumui ir laisvei garan
tuoti. Seato kariniai vadai su
randa bendrą kalbą, sutaria ben 
driems veiksmams, bet politikai j 
viską suardo, viliasi laukimu' 
laimėti. Tuo tarpu Peipingas ir 
Maskva, nors savo tarpe/turi 
nesusipratimų, b.et veikia tylo
mis ir realiais veiksmais siekia 
savo tikslų.

Po NATO konferencijos Vals 
tybės sekr. vyks į SEATO kon
ferenciją. Ir tenai jam teks kar 
štai dirbti, pasidalinti mintimis, 
stengtis pritraukti sąjunginin
kus, kad jie parodytų rūpestį

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ V A T, G V K T. A Į ;TO-...

3236 South Halsted Street J f
Tel.: DAnube 6-9837 į

Julija O. Bičiūmienė Chicago 8, Illinois ||

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

4 '/2%

’ss-

Kas tik turi g e q skonį,” 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAOOJEs

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE 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

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 meti/ modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

II
cipams, kuriuos komunizmas li 

rimtai ruošiasi išniekinti pietry- i a 
čio Azijos erdvėje.

komunizmo infiltracijai Laoso ' ir atsakomybę laisvei ir jos prin 
krizėje, nesimato, kad tai pa
vyktų dabar atsiradusiam rim
tam laisvės pavojui P. Vietna-

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIRM- ir KETV. ................ 9 v. r. iki 8 p. p,VhLhIiUUO. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.

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

p?

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

Telef. VVAIbrook 5-5121



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 11 5

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

Įdomi meninė programa, kurią išpildys 
Chicagos Operos Vyrų Choras

Gros Fred Heines orkestras 
Veiks gausus bufetas ir baras

Visas pelnas skiriamas Dr. Vydūno 
Vardo Šalpos Fondui

, i

LITUANISTINĖS MOKYKLOS tuviai Buctziai su Lietuvos vė
liava ir piaKatais. Laoaitiečiai 
vienui tenai pasirodė su Šukiais 
prieš raudonąjį terorą. Pirmoji 
paoaitieeių mašina važiavo ko
lonos priešakyje su Amerikos 
vėliava. Antroji mašina buvo 
su plakatais “Laisvės Pabaltijo 
kraštams”. Trecioje mašinoje 
uniformuoti Lietuviai Budžiai 
— Al. Langė, M. Pautienius, A.
Kalvaitis, A. Paškonis ir J.
Stankevičius — turėjo didelį 
plakatą su užrašu “Mes lietu
viai remiame kovą prieš raudo- serSa ir 
nąją tiraniją”. Ant kitų pabai-1 ^linic ligoninėje 
tiečių mašinų buvo šūkiai “Ge
riau lavonas, negu raudonas” 
ir “Dieve, laimink Ameriką”.
Amerikiečiai neturėjo jokių šū
kių, tik keli biznio užrašai ir 
organizacijų pavadinimai. Gai-

VAKARAS - KONCERTAS
Pereitą šeštadienį šv. Kazi

miero lit. moKymos tėvų komi
tetas surengė koncertą - vaka
rą, kūno programą išpildė vieš
nia — soliste iš Chicagos Sta
sė Klimaitė - Pautiemenė. So
listė su giliu įsijautimu ir skam
biu baisu išpildė kelioliką lietu
vių kompozitorių dainų, akom- 
ponuojant Genovaitei Karsokie- 
nei. Programai vadovavo pats 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas dr. VI. Ramanauskas, 
kuris gana monotoniškai pro
gramai pridėjo sąmojaus ir gy
vumo. Dr. VI. Ramanauskas, 
veiklus visuomenininkas ir tu
rįs plačią pacientūrą Clevelan
de, publikai prisistatė, kaip pui
kus kalbėtojas ir malonus pro
gramos vedėjas.

Mokyklos tėvų komiteto pirm. 
dr. Vi. Ramanauskas praneši- 
nejimo metu įterpė vykusių są
mojingų puokščių ir rimtai ir 
jautriai kamėjo apie lituanisti
nių mokyklų reikšmę. “Čia — 
lituanistinėse mokyklose yra vi
so lietuviškojo darba pagrin
das, jų netekę, neišauginsime,
M^)s lietuvybės darbą dirbtų 
ateity”.

Naujosios parapijos kleb. kun.
J. Angelaitis savo žody kvietė 
visą jaunimą jungti į lietuviš
ką darbą. “Nors'aš ir Lietuvos 
nematęs, bet žinau, ką reiškia 
lietuvyoė”. Kvietė lietuvius 
spiestis apie savo parapijas, 
siųsti vaikus į parapines ir li
tuanistines mokyklas.

Sol. S. Klimaitė - Pautienie- 
nė. apžiūrėjusi vykdomą milži
nišką statybą, paliko auką sta
tybos Fondui ir atsisakė hono
raro lit. mokyklos naudai.

Po programos buvo įteiktos 
dovanos tinklinio ir stalo teni
so varžybų dalyviams. Jas įtei
kė Fasko pirm. J. Nasvytis ir tuViai Budžiai.
A. Bielskus. j TRUMPAI

Nors šis vakaras buvo reng
tas praturtinti mokyklos iždą, I Motinos dienos minėjimą šį 
bet atsilankius vos šimtinei žiū- sekmadienį, gegužės 13 d., ren- 
rovų, didelių pajamų mokykla ,§ia ateitininkai Šv. Jurgio pa- 
negalės turėti. Komiteto narys, į raPij°s salėje 3 vai. p. p. Pro-

Jaunimo Dainavos stovyklos Clevelando globos komitetas (iš k. j d.) Juozas Pikturna, Viktoras 
Palūnas, Stefanija Stasienė, pirm., Simonas Laniauskas, kun. Petras Dzegoraitis ir Vacys Rociūnas.

Nuotr. V. Pliodzinsko

dol. Dar turime 10 rėmėjų, ku- pirko bilietų už 681.50, 1961 
rie savo šimtinių nėra pilnai m. vasario 5 d. surengtoji va- 
sumokėję. Jų įmokėta suma karienė davė 138.48 dol. pelno, 
siekia 627 dol. Be to, yra au- Lietuvių Fronto bičiulių penk- 
kotojų, kurie be Clevelando ko- i toje stovykloje Clevelando glo- 
miteto žinios, yra betarpiai įmo bos komitetas išleido dail. V. 

įkėję stovyklos valdybai. K. Jonyno paveikslą už 141 dol.
Parengimų pajamos 11961 m. spalio surengtasis J.

Jaunimo Dainavos stovyklos Kviety tės ir Vitalio Žukausko 
globos komitetas Clevelande, koncertas davė .gryno pelno 
per savo penkerių metų kaden- i 1,272 dol. Šių metų pinig. va- 
ciją yra padaręs visą eilę pa- i jaus metu Clevelande parduota 
rengimu, kurie Dainavos kasą! už 408 dol. biletų. Stovyklą per 
papildė arti 5,000 dol. Pirmo- Globos komitetą yra nuoširdžiai

nų tuntai su akademikais pe- 13,000 dol. Dainavos stovyklai
reitą sekmadienį turėjo įspū-;
dingą Motinos dienos minėjimą1 Cleveland, Oliio. Tur būt, ma- dr. P. ir Z. Kazlai, A. ir A. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. ža terasime Clevelande lietuvių, Kasperavičiai, A. Karklius, kun 

Marija Kasakaitienė sunkiai kurie nebūtų girdėję apie jau-j V. Katarskis, J. Kijauskas, S, 
paguldyta Cleveland nimo Dainavos stovyklą, Man-Ar SL Damauskai dr. J. ir dr.

chester, Mich. Daugelio tėvų M. Meškauskai, P. ir E. Mik- ■ 
vaikai ten yra praleidę ne vie-. šiai, J. ir M. Mikoniai, I. ir A.

Dail. Vytautas Ignas,, per 12 ną vasarą savo atostogas, ne-! Malėnai, A. ir A. Orintai, V. ir 
metų gyvenęs Clevelande, iš- maža clevelandiečių yra ten už- j A. Palūnai, V. ir N. Palubins- 
sikelia į New Yorką, kur dirbs sukę vasaros metu ir pasidžiaui kai, J. ir J. Pikturnai, J. ir J.

Šv. Kazimiero Lit. mokyklos Clevelande mokytojai: Julius Kazė
nas, Mirga Kižienė — vedėja, Regina Nasvytienė, Dalia Stanis- 
kiene ir Jonas Dobrovolskis. (Foto J- Garlos)

dail. V. K. Jonyno vitražu įmo- 9$ “Lietuvos kalneliais” bei iš- 
nėje j simaudę šiltame ir švariame

. . , . „ 1 Spyglio ežerėly ir nemaža lie-Antanas ir Antanina Kaspe- ± . . ,,1 tuvių apie stovyklą yra suzino- 
1 ję iš Clevelando Jaunimo sto
vyklos globos komiteto, kuris

ia, kad tokiuose dideliuose pa
raduose maža lietuvių tedaly
vauja ir permažai garsina ‘Lie
tuvos vardą ir jos kančias. To
kiose iškilmėse ir paraduose 
turėtų dalyvauti ir daugiau lie
tuvių organizacijų, ne tik Lie-

jo piniginio laimėjimų vajaus 
proga Clevelande buvo parduo
ta už 793 dol. biletų, 1959 me
tais komitetas surengė solistų 
Stasio Baro - Baranausko ir-I 
Prudencijos Binkienės koncer-1 
tą, kuris davė 1,161 dol. gryno 
pelno, 1961 m. įvykdytame “For i 
do” vajuje clevelandicčiai nu-1

Puškoriai, dr. V. ir R. Rama
nauskai, V. ir O. Ročiūnai, dr. 
J. ir B. Skrinskai, dr. J. ir S. 
Sukarevičiai, dr. J. ir I. Stan
kaičiai, A. I. ir A. Sušinskai, 
kun. dr. K. Širvaitis, J. ir P.

į per penkerius metus yra krei- j Staniškiai, P. ir O. Skardžiai, 
pėsis su aukų prašymais, vargi- į P. Tamulionis, P. ir O. Žilins- 

, nę su biletais bei kvietimais į I kai, P. Zigmantas, dr. X. Y., 
parengimus ir t. t. Bet, tur būt, i J. Vaičaitis. į
retas kas težinojo, kad Clev.e- j i§ šio gražaus šimtininkų bū 
landė, Akrone ir apylinkėse gy- į relio, be savo rėmėjų įnašo, sto- 
veną lietuviai šiai stovyklai yra vykiai yra paaukoję: dr. V. ir 
paaukoję per 12,000 dolerių.

Stovyklos rėmėjai
■ dol. dr. J. ir B. Skrinskai 150 

šimtininkai, dol. dr. A. ir S. Baltrukėnai 50

parėmusios abi LB Clevelando 
apylinkės, Clevelando lietuviai 

(Nukelta į 6 psl.)

lAiDninn ELECTROrilCS
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

---------------------------------------- <ŠTELEr, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 1
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam temlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE 4-5665Į

S KI P’S 
I Liquo r

S E L F 
SERVICE

Store

kuriam buvo pavesta reklamos 
ir skelbimų reikalas, į savo pa
reigą pažiūrėjo pro pirštus.

X LIETUVIAI BUDŽIAI 
LOJALUMO PARADE

Gegužės 1 d. įvyko didelis 
10,000 žmonių lojalumo para
das, kuriame dalyvavo ir pabal-

gramą išpildys jaunučiai. Kvie
čiami visi ateitininkai, jų šei-' 
mos ir draugai.

Inž. Vyt. Kamantas, dirbąs 
atsakomingą darbą Dalton - 
Dalton bendrovėje, siunčiamas 
dviem savaitėms į specialius 
kursus Michigano universitetan 
Ann Arbor pastudijuoti ato-

tiečiai su vėliavomis ir šūkiais. Įminiu kritulių problemos. 
Lietuvius atstovavo tiktai Lie- Clevelando Neringos ir Pilė-

Pasaulio žinomiausias radijo 

aparatas, su AM, FM ir 
trumpom bangom — pilnai 

automatinis.
Hoeret>ure-*utODatl°

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

IRANK'S IV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

J?

ravičiai įstojo į Jaunimo sto
vyklos rėmėjų eiles, įmokėdami 
šimtą dolerių.

Vaclovas Kasakaitis, pinigi
nio vajaus proga, Jaunimo sto
vyklai paaukojo 10 dol.

Vladas ir Nijolė Palubinskai, 
įmokėję paskutinę įnašo dalį, 
tapo pilnutiniai Dainavos sto
vyklos rėmėjai — šimtininkai.

V. R.

Vos tik įsigijus Jaunimo sto
vyklą, dar tuo metu Clevelan
de gyvenę dr. A. Damušis, B.
Graužinis ir kiti pradėjo ieš
koti stovyklai rėmėjų — šimti-
ninku. Is pradžių tik keliolika į „ .. „ w g7 n, Wn c m*} 
entuziastų savo šimtinėmis pa-!ZU^' 3'0UDv
rėmė šią stovyklą. Bet laikui 
bėgant, anas kuklus būrelis, 
augo ir šiandie jau siekia 51.'
Štai tie geraširdžiai: dr. V. ir 
dr. V. Adomavičiai, dr. K. ir 
M. Ambrozaičiai, dr. J. ir B.(
Balčiūnai, P. ir P. Balčiūnai, S., 
ir A. Barzdukai, A. Barzdukai-! 
tė, B. ir O. Brizgiai, V. ir L.
Brizgiai, dr. A. ir S. Baltrukė
nai, A. Bielskus, V. ir B. Čyvai, 
kun. dr. V. Cukuras, dr. A. ir 
J. Damušiai, kun. P. Dzegorai
tis, B. ir B. Graužiniai, P. Gruo 
dis, K. ir E. Gaižučiai, A. ir L.
Gailiušiai, dr. R. ir J. Ginei
čiai H ir S Idzeliai dr E ir' Chicago 42, Illinois
ciai, XI. u o. AUZLiid.1, UI. ia “j ©Tel.: GA. 4-8954 ir GK. 0-4.339. 
B. Juodėnai, I ir M. Janavičiai,

MOV! N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’;- Miesto

55 f 5 S0. B AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEGUŽĖS 10, 11, 12 D. D.

GOETTR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $3.89

ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

POPULAR BRAND OF ASSORTED
FLAVORED CORDIALS 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 UOLIOM KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON 10 YR. OLD 
86 PROOF Fifth $3-59

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

J. MIGLINAS
3549 W. 09tb St. n a. PR 0-1063

niiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium

HAMMS, PABST, or OLD STYLE BEER 
Case of 24—12 oz. cąns Case $3-29

110%, 30%, 30% pigiau mokėsite# 
juž apdraudą nuo ugnies ir auto- “ 
jrnobilio pas

FRANK ZAPOLIS
33081/2 \vest 95tli Street

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ĄeJLenal Savings
,1 rJt^oan ^f^ssocialion

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

INSURED
ancl rr^ooan

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

BU I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Iii-

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 29, IU.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
3If30 South Halsted Street * Chicago S * CLiffside Jj-OlOlj 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas



6 BRAUGAS, penktadienis; 1982 to. gegužės mėn/ 111 rinėje, dalinai ir politinėje veik
loje. Net ir aukšti Washingto- CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI

1944 m. birž. 15 d., Chicagoj 
buvo įsteigta Lietuvių Profesio-! 
nalų ir Biznierių sąjunga, kuri! 
vėliau pasivadino Lietuvių Pre
kybos Rūmais, šios organizaci
jos steigėjai buvo J. T. Zuris,
J. J. Grish, J. A. Nekrash, J.
P. Varkala., J. Mackevich, J. F.
Budrik, a. a. Olis, F. Grigaitis 
ir W. Stankus. Iš jų Grish, Ne
krash, Olis ir Stankus jau mi
rė.

Įsteigę naują organizaciją, jie 
sudarė laikiną valdybą ir išrin
ko J. Mackevičių pirmininku, o 
J. P. Varkalą sekretorium.

Dabartinis sekret. dr. Kazys 
Draugelis savo metiniame pra
nešime nurodė, kad LPR per 
pirmuosius 10 m. pirmininkais 
buvo Justin Mackevich, John 
T. Zuris, John Pakel, Sr., Mi- 
chael Narvid ir John W. Kala- 
dinskas. Jie padarė pradžią or
ganizacijos augimui bei plėti- 
muisi. Toji pradžia buvo sunki.
1942 m. pabaigoje LPR-ų narių 
skaičius žymiai sumažėjo. Pi
nigus, kiek buvo ižde, praleido 
skelbdamiesi per radiją. Narių 
metinės duoklės nebuvo laiku 
sumokamos, posėdžiai skirtu 
laiku nebuvo šaukiami. Prieeita 
beveik prie organizacijos žlu
gimo.

1943 m. pradžioje LPR rei
kalai pradėjo krypti į gerąją 
pusę. Balandžio 3 d. teisėjo 
John T. Zurio reziedncijoj įvy
ko direktorių posėdis, kuriame 
išrinko A. J. Valonį pirminin
ku. Tais pačiais metais rugp.
20 d. J. P. Varkala, nebaigęs 
savo kadencijos, rezignavo iš 
sekretoriaus pareigų ir į jo vie
tą buvo išrinktas dr. Kazys 
Drangelis. Sekančiais metais į 
metinį susirinkimą atsilankė 
tik 17-ka narių. Po šio susirin
kimo, naujai išrinkti direkto
riai sušaukė posėdį ir išrinko 
Al. G. Kumskį pirm., dr. K.
Drangelį perrinko sekretorium, 
o Antanas Valonis užėmė iždi
ninko pareigas, kurias jis ir 
dabar tebeina.

dies išmintis. Šia išmintimi va. 
dovavosi ir Clevelando lietu
viai. Jie savo aukomis ir dar
bais padėjo realizuoti jau se
niai rusenusią lietuvių patriotų 
idėją — įsigyti nuosavą sao- 
vykią savo lietuvių vaikams.
1958 m. ALRK Federacija, va
dovaujama tuometinio pirm. 

verslo ir kultūros srityse. Dau- 1 dr. Adolfo Damušio, ėmėsi nūnai, Pr. Razgaitis, A. S., dr. Z
giau naujų narių pradėjo įsira- konkretaus darbo, ir stovykla Sabataitis, J. Sniečkus, A. A. še-

įsigyta. Stovykla su 237 ak- V' A' Tamulioniai ir Vc-
rais žemės, su pastatais, įga-j Po $6 _ j inčiūra, J. šlape- 
linčiuose vasaroti per 120 jau- lis. 

bendri narių susirinkimai laiku ■ nimo, su gražiu ežerėliu, ofi- Į po $5 — Pr. Ambrazas, Pr. 
buvo atliekami. Šiam laikotar- Į cialiai vertinama per 100,000Į Ambrazevičius, M. Aukštuolis, B,, 
pyje nuo 1946 iki 1958 m. Stan-i dol. Bet stovyklą vargina arti Barb. E»lta tas.^, A.
ley Balzekas, Sr., buvo LPR 25,000 dol. skola. Ši skola dar 
pirmininku. pereitais metais būtų gerokai

sumažinta, jei ne stovyklos ge
rinimas. Vien per pereitus me
tus išlygintos naujos sporto 

vo raporte pažymėjo, prasidėjo , aikštės išpiltas paplūdimys, pa- iD- D- Staniškiai, E. Steponavičius, 
trečias LPR dešimtmetis. Šiuo , sodinta per 3,000 pušaičių, pa- V' Urbaitis> A- Valaitls ir J. že- 
tarpu jau turėjo apie 200 narių (statytas mūrinis pastatas sto- 
ir ižde $7,000. Dr. Kazys Dran- . vykios mašinai ir traktoriui, 
gelis, tokiam stovy palikęs L- pradėtas vasarotojams pastatas
PR, baigė 8 metų sekretoriavi- su vįrįmo, nusiprausimo ir ki-’DovidoviS> Pr- Grigonis, EI Nai- 
mo , ■ • nienė, J. Sadauskas, J. Žilionis, L.

Leknickas, K. Tallat-Kelpša ir Z 
Tarutis.

Šią sudarytą valdybą tvirtai 
rėmė stambus prekybininkas 
Stanley Balzekas, Sr. Valdyba 
stojo į darbą, kad LPR klestė
tų, augtų ir darytų pažangą

šyti. Įstojimo mokesčiai ir me
tiniai mokesčiai laiku buvo su
mokami. Direktorių posėdžiai ir

1950 m. pabaigoje, kaip sek
retorius dr. Kazys Drangelis sa

mą.

1951 m. inž. Antanas Rudis 
buvo išrinktas pirmininku, o 
ekonomistas Adolfas Baliūnas
sekretorium. Jie hande darbai nėra baigti, šito

ar kito sąstato komitetas ir 
ateity dar belsis į clevelandie-

jomis idėjomis ir energingai 
ėmėsi atlikti jiems pavestas pa Į

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

Dr. J. B. Jerome

reigas. Jų vadovybės lai-
ku LPR pasiekė naujas aukštu- gyvavimo 29 metų sukaktis, 
mas lietuvių patriotinėje, kultu-1 ‘ Fr. Bulaw

CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl., ,čių širdis ir prašys aukos, dar-
daktarai, profesionalai, preky- bo ir paramos, 
bininkai ir paskiri asmens. Jaunimo stovyklos yra mūsų
Clevelando Globos komitetas, jaunim0 tautlnio
kuriam jau penkerius metus fl llklyim0 mokykias. Jei „orime
vadovauja Simonas Laniaus- 
kas, talkinamas komiteto narių 
kun. P. Dzegoraičio, V. Palūno, 
J. Pikturnos, V. Rociūno ir S. 
Stasienės, yra pravedę pirmą
jį stovyklos naudai vajų viso
je Amerikoje, kuris davė sto
vyklai 2,972.76 dol. pajamų ir 
(antrąjį ''‘Fordo” vajų, kuris 
davė stovyklai 3,101.37 dol. pel
no.

Šiame komitete yra trumpes
nį ar ilgesnį laiką dirbę dr. A. 
Damušis, B. Graužinis, P. Klio- 
rys, J. Puškorius.

Žvelgiant į ateitį
Daug rankų ir didelį akmenį

... . .Mauručiai, inž. A. Pautienis ir P.paneiia — sako lietuvių Irau- j staniškiai.

tais įrengimais, išpilti ir išly
ginti keliai, parengti planai se
selių —- administracijos pasta
tui.

Todėl ir šio komiteto Cleve-

HELP WANTED — MOTERYS

%•

SALESWOMEN
FULL OR PART TIME
ACCESSORIES AND SPORTSWEAR 

Experienced preferred — būt will train. Liberal employee 
discounts and other store benefits. Apply Personnel.

BOND’S
240 South State Street

no pareigūnai priimdavo pakvie 
timus ir atvykdavo pasakyti 
kalbas rengiamuose LPR ban
ketuose. Inž. A. Rudis ėjo pir
mininko pareigas penkis metus, 
o ekon. A. Baliūnas ėjo sekrt. 
pareigas dešimt metų.

Po to LPR pirmininku buvo 
adv. Edward C. Stasiukaitis. 
1949 m. LPR pirm. buvo išrink 
tas John W. Pachankis. 1959 
m. dr. Joseph B. Jerome perė
mė LPR vadovybę. Dabar LP- 
R-ai turi 290 narių ir ižde per 
$27,000. Pereitais metais buvo 
10 direktorių posėdžių ir .8 na
rių susirinkimai, kuriuose buvo 
įvairiomis temomis skaitomos 
paskaitos.

Lietuvių Prekybos Rūmai ren 
gia 29-tą metinį banketą, kuris 
įvyks gegužės 29 d. Ambassador 
West viešbučio puošnioje Guild- 
hall salėje. Tuo pačiu kartu 
bus paminėta ir audringo LPR

išauginti lietuvių, kurie pakeis
tų iš gyvenimo besitraukiančius 
bei pavargusius darbuotojus, 
neturėtumėm gailėtis nei pini
gų, nei aukos, nei darbo šiai pa
ruošos mokyklai. Kiekvieno 
lietuvio dovanotas skatikas sto
vyklos labui bus sugrąžintas 
šimteriopai. V. R.

aukos altui

1962 m. Vasario 16 proga Lietu
vos laisvinimo reikalams aukojo.

Po $50 — dr. J. Balčiūnas ir dr. 
J. Stankaitis.

$31 — Petras Tamulionis.
$25 — dr. M. Vaitėnas.

Po $20 — A. Dovydaitis, A. V.

$16 — Vcl. Kasakaitis.
Po $15 — dr. K. Pautienis, P. 

Skardis ir O. P. Žilinskai.
$11 — V...Apanius.
Po $10 — Al. Aidis, St. Aiže

nas, P. P. Balčiūnai, N. P. Bieli- 
niai, Bern. Brizgys, P. Gigas, J. 
Daugėla, J. Gudėnas, S. H. Idze- 
liai, dr. Ed. Juodėnas, J. Juozai
tis, J. Kaklauskas, J. P. Klioriai, 
J. J. Kunevičiai, , dr. Ed. Lenkaus
kas, dr. J. Mačiulis, D. P. Miko-

nis, V. Civinskas, V. B. Gyvai, A 
V. Garmai, J. Jasinevičius, K. 
Karalis, O. V. Kavaliūnai, St. Laz- 
dinis, E. Malcanas, St. Mikalaus
kas, St. J. Nasvyčiai, Ant. Nasvy- 
tis, A. Orintas, M. P. Puškorius,

maitis. 
$4 L. Sagys.
Po $3 — K. Augulis, V. Bačiu

lis, A. Cijunskas, V. Degutis, B.

Kiti po mažiau. Viso surinkta 
aukų $744. —

Aukų rinkimas tebevyksta, ap
lankant aukotojus; namuose. Papil
domas aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau.

Valdyba

SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 

mur. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus j puikų 2-jų bu
tų namą. Naujas alyva Šildymas. 
Alumin, langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
mūr. 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000.

Patraukius 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12,900.

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $13 5 pajamų ir sau 6 kamb. 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas. $18,800.

Didelis 0 kamb. mūras prie Maria 
High. 3 3 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Originaliu 4 .birtų mūras. Naujas 
aukštas stogas.'-Alumin. langai. Aly
va šildymas. $46,00.

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

ŠIOS SAVAITĖS
3 mięg., garažas,

BARGENAT
Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara

žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuve, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Mūrinis 3 mieg., 30 p. lotas, nau
jas šild. gazu, garažas, kambarys 
rūsy, čia pat krautuvės ir susisieki
mas. $19,000 arba rimtas pasiūly
mas.

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

Naujas mūrinis,
I 30 p. lotas, labai gražus namas ir 
I labai graži vieta. $22,500.

Mūrinis 5 kamb., naujas šild., sau- 
| sas rūsys, visi baldai; TV., radio, 
šaldytuvas, plyta ir kit., tuojau ga- 

, I Įima užimti, įmokėti tik $3,000, 
$16,500.

! Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir- 
| mas aukštas modernizuotas, 30 p. 
; lotas, arti krautuvių ir susisiekimo, 
' $28,700.

^R E A L ES T AT E

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

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

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren

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

$1,500.
18% investavę J pirmus 
metams arba ilgesniam

Gausite 
mortgage, 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investment Co.

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

PROFESIONALUI 
I Mūrinis 2-jų butų po 6 kamb.
liuksusinis namas. Karštu vand.- 
gazu apšild. Didelis mūr. garažas. 
8100 S. Sangamrin Avė. $34,000 
arba rimtas pasiūlymas. Našle 
turi parduoti. LA 3-0990.

NEW BUFFALO, MICH.
Parduodamas mažas 2-jų mie

gamųjų namas sų rūsiu. 60x192 
p. sklypas. Artį Michigan ežero. 
Karštu oru apšildomas gazu. Alu- 

i miniai žįem. langai ir sieteliai.
IMiesto vanduo ir kanalizacija, že- 
Imi mokesčiai. Vieta tinka pensi
ninkams- STanley 8-8784, po 6 v. v.

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
'mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis jmo- 
kėjimas- HEmlock 6-1517.

Parduodamas mūr. 2 po 5 kamb. 
Karštu vand.-alyva apšild.

2320 S. Ridgetvay Avė.

PARDAVIMUI

Parduodamas mažas R o n a 1 d 
Spinet pianinas, $250. Kreiptis 
rūsy, adr. 3601 W. 71st St.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas kambarys vyrui 
ar moteriai. 6816 So. Campbell 
Avė. Tel. RE 7-7893.

Išnuom. 2 kamb. su atskiru įėji
mu. Dirbančiam vyrui ar mote
riai. WA 5-8311.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS
23 iki 32 m. amž. “stock-room”, 
“counter” bei pristatymo darbui. 
$1.75 j vai. 5 dienas, pusantro 
karto virš 40 valandų.

6208 Cottage Grove Avė.
PI 2-3000

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiii

iy2 aukst. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

(i butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų muras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Virš $0,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų muras. Garažas. Šalia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500. , ..

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Lemonte. Virš akro žemes ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta. _ ,

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

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

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 327,500.

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

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

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

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

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

Meilinis bungaloiv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
I 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 lr įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERWYN
1. Meilinis 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. Meilinis 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. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme. bevelk naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 

Tel.: OL 6-4980, 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. 
Miller, Route 1, Box 87, Leonidas, 
Mich.

4 kamb. mūr. namas, pastogėje 
galima įrengti daugiau kambarių. 
Rūsys, apsauga nuo potvynio, pa
stogė, 2 auto. garažas. Arti mo
kyklų, bažn., krautuvių ir susisie
kimo. PO 7-7217

KELVYN PARK — Northside- 
je, pardavimui mūr. geltonų plytų 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. 4508
W. Wrightwood Avė. Dėl daugiau 
informacijų tel. CA 7-5685.

Marąuette Pke, 5 kamb. mūr. 
bungalovv Naujai įrengta modern. 
vonios kamb. ir virtuvė. Garažas. 
Savininkas. VI 7-3532.

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

REAL ESTATE

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

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS;
R EA L ĖST A T E

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

MAKUlITni PARKE
Sl-a ir Mozart. mūr. bungaloiv, su 

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

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “eleaning” 
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. $2S,500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,5 o o.
VAINA REALTY

6540 S. IVESTERN AVĖ.
REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-S792 

inniiinniiuiuiiiii!mniiniiitiiinini,"t
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. Mėn. paja

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEOICINOSir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

*

ISTANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvveil Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Ave^ 
Ohicago 9, DL 
Tel. VI 7-8447

| LAPKUS BUILDERS, INC,
B Statome įvairius pastatus. Dar- R 
g.bas atliekamas labai sąžiningai, g 
j.( vartojant geriausias medžiagas. 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

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

Remkit dien. “Drauge”

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-
I tos ir Pulaski. $26,900.
| 4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50
i 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.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš- 
i tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
j yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra- 
i me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
j kainą įeina visi baldai. Iš. namo 

$686 mėn. pajamų ir šividninkui 
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 MEN. PAJAIMŲ'
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

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

0 KAMB. MŪR. BUNGALOVP
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 paskolą.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 Wesi Tlst Sfreet
Tel. WAlhrook 5 6015

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę”

%

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5581 Ii

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dįnvnspduts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinkmi ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas, “cop- 
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 ii- 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- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Į

i 2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 OL 7-2094 Chicago, HL

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



KARNAVALAS BRAZILIJOJE

Keturias dienas šėlsta visas kraštas

NIJOLE SEMENAITE, Sao Paulo, Brazilija

(Pabaiga)

Nepažįstamajam tiktai šypsena
Visai priešingai nusistačiu

siai bendrai nuomonei, nematy
ti perdaug bendravimo. Poros 
šoka ir dainuoja savo pačių su 
sikurtame pasaulyje, gi, tie ku
rie šoka pavieniui, atrodo, esą 
ekstazėje, šalia atsitiktinio šyp 
snio tarpe nepažįstamųjų vienin 
telis dalykas, kuris riša juos vi 
sus kartu, yra muzika, rėkianti 
viršum jų galvų.

Praeityje turėjusios didelį pa 
sisekimą dainos yra grojamos 
su laukiniu minios priėmimu 
bei pritarimu, tačiau dauguma 
dainų yra naujos, naujai akom 
ponuotos specialiai kiekvienam 
karnavalui. Tradicinės Brazili
jos temos buvo pamirštos šiais 
metais. Jos buvo pakeistos nau 
jesnėmis, labiau atitinkančiomis 
laiko dvasiai bei turinčiomis 
daugiau tarptautinio priesko
nio.

Damos apie Kubą ir 
sušaudymus

Pavyzdžiui, šiemet vyravo se 
kančių pavadinimų dainos: Ra
keta Į mėnulį, Brigltte Bardot, 
Šv. Tropezo mergaitė, Paredon 
(kurios žodžiai .sukurti Arman 
do Canalėanti e Kiečius Caldas, 
skambėjo: “Kuboje, Kuboje, Ku 
boję, jis ėjo priešais šviesą; da
bar jis bus statomas prie sie
nos, prie sjenos, prie sienos”).

Tačiau daugiau tradicinis už 
bet kuriuos klubo šokius yra 
Carnavar da Rua (Gatvės kar
navalas). Rua yra Rio de Janei 
ro Avenida Rio Branco, plati 
gatvė didmiesčio pačioje širdy
je, vidurmiestyje, garsi savo mo 
Zaikiniais . šaligatviais, kuriuo
se yra įrašyta visa Brazilijos 
krašto istorija, šaligatviai ir iš 
tikrųjų pati gatvė pražūsta mi
nių susigrūdime bei susikimši
me, kai jos susirenka pasižiūrė 
ti metinio Eseolas de Samba 
(Siambos mokyklų) parado. 

a r
Sambos šokėjai

Tai yra organizacijos vargin 
gų žmonių nuo Rio de Janeiro 
kalvų, kurie susiburia kartu ir 
praktikuojasi per ištisus metus 
konkuruoti per karnavalą dėl 
geriausių Sambistas (sambistų) 
karūnos. Pasipuošę fantastiš
kai, taip išradingai ir išlaidžiai, 
kad tai ne tiktai atima netur
tingo žmogaus santaupas, bet 
taip pat dar pareikalauja pas
kolos iš valdžios, sambistai žy
giuoja gatvę pagal specialiai pa 
rašytos dainos melodiją .atlik
dami šokius painių žingsnių, 
naujo ritmo bei nepalyginamo 
tempo, siekdami pagerbti turis 
tus, kurie pripildo šaligatvius,

ir paveikti teisėjus, stebinčius 
profesionališka akimi. Ne tiktai 
šokėjai, bet ir jų kapelos, muzi 
ka, vežami milžiniški fantastiš 
ki vaizdai, kostiumai, vėliavų 
nešėjai ir solo aktoriai yra ati
džiai sekami ir apsprendžiami 
bei įvertinami.

Pirmoji premija yra visų di
džiai geidžiama ir kartais dėl to 
ginčijamasi. O toji pirmoji pre
mija, deja, nėra nieko daugiau, 
kaip tik keletas šimtų dolerių 
neužtenkančių sumokėti už vie 
ną kostiumą mokykloje, kurios 
išlaidos prašoka tūkstančius. 
Sambistui pirmoji premija, o 
faktinai jo mokyklos pats pasi
rodymas yra jo vienintelis pri
pažinimo šansas.

Įtakingiausi žmonės keturias 
dienas

Padavėjos ir padavėjai, tar
naitės, autobusų konduktoriai 

j bei vairuotojai, gatvės šlavėjai 
j ir daržininkai, žemiausias sluok 
snis ant Brazilijos ekonominių 
svarstyklių, apsirengia fantas
tiškais kostiumais, varžydamie 
si su milijonierių rūbais Muni- 
cipalo Teatre. Ir keturias dienas 
metuose jie tampa įtakingiausi 
žmonės šalyje. Televizija, žur
nalai, savaitinės apžvalgos, dien 
raščių korespondentai būriuoja
si apie juos padaryti su jais in- 
terview; turistai, brazilai bei už 
Šiemečiai kovoja dėl jų pamaty 
mo; valdžia parūpina jiems spe 
cialius autobusus apvežioti ap
link miestą; netgi kiti kraštai 
pasikviečia juos pas save išpil
dyti programų.

Suprantantieji karnavalo 
dvasią

Šitie yra tikrieji karnavali- 
ninkai, vieninteliai, kurie jaučia 
karnavalo dvasią, taip tinkamai 
kitų imituojamą. Jiems trys die 
nos prieš gavėnią yra tie keli 
laimės momentai — svajonės iš 
sipildymo akimirka, blykstelėjęs 
užsimiršimas nuo visų metų 
neturto bei problemų. Brazilie- 
tis lyrikas Vinicius de Moraes 
gerai suprato ,kai jis rašė “Juo 
dajame Orfėjuje:

“...tu dirbi ištisą metą, 
tiktai vienam svajonės mo- 

/mentui,
padaryti fantaziją

karaliaus, pirato arba so 
/dininko.

Ir viskas baigiasi trečiadie- 
/nį.”

Lietuvių centras, Medelyne, Kolumbijoj, kurių statyba rūpinasi 
kun. tėvas Mykolas Tamošiūnas, kaip statybos komiteto pirmi
ninkas. Jame tilps 300 vietų koplyčia su lietuvišku altoriumi ir vi
tražais, žemai susirinkimų salė ir mokykla, viršuje 3 butai sve
čiams ir į vargą patekusiems lietuviams. Iš vienos pusės pastatas 
išeina j-gražią ir erdvią aikštę, kuri bus pavadinta Placa Lith
uania. Į šią aikštę su plačiais langais išeis kavinė. Vidury namų, 
pagal Kolumbijos statybos papročius, bus erdvus sodelis, su tro
piniais ihėdžiais ir gėlėmis. Jų viduryje lietuviškas kryžius. Šių 
namų projektą padarė ir statybą vykdo inž. J. Pikčilingis, reikia
mus apskaičiavimus padarė inž. E. Vismantas.

— Sunku žinoti, kada laimė 
ateina, lyg šienapjūtės dalgio 
plakimo aidas, į tavo širdį, ir 
tik vėliau, atsigręžęs atgal į nu
ėjusių dienų vieškelį, randi jos 
pėdas. —A. Baronas

Chicagos lietuvių 
veikla

VAIKŲ FESTIVALIUI JAU 
RUOŠIAMASI

Gegužės 6 d. mok. Pėteraitie- 
nė su vaikais jau pradėjo ruoš
tis vaikų festivaliui. Gage par
ko salėje susirinko nemaža vai
kų, su kuriais pradėtos praty
bos. Vaikams buvo paskaityta 
keletą pasakų ir jie pavaišinti 
skaniais užkandžiais. Be to vai
kams buvo parodytas gražus 
filmas.

Vaikų festivaliui pratybos 
bus tęsiamos ir ateinantį sek
madienį, gegužės 13 d., 2 v. p. 
p. toje pat Gage parko salėje 
nr. 4. Tėvai prašomi atvivesti 
vaikus.

Pirmą išvyką į gamtą tėvų ir 
vaikų Alvudas ruošia gegužės 
20 d. — nuo pat ryto išvyksta
ma į gamtą — į Forest Preser
ve, kuris yra Keane Avė., trys 
blokai nuo kapinių. Ten bus 
vaikų žaidimai ir tolimesnis fes 
tivaliui pasiruošimas. Bus ir 
užkandžių, kuriuos • ruošia dr- 
jos valdyba. Jeigu tą dieną ly
tų, tai visi — tėvai ir vaikai 
rinktųsi Gage parko salėj (nr. 
4), 2 vai. p. p. adresu 2411 W. 
55 St. M. Š.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Prašau paskelbti šį pareiški
mą:

Bostone einąs savaitraštis “Ke
leivis” (Nr. 18) gegužės 2 d., 
matyti, gegužės pirmosios pro
ga derindamasis iš vien su di
džiausias pasaulio imperialis
tais komunistais, pavergusiais 
Lietuvą ir daug kitų kraštų, 
bei siekiančiais sunaikinti Jung 
tinęs Amerikos Valstybes ir vi
są laisvąją žmoniją, išspausdi
no komunistų banditiškąjį in
ternacionalą.

“Keleivis” laisva valia pasu
kus vingį bolševikų pusėn, ne
galiu būti šito laikraščio skai
tytojas ir bendradarbis, nes ma 
no himnai yra: “Lietuva Tėvy
nė Mūsų” ir “The Star Spang- 
led Banner”.

Jus gerbiąs
Jonas Leonas.

Pastaba. pareiškimas siun
čiamas ir “Naujienų” redakto
riui. J. L.
Cleveland, Ohio,
1962 m. gegužės 9 d.

AMERIKOS LIETOVIU R. KATALIKŲ 
MUZIKŲ SUVAŽIAVIMAS

dirigento rinkimai, 7) klausimai 
ir sumanymai.

Prašome šį pranešimą priimti 
kai*p kvietimą. Kviečiame daly

vauti visus lietuvius katalikus 
muzikus, chorvedžius ir vargo
nininkus. Nuo dalyvavimo su
važiavime priklausys Religinio 
Kongreso muzikinės dalies pasi
sekimas. Suvažiavimas baigsis 
tą pačią dieną. Būtume dėkingi, 
jeigu apie savo dalyvavimą pra 

i neštumėte mums.

Kun. Vladas Budreekas 
ir
Kun. Jonas Pakalniškis

Lietuvių Katalikų Religiniam 
kongresui rengti komitetas (su 
sidedantis iš: pirm. prel. Jono 
Balkūno, I-jo vicepirm. kun. 
Norberto Pakalnio, II-jo vice
pirm. kun. Juozo Aleksiūno ir 
sekretorių kun. Viktoro Dabu- 
šio ir kun. Stasio Railos (visais 
kongreso reikalais kreiptis se
kančiu adresu: Lithuanian Com 
miatee for Religious Congress, 
225 So. 4th St., Brooklyn 11, N. 
Y., tel. EVergreen 4 -1984), pa
vedė Brooklyn ir New Jersey 
lietuvių parapijų vargonininkam 
sudaryti kongresui ruošti Mu
zikos komisiją. Šie susirinkę po
sėdžio įgaliojo kun. Vladą Bud- 
recką ir kun. Joną Pakalniškį 
sušaukti tam reikalui Lietuvių j 
Katalikų Muzikų suvažiavimą 
gegužės 20 d. 4 vai. p.p. Ap
reiškimo parapijos salėje (259 
No. 5th St., Brooklyn 11, N. ' 
Y.) svarstyti sekančią darbo
tvarkę: 1) Muzikos Komisijos 
valdybos rinkimas, 2) kongreso 
muzikinio repertuaro parinki
mas, mišios ir giesmės, 3) cho
rų dalyvavimo klausimas, 4) gai 
dų spausdinimo klausimas, 5) 
išlaidų sąmatos sudarymas, 6)

Aurora, Illinois
Auroros apylinkės LB rengia 

gegužės 12 d., šeštadienį, 6 v. 
po pietų, bendrą susirinkimą 
ir motinos dienos minėjimą, ku
ris įvyks 115 Elm st., St. Char
les, III., Baltušiu naujoj rezi
dencijoj. Motinos dienos proga 
kalbės dr. Sruogienė. Po susi
rinkimo ir minėjimo bus links
moji dalis.

L. B. Auroros apylinkė ma
loniai kviečia visus apylinkės 
lietuvius dalyvauti minėjime.

Dr. J. Glaudelis, Auroros a- 
pyl. LB valdybos vardu nuošir
džiai dėkoja Baltušiams, lei
džiantiems pasinaudoti jų gra
žia rezidencija lietuviškiems kul 
tūriniams reikalams. Valdyba

MARIE JANUS (JANUŠAUSKAS)
(PO TĖVAIS JAKSEVICZ)

Gyveno 3403 W. 89,th St., Inglewood, Calif.)
Mirė gegužės 9 d., 1962, 3:30 vai. iš ryto, su

laukus pusės amžiaus,
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Daniel, jo 

žmona Charmion, sūnus Jerome ir jo žmona Do- 
rothy, keturi anūkai, keturios seserys: Anna Kas- 
per, Stellia Jackson, Eva Churas, Charlotte Vis- 
gard.

Kūnas pašarvotas Hamrock & Pierce koplyčioj, 
921 Hamrock, Venice, California- Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gegužės 12 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kaizmiero parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Cross kapi
nes, Los Angeles.

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

Nuliūdę: Sūnūs, seserys ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Hamrock & Pierce.

Mirus Chicago Savings and Loan b-vės prezidentui

A. -J- A.

JOHN PAKEL, JR

jo tėvui John Pakel, Sr., Chicagos Savings ir Loan 
bendrovės direktorių tarybos pirmininkui, motinai 
Josephine, žmonai Filomeno ir vaikučiams nete
kusiems tėvo-globėjo, seseriai Elaine Phillips su 
vyru, seseriai Arlene Pakel bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Ši nelaukiama tragedija pakirto jauną energą, 
mylėjusį savo tautą ir tautiečius lietuvį, kurį 
mums bus sunku užmiršti.

Charles P. ir Helen Kai 
Darwin P. ir Alioe Kai 
Prof. Dr. George ir Winnie Bložiai 
Mary Bložis (iš Dayton, Ohio)

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje (spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63 rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500
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GUžAUSKV BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.h F. EFDE1KIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ DB NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai
“ H&EVANS

U4I ga VVESTERN AVĖ.

rara moderniško* J
AUt-CONDlTlONl® KOPLYČIOS

MAŠINOMS VBTA
REpuMU T-860V REpubH« 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222?,

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

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

Pasinaudokite “Draugo” Gassified skyriumi
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X Pax Romana diena, ruo
šiama studentų at-kų, įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 13 d. . Šv. 
mišios, kurias atnašaus vysk.
V. Brizgys, įvyks 12 v. tėvų 
jėzuitų koplyčioj. 1 vai. p. p. 
prasideda iškilmingoji dalis, ku 
rioj dr. More O’Farrell skaitys 
paskaitą, “Pax Romana in the 
Congo”. Seks meninė progra
ma. Ši šventė yra puiki proga 
susipažinti su kitų tautybių 
žmonėjnis, tad visi kviečiami 
dalyvauti.

X Tėvų Marijonų Bendr. sk. 
Brighton Park susirinkimas tik 
rai buvo įdomus. Buvo atvykęs 
dvasios vadas kun. K. Vengras, 
kuris .pasakė nuoširdų žodį. Pa
sitarta dėl pramogos, kuri į- 
vyks gegužės 27 d. 2 v. p. p. 
Garlavičienės namuose, 4437 S. 
Artesian. Narės jau pasižadėjo 
ir dovanomis ir vaišėmis prisi
dėti. Į apskričio išvažiavimą, 
birželio 24 d., bus autobusas, 
todėl visi norintieji galės leng
vai nuvažiuoti pasigėrėti pa
vasario gražia gamta.

X Roosevelt universiteto Ru- 
dolf Ganz salėje, muz. VI. Ja- 
kubėnąs akompanuos dalį nau
jų dainų rečitalio, kurį šį vaka
rą atlieka dainininkė Namiko 
Suzuki.

X LVS Ramovė, Philadelphia, 
Pa., yra paaukojusi 50 dol. Lai 
svės paminklo prie Jaunimo 
Centro statybai. Anksčiau skel 
btame sąraše iždininkas jų au
ką buvo praleidęs.

X šv. Kryžiaus parap. litua
nistikos mokykla Motinos die
nos minėjime išpildys progra
mą. Minėjimas įvyks gegužės 
13 d., naujai dekoruotoje para
pijos salėje.

Town of Lake L. Bendr. apy
linkės valdyba ir lit. mokyklos 
tėvų k-tas rūpinasi šiuo lietu
vės motinos pagerbimu.

X Richard Sabonis, gyv. 2831
W. Barry avė., švenčia gimta
dienį gegužės 12 d. Jis yra Šv. 
Pranciškaus parap. vargoninin
kas North Sidėj. Visi pažįstami 
linki daug laimės.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų Brighton Park skyrius 
pavasario parengimą ruošia ge
gužės 20 d. 2 v. p. p., Rimkų 
namuose, 4348 So. Artesian. 
Jų parengimai visuomet pasi
žymi gausiomis vertingomis do 
vanomis ir ištaigingomis jų pa
čių paruoštomis vaišėmis. Visi 
kviečiami.

X Jonas Stankus, Stankus 
Construction Co., 2741 W. 69 
St., Chicago, įmokėjo į Lietuvių 
Fondą šimtą dolerių, pažadė
damas ateity duoti daugiau.

Naujų aukotojų dėka LF pa
stoviai auga ir stiprėja, kad ne
tolimoj ateity pats galėtų efek
tingai paremti gyvybinius lietu
vių interesus.

X Irenos Amauskaites ir 
inž. Algirdo Grigaičio sutuok
tuvės įvyko gegužės 5 d. Šv. 
Antano parap. bažnyčioje Cice
ro. Vaišės buvo Eagles klube. 
Po jungtuvių jaunavedžiai iš
vyko. 1 Ncw Yorką. Abu jau
nieji aukštuosius mokslus yra 
baigę jau šiame krašte.

X Birželio 3 dienos jubilieji
nio koncerto choro dalyviams 
ALRK Vargon. Sąj-gos valdy
ba praneša, kad tie choro da
lyviai, kuriems susidaro nepa
togumų dalyvauti savo choro 
repeticijose, gali lankyti repe
ticijas kitų chorų, kurie jiems 
prieinamesni. Bet apie tai iš- 
anksto prašoma pranešti ano 
choro dirigentui. (Pr.)

X Stasė Tumosienė, Putna- 
mo vienuolyno rėmėjų pirminin 
kė, buvo sukvietusi didelį būrį 
žmonių, kad juos painformuotų 
ir uždegtų ryžtu skleisti šį tik
tai lietuviškai šventą apaštala
vimo rėmimo darbą savo pažį
stamų, draugų ir kaimynų tar
pe. Susirinkusieji parodė daug 
gerų norų. Reikia labai nedaug: 
—ištęsėti.

Motina M. Augusta, Nek. 
Pras. Marijos seserų vienuoly
no viršininkė, atvyksta į Chi- 
cagą dalyvauti rėmėjų seime, 
kuris įvyks gegužės m. 20 d. 
Jaunimo Centre.

X Dolores Daužvardis gegu
žės 5 d. atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 11 metų sukaktį. 
Dolores yra ištekėjus už Petro 
Daužvardžio, konsulo dr. Petro 
Daužvardžio sūnaus. Petrui ir 
Dolores palinkėta ilgiausių ir 
sveikiausių metų.

. X Gražina ir Regina Jankau
skaitės iš West Pulmano lėktu
vu buvo nuskridusios į Cali- 
forniją praleisti dviejų savaičių 
Velykų atostogų. Buvo apsisto
jusios pas giminaičius Bulotus, 
Los Angeles mieste. Joms teko 
dalyvauti inž. Ž. Balsytės ir dr. 
Z. Brinkio šauniose vestuvėse. 
Aplankiusios žymesnes vietas, 
gerai nusideginusios saulėj, grį
žo patenkintos ir pilnos gražių 
įspūdžių. Gražina studijuoja 
Saint Xavier kolegijoj, Regina 
lanko Fenger aukšt. mokyklą.

X Bridgeporto Lietuvių Na
mų Savininkų susivienijimas 
rengia linksmą šokių vakarą 
šeštadienį, gegužės 12 d. 6 v. 
v. Lietuvių Auditorijoje. Kvie
čiami visi atsilankyti ir susipa
žinti su Bridgeporto namų sa
vininkais ir kartu praleisti sma 
gų vakarą. Bus muzika ir bu
fetas. Komisija ir valdyba deda 
visas pastangas, kad šis vaka
rėlis būtų sėkmingas.

X Motinos dienai geriausia 
dovana tai LK klubo naujai iš
leistos rašytojos K. Grigaitytės 
novelės “Veidu prie žemės”. 
Kaina 2 dol. Gaunama Drauge.

X Marąuette Parko Šv. Te
resės d-jos susirinkimo, dva
sios vadas kun. W. Urba ir 
vakaro pirm. Irena Urban, įtei
kė parapijos kelbonui prcl. J. 
Paškauskui 1,600 dol. čekį, žai
dimo vakaro pelną, naujos baž 
nyčios skolų mažįnimui.

X Marąuette Park Namų sa
vininkų organizacijos susirinki
mas įvyks gegužės 18 d. 7:30 
v. v. parapijos salėj. Visi kvie
čiami gausiai atsilankyti, nes 
reikia pasitarti pikniko reikalu, 
kuris įvyks liepos 8 d. O. Bruz-
gulienės darže.. «

X Motinos Dieną sveikinkit 
savąsias, dovanodami tranzis
torinį FM ar kitokį radiją. 
DAINA CO., 3321 S. Halsted 
St. Tel. CL 4-5665. (Sk.)

Šv. Jurgio parapijos Chicagoje naujo seselėms mokytojoms namo projektas, paruoštas architektų 
Fox &Fox. Čia bus vietos gyventi keturiolikai seselių mokytojų- Birželio mėn. vidury jau bus 
pradėti griauti senieji namai, pastatyti dar praeitame šimtmety. Juose dar buvo “Lietuvos” spaus
tuvė. Parapijos klebonas prel. Ant. Martinkus statyba labai susirūpinęs; jo vadovaujami para- 
piečiai noriai aukoja statybos fondui. Numatoma, kad jau 1963 m. pavasarį seselės mokytojos ga
lės apsigyventi naujuose namuose. •

Filomena ir a. a. Jonas Pakel, Jr.

. Šiandien Šv. Kazimiero kapi
nėse laidojamas Jonas Pakel, 
Jr., 'buvęs Chicago Savings and 
Loan Assn. prezidentas. Laido
tuvių pamaldos 9 vai. ryto Šv' 
Aleksandro bažnyčioje Palos 
Parke, kur velionis gyveno. Chi
cagos lietuviai nepaprastai gai
lisi to jauno, gabaus finansinin
ko, palikusio našlaičiais tris sū
nus ir tris dukreles. Vyriausias 
vaikas 11 m., jauniausias — 
kelių savaičių. Mirė teturėda
mas nepilnus 35 m. amžiaus. 
Būdamas taip jauname amžiu
je, jau buvo taip aukštai iškilęs 
finansų srityje.

Mirtis jį užklupo labai neti

INDIJOJE

IŠ ART I I R TOLI

— Kun. J. Svirnelis, misionie 
irius, rašo: “Besiartinant šv. Ve 
lykų šventėms, negaliu praleis- 

,‘ti ir jūsų nepasveikinęs. Iš ma
no širdies veržiasi meilės ir dė
kingumo jausmai ir padėkos žo 
dis visiems už visokeriopą man 
suteiktą paramą mano misijos 
darbuose, o ypatingai pastaty
me didelės ir gražios mokyklos 
šiame miestely.

Tiesa, mokyklos sienos jau 
baigtos, bet viduje dar daug ko 
trūksta. Šiomis dienomis užbai 
gsiu ir koplyčiai suolus ir kitus 
reikalingus dalykus. Einame pa 
mažu pirmyn darbuose, bet ne
galiu nutylėti ir savo didelės bė 
dos, būtent didelės skolos, ku
rią turėjau užsitraukti bestaty
damas šią mokyklą. Dar turiu 
iki šiol virš 56,000 dol. skolos.

Labai nuoširdžiai prašau vi
sų man ateiti į pagalbą, štai, 
keletas būdų man padėti: Kas
dien pasimelskite už mane, bent 
retkarčiais pasiųskite savo au- 
kelę mano darbus paremti, pa
siųskite šv. mišių intencijų. 
Mes atlaikome vienas paprastas

kėtai. Mayo Brothers klinikose 
patikrinus sveikatą, buvo jam 
patarta padaryti tulžies opera
ciją. Atšventęs jauniausio kūdi
kio krikštynas, nuvyko į Little 
Company of Mary ligoninę, kur 
jam gegužės 2 d. buvo padary
ta tulžies operacija. Pavyko sėk 
mingai, tačiau ligonis, nuvež
tas į specialų kambarį atsigau
ti, nusiskundė skausmu krūtinė
je. Jam tuojau buvo duotas 
švirkštas, -bet greit pastebėta, 
kad jo širdis sustojo plakusi. 
Perplovus krūtinės ląstą, buvo 
masažavimu širdies plakimas at 
gaivintas.

Ligonis tikros sąmonės ne-

šv. mišias tik už vieną dolerį, 
giedotines už 2 dol., Gregori- 
nes už 35 dol. Įsirašykite patys 
ir įrašykite savuosius į amži
nus narius naujos mokyklos 

j koplyčios, kur jus visuomet pri 
1 simins maldose mūsų vaikučiai.
: Paremkite vargšus vaikučius, 
kurie yra gabūs ir nori moky
tis, bet dėl lėšų stokos kartais 
negali tęsti mokslo — 5 dol. 
mėnesiui.

Štai tik keletas būdų. Kad 
palengvinus jūsų paramos per- 

, siuntimą galite siųsti man šiais 
; adresais Amerikoje: Rev. J. 
i Svirnelis, Salesians of St. John 
ĮBosco, Cedar Lake, Indiana, 
j USA. Arba: Rev. J. Svirnelis,
I Salesian Missions, 148 Main st., 
'New Rochelle, N. Y.

\ Iš visos savo širdies linkiu 
visiems linksmų ir gražių Šv. 
Velykų! Šv. Velykų dieną at
laikysiu šv. mišias jūsų inten
cija ir- mūsų vaikučiai priims 
Šv. Komuniją už jus, kad pri
sikėlęs Jėzus suteiktų jums gau 
šių malonių, taikos, laimės, pa
sitikėjimo ir vilties.”

atgavo. Buvo pastebėta, kad 
jam darosi sunku kvėpuoti. Bu
vo įdėtas į deguonies palapinę, 
o paskiau ir gerklėje buvo pra
pjauta anga, kad tik alsavimas 
būtų įmanomas. Deja, ligonis 
pirmadienį, gegužės 7 d. 8 vai. 
vak. mirė.

Velionis buvo veiklus visuo
menininkas: Kolumbo vyčių na
rys, Don Varno veteranų posto 
narys, Lietuvių Prekybos Rūmų 
narys ir priklausė eilei kitų or
ganizacijų, kuriose jam teko 
eiti pareigas valdyboje.

Chicagos lietuviai labai gau
siai lankė velionį, pašarvotą E- 
vans koplyčioje .atnešdami di
delę gausybę šv. mišių aukos 
kortelių, gėlių vainikų ir puokš
čių; visi reiškė nuoširdžią užuo 
jautą velionio maloniems tė
vams Juozapinai ir Jonui Pa
kel, jo žmonai Filomenai Nar
butaitei, jo seserims Elaine ir 
Arlene.

Susijaudinusi Chicagos lietu
vių visuomenė šiandien atsisvei
kina su jaunuoju Jonu Pakeliu. 
Savo darbštumu, išsimokslinimu 
ir jau įgyta patirtimi vadovau
ti didelei finansinei organizaci
jai, jis daug žadėjo. Jam ir šei
mai švietė graži ateitis. Tėvams 
teikė džiaugsmo ir pasididžiavi
mo. Chicago Savings and Loan 
sąjunga šiandien yra didelė ir 
stipri finansinė institucija, ku
rios jisai, būdamas toks jau
nas, jau buvo išrinktas preziden 
tu. Tačiau mirtis to nepaisė.

A. a. Jonas Pakelis buvo vi
sų mylimas, nes jo išsiauklėji
mas, maloni asmenybė visus pa
traukdavo prie savęs. Juodu su 
žmona Filomena (Norbutaite), 
baigusia Marąuette Park lietu
vių parapijos mokyklą ir Šv. 
Kazimiero akademiją, sudarė pa 
vyzdingą lietuvišką, katalikiš
ką šeimą.

Jo žmonai, vaikams, tėvams, 
seserims ir artimiesiems reiš
kiame giliausios užuojautos.

Chicagoje
IŠ SAMDINIŲ SULAIKĖ,
BET VALDŽIAI NEDAVĖ
Alfred Rado su žmona 1954- 

59 metais vedė Homecraft Con
struction kompaniją, 2136 W. 
51 gt. Iš darbininkų jie pagal 
įstatymą sulaikydavo valdžiai 
skirtus iš algų mokesčius, ku
riuos tačiau niekad valdžiai ne-i 
įmokėjo. Federalinis teismas 
Chicagoje iš jų dabar bando iš 
gauti $130,927.

TRYS DINGO SU LĖKTUVU

Keller & Thackery kompani
jos, kurios raštinė yra Mer- 
chandise Marte, privatus lėktu
vas dingo virš Arizonos ar New 
Mexico. Plačiai yra ieškomas, 
nes jame skrido kompanijos da 
lininkai Donald Keller, Thomas 
Thackery ir Viviant Jarrett. Jie 
turėjo grįžti Chicagon šią sa
vaitę.

RADO 50 SVARŲ KAULŲ

Policijos laboratorija bando 
atpažinti kieno skeletas, 50 sva 
rų kaulų, buvo išimtas iš kana
lizacijos Aberdeen gatvėje tarp 
48 ir 49-os. Miesto kanalizaci
jos valymo darbininkai dabar 
sijoja išimtą dumblą, norėdami 
surasti drabužių likučių, ar ki
tų smulkmenų, galinčių nusta
tyti mirusiojo tapatybę.

SUNKIOS DIENOS GELŽKE-
LIUI

South Shore gelžkelio linijos 
prezidentas William Coliton, pa 
sakė senato pakomisijai Wa- 
shingtone, kad be valdžios pa
galbos gelžkelis nebegalės veik
ti. South Shore linija kasdien 
vežiuoja 13,000 Chicagos rajo
nų gyventojų. Jau dabar netu
ri lėšų pakeisti pasenusius va
gonus naujais.

Lietuvos \į knygų

ORGANIZACIJŲ IR D-JŲ VALDYBOMS, 
JŲ NARIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS

Daugelio draugijų valdybos keičiasi, žmonių adresai taip pat 
ir siunčiami kvietimai — laiškai grįžta atgal.

Nuoširdžiai norėdami visus pakviesti, kreipiamės per spaudą.
Š. m. gegužės 20 d. Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont, 

Chicagoje, įvyksta Metinis Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
rėmėjų ir bendradarbių

SEIMAS,
kurio tvarka yra sekanti:

11 vai. Šv. Mišios ir pamokslas. (Tėvų Jėzuitų koplyčioje).

Pietūs tuojau po Mišių.
Posėdis įvyks 1 vai.

Labai prašome Seime dalyvauti visas parapijų draugijas, 
Liet. Bendruomenę ir jos skyrius, Ateitininkus ir jų Korpora
cijas, Skautus ir jų atskirus vienetus, bei kitus tautinius ir kul
tūrinius sambūrius. Prašome atsiųsti savo atstovus į Seimą 
pasveikinti ir paremti. Prašome paraginti savo narius, kad da
lyvautų. Tuo parodysim, kad visuomenė ir organizacijos remia 
Putnamo seselių darbą ir tuo suteiksime ryžto joms dirbti Dievo 
ir tėvynės labui.

Iki pasimatymo Seime!

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Rėmėjų Valdyba
KUN. DR. A. JUŠKA 

Dvasios Vadas
J. KERULIS 

Vice pirmininkas

Chicagoj ir apylinkėse
KILNIOSIOS ŠIRDYS 

REMKIME JAS
PA-

(Mes visi sielojamės mūsų jau 
nimo ateitimi ir norime, kad 
mūsų atžalynas būtų drauge 
ir lietuvių tautos pasididžiavi

mas ateityje. Metų bėgyje gal 
buvome šeštadieniais užklydę 
į Jaunimo Centrą ir gal patai
kėme momentą, kada iš dauge- 
lio klasių pabyrą būriai puikių 
mergaičių ir berniukų. Jie mo
kosi lituanistikos dalykų, tai 
mūsų tautos tvirtovė — litua
nistikos mokykla, ši mokykla 
kiekvienam primena kadaise 
lankytas lietuvių gimnazijas 
Lietuvoje. O juk čia nėra kas 
jomis besirūpintų ir valdžios lė 
šų neskiria, žodžiu, išsilaikyki
te patys, o išsilaikyti juk gy
vybinis reikalas. Garbė tiems 
pedagogams, kurie aukojasi kil
niam darbui, garbė tėvų komi
tetui, garbė ir rūpestingajam 
Motinų klubui, kurie savo dar
bu, aukomis ir įvairiomis pas
tangomis tik gali užtikrinti li
tuanistikos mokyklai egzisten
ciją.

Visas lėšas sudaro įvairūs pa
rengimai, aukos ir kitokios 
kuklios pajamos.

Mūsų jaunimas mokykloje 
kiekvieną šeštadienį už labai 
mažą atlyginimą gauna Motinų 
klubo tiekiamus priešpiečius. 
Nuolatos dirba ' dvi moterys, 
kurioms tenka kukliai atlygin
ti. Be to iš susidariusių paren- 

i girnų pelno Motinų klubas nuo
širdžiai paremia tiesioginiai Chi 
cagos Aukštesniąją Lituanisti
kos mokyklą, skirdamas lėšas 
rašomajai medžiagai, vadovė
liams, žemėlapiams ir kitiems 
reikmenims pirkti.

Motinų klubas taip pat nuo
širdžiai paremia ir kitų organi
zacijų veiklą auka ir darbu, 
talkininkauja tos pat mokyklos 
tėvų komitetui įvairiuose paren 
gimuose.

Reikia pripažinti, kad CALM 
Motinų klubas yra veiklus, ryž
tingas ir kupinas gerų norų. Jis 
kas met suruošia vieną arba du 
koncertus, su gana puikia me
niška programa.

Taigi ir šiais metais, gegužės 
12 d., šeštadienį, Motinos die
nos išvakarėse ruošia puikų kon 
certą - balių lietuvės motinos 
garbei. Programą išpildys so
listai St. Baras, D. Stankaitytė 
ir “Dainavos’’ ansamblis, diri
guojamas A. Šimkaus. Prie pia
nino prof. V. Jakubėnas. Kaip 
matyti iš meninių pajėgų, pro

ST. TUMOSIENĖ 
Pirmininkė

S. ŠATRAITĖ 
Sekretorė

grama bus labai gera ir tikrai 
į šį koncertą bus pravartu at
vykti, kad ir iš tolimesnių Chi
cagos vietų.

Lietuvos motinas nuoširdžiu žo
džiu pasveikins vysk. [V. Briz
gys.

Po koncerto ir akademinės 
dalies seks kasdieninių rūpes
čių užmiršimo valandėlės. Veiks 
puikus skanių valgių bufetas, 
gros geras orkestras, bus do
vanų.

Tad paremkime kilniųjų šir
džių — Motinų klubo narių 
pastangas, nes jų darbas yra 
kilni auka mūsų augančioms 
kartoms.

Ta pačia proga tenka pažy
mėti, kad tas pats Motinų klu
bas gegužės 19 d. ruošia Jau
nimo Centre apatinėje salėje 
specialų mokiniams linksmava- 
karį su dainomis, šokiais ir už
kandžiais. čia CALM mokiniai 
galės lietuviškoje aplinkoje pa
gyventi jaunatvišku džiaugs
mu.

Chicagos Aukšt. Lit. mokyk
la yra lyg iškilus žibintas, tad 
ir yra kiekvieno lietuvio parei
ga prisidėti, kad jis šviestų bū
simoms lietuvių kartoms. Gi 
šiandien mes turime geriausią 
progą tai įrodyti. Tad pasiliki
me su Motinų klubo pasišven- 
tusiomis narėmis ir savo atsi
lankymu į šią puikią ruošiamą 
šventę joms geriausia atsidėko
sime.

Motinų klubui šiais mokslo 
metais vadovauja Strasevičie- 
nė, Jurkynienė, Paulikienė, Si- 
mokaitienė, Pabrėžienė ir Mac- 
norienė.

Jurgis Janušaitis

NEPERKA LEIDIMO ŠU
NIMS

Chicagoje yra apie 500,000 
šunų. šiais metais mažiau 50,- 
000 savininkų užsimokėjo už 
šunų leidimus. Perspėjama, kad 
greitu laiku savininkai bus grie 
žčiau verčiami įsigyti minėtus 
leidimus.

PARDUODAMA. PREKYBOS 
ĮMONĖ

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No. 3921
linu—m imi m iii i n iih mi—h——■

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 2», UI.

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.




