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aplink žeme 3 kartus
Kapsule nukrito nenumatytoje 

vietovėje
Carpenter irgi mate švieseles, kaip ir astronautas Glenn

.4

Y

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Malcolm Scott Carpenter kelio
nė vakar į tolimąją erdvę api
būdinta, kaip “tinkanti septy
niems apskridimams raketoje 
aplink žemę”.

Išgirdęs erdvės kontrolės pa
reigūnų komentavimus, kaip jis 
skrido virš Bermudos, 37 metų 
laivyno leitenantas tarė:

“Tai malonūs žodžiai”.
Astronautas Carpenter ap

skrido raketoje Aurora VII tris 
kartus aplink žemę, pakilęs va
kar rytą iš Cape Canaveral, 
Fla.

Pirmame apskridime aplink 
žemę astronautas jautęs aukšto 
ką temperatūrą, vėliau ji kritu
si.

Antrame skridime buvo nuo
gąstaujama, jog pritruks kuro. 
Todėl buvo numatyta, jog jis 
tik du kartus teskris aplink že
mę.

Pradėjo taupyti kurą, pavar
todamas rankinę kontrolę.

Astronautas nusileido į jūrą 
tarp Kubos ir Haiti; apie 200 
mylių nuo numatytos nusileidi
mo vietos — 120 mylių šiaurės 
rytuose nuo Puerto Rico.

Carpenter skrido 17,500 my
lių per valandą; jo skridimo 
aukštis — 100 -160 mylių. Ke
lionė truko 4 vai. 50 min. Jo 
skridimą sekė 17 stočių įvai
riose pasaulio vietovėse. Aštri
nau to suradime ir “išgriebime” 
jūroje dalyvavo 20 laivų, 70 
lėktuvų, 15,000 vyrų. Aurora 
VII, Mercury kapsulė, yra 9i/> 
pėdos aukščio ir jos pagrindo 
plotis — 6 pėdos. Raketos At- 
las stumiamoji jėga buvo 362, 
000 svarų.

Antrąjį kartą skrisdamas a- 
pie žemę, Carpenter paleido į- 
vairiaspalvį balioną, kuris jį se
kė kelionėje. Dėl debesų virš 
Australijos nematė galingų po
švaisčių. Kaip Glenn, taip ir 
Carpenter matė ugneles.

Rusų lėktuvai išskrido 
į Indoneziją

RANGOON, Burma. — Trys 
rusų TU-16 sprausminiai lėk
tuvai išskrido vakar į Indonezi
ją. Lėktuvus vairavo indonezų 
pilotai. Tie sprausminiai lėktu
vai esą dalis Indonezijos užsa
kytų karinių daiktų Sovietų Ru
sijoje.

Raudonųjų pilotai antradienį 
nuleido lėktuvus Rangoono ae
rodrome. Indonezai pilotai tri
mis lėktuvais išskrido į Jakar- 
tą.

KALENDORIUS

Gegužės 25 d.: šv. Grigalius 
VII, Žydrė.

Gegužės 26 d.: šv. Pilypas 
Nerijus, Algimantas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir apylinkėje šiandien — a- 
pie 70 laipsnių; rytoj — gali
mas lietus, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:23, leidžias 8:12.

Dar neišaiškinta, kodėl jis 
nenusileido numatytoje vietoje.

Carpenter, išlipęs iš savo 
“erdvės laivo”, plūduriavo gel
bėjimosi valtyje apie 46 minu
tes, kol buvo lėktuvo pastebė
tas. Vėliau buvo išgelbėtas iš 
jūros.

— Astronautas Carpenter iš 
Cape Canaveral, Fla., pakilo į 
tolimąsias erdves 7:51 vai. ry
to. Lėktuvas jį paėmė iš jūros 
3:35 min. po pietų ir apie 4:30 
vai. (Chicagos laiku) buvo jau 
laive.

Fišeris atkunta 
Šachmatų pirmenybėse

WILLEMSTED, Curacao. —
Pasaulio kandidatų pirmeny

bėse, kurios vyksta Curacao sa
loje, pasikeitė pirmūnai. Geleris 
pralenkė Korčnojų ir dabar ei
na pirmuoju. Geleriui pavyko 
įveikti antrukart amerikietį Fi- 
šerį ir laimėti atidėtą partiją 
iš čeko Filipo. 2 taškai leido 
Geleriui 11-tam rate susilyginti 
su iki tol pirmavusiu Korčno- 
jum, 12 rate Korčnojus pralai
mėjo Fišeriui, pakišęs figūrą, o 
Geleris sužaidė lygiom su Kere- 
su ir pustaškiu atsiplėšė nuo 
kitų. Fišeris gavo tašką iš Korč 
nojaus ir kitą uždirbo iš atidė
tos partijos su Taliu, privertęs 
jį pasiduoti po 63 ėjimų. Tie 2 
taškai gerokai pataisė Fišerio 
padėtį, jis priartėjo prie pirmu 
nų ir tėra vienu tašku atsilikęs 
nuo pirmojo.

Padėtis po 12 ratų: Geleris 
7%, Keresas, Korčnojus, Petro- 
sianas po 7, Fišeris 6%, Benko 
5]/į, Filipas 4 ir Talis 3%.

Laimėtų partijų turi daugiau 
šia Fišeris. Jis laimėjo 5, po 3 
laimėjo; Geleris, Keresas, Korč 
nojus ir Benko, o po 2 — Petro 
sianas, Filipas ir Talis.

Indonezija giriasi
laimėjimais

JAKARTA, Indonezija. — In
donezų parašiutininkai kareiviai 
užimą pozicijas Naujoje Gvinė
joje. Tai pranešė indonezų žinių 
agentūra Antara.

Pasak šios agentūros praneši
mo, indonezų karinės jėgos, už
ėmusios gegužės 22 dieną Temi- 
nabuan, žygiuojančios į olandų 
pozicijas beveik 20 mylių į šiau 
rėš rytus.

Teminabuane vėl esąs norma
lus gyvenimas ir indonezai nau 
doja vežimus, paliktus olandų 
kareivių, — pranešė agentūra.

Mokytojų streikas
ROMA. — Apie 90 procentų 

Italijos aukštesnių mokyklų mo 
kytojų ir mažiausiai 50 procen 
tų pradžios mokyklų mokytojų 
gegužės 22 dieną pradėjo ketu
rių dienų streiką. Mokytojai 
prašo didesnių atlyginimų. Vy
riausybė principe sutiko paten
kinti mokytojų reikalavimus.

— Vakarių Vokietijoje 1961 
metais gimė 989,300 (arba 18.3 
tūkstančiui gyventojų) — di
džiausias metinis skaičius po 
II Pasaulinio karo.
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JAV astronautas Scott Carpenter, pakilęs vakar iš Cape Canaveral, Fla., apskrido raketoje aplink 
žemę tris kartus. . (UPI)

AUSTRALIJOS, NAUJOSIOS ZELANDIJOS 

KARIAI VYKSTA Į THAILANDĄ
Jungtiniai manevrai gynybos prieš komunistus

BANGKOK. — JAV dalinių 
Thailande vadas gen. James 
Richardson trečiadienį tarėsi su 
to krašto gynybos pareigūnais, 
ruošdamas manevrus tą kraštą 
pasiekusių 5,000 amerikiečių jū
rų kareivių (marinų) ir pėsti
ninkų, kurie gins kraštą nuo 
komunistų pavojaus. Prie' ame
rikiečių dalinių greit prisidės 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos karių grupės.

Ryšium su tos laisvojo pa
saulio kariuomenės telkimu, So 
vietų Sąjunga ir trys Azijos 
kom. valstybės perspėjo, kad ta 
padėtis gali vesti prie antrosios 
Korėjos.

Kaimyniniame Laose esantis 
vyriausias JAV karinis pareigu 
nas pažymėjo, kad ten esančios 
komunistų jėgos “galėtų kraštą 
užimti per keletą savaičių”. Ta
čiau Burmoje esantis neutralių
jų vadas princas Souvanna 
Phouma pareiškė, kad jisai pa-I 
Sauliui greit turėsiąs naujienų 
— atrodo, apie galimybes su
daryti koaliciją su komunistais 
ir užbaigti kovas.

Australijos sostinėje Canber- 
ra užsienio reikalų ministeris 
Sir G. Barwick pranešė, kad 
Australija, vykdydama savo įsi 
pareigojimus Pietryčių Azijos 
Sutarties organizacijos (Seato) 
sutartimi, pasiųs savo dalinius 
ginti Thailando. Iš informuotų 
sluoksnių patiriama, kad austra 
lai pasiusią savo sprausminiu 
lėktuvų eskadrilę, turinčią į o- 
ro taikinius leidžiamas Side- 
winder raketas. Thailando vy
riausybė pranešė, kad ir Naujo
ji Zelandija atsiųs savo dalinių.

Naujosios Zelandijos min. pir 
mininkas Keith Holyoake pa
tvirtino, kad jo vyriausybė pa
siūlė pasiųsti į Tbailandą savo

dalinius, susidedančius iš pės
tininkų, laivyno ar aviacijos. 
Aviacijos daliniai esą jau pa
ruošti skridimui. Londonas taip 
gi pasiryžęs veikti ta kryptimi. 
Principe pritardamas Pakista
nas, tuo tarpu nelinkęs siųsti 
savo dalinių, kol Thailandui ne- 
gresiąs rimtas užpuolimo pavo
jus.

Amerikiečiai savo štabą įstei
gė Korate; į tos vietos aerodro 
mą gabenami kariai ir atsargos. 
Richardsonas jau sudarė planus 
jungtiniams pratimams (manev 
rams), paruošiant karius to 
krašto gynybos uždaviniams.

Generolas Salan nuteistas kalėti 

iki gyvos galvos
Tai esąs laimėjimas slaptosios armijos

* i
PARYŽIUS. Prancūzų aukš-'CŪzų himną, o paskui sukrito 

čiausias tribunolas, nagrinėjęs iš susijaudinimo . 
generolo R. Salano, 62 metų, Neatrodė, kad tribunolas pa- 
bylą, išgelbėjo užvakar jo gy- 1 sjgaįiės, nes Salan buvo prisi- 
vybę, nuteisus jį kalėti iki gy- 1 ėmęs atsakomybę už visus Slap 
vos galvos. j tosios Armijos organizacijos

Dauguma devynių vyrų teis- (OAS) veiksmus. Ši teroristinė
mo generolą rado kaltu sąmoks- 
laujant prieš valstybę ir ragi
nant piliečius prie ginkluoto su-
kilimo. Bet dauguma taipgi tu- bų, bandydama sutrukdyti Pran
rėjo švelninančiu aplinkybių. 
Jos ir pakeitė sprendimą nuo 
mirties į kalinimą iki gyvos gal
vos.

Tribunolo pirmininkui paskel
bus sprendimą, Salano advoka
tas Jean Louis Tixier-Vignan- 
cour pašoko nuo kėdės, apsika
bino kalinį ir pabučiavo į abu 
žandus.

Advokatui padėkojus teisė
jams, teisme esantieji asmenys 
sugiedojo “Marseillaise”, pran

— Britanijos premjeras Mac 
millan vakar pareiškė, kad Thai 
landas prašė karinės pagalbos 
ir Londonas pagelbės thailan- 
diečiams.

— Nacionalinės Kinijos vy
riausybė Formozoje planuoja 
priimti 50,000 pabėgėlių iš rau
donosios Kinijos. Kinus pabė
gėlius apgyvendintų rytinėje 
Formozoje. Komunistai pradeda 
sulaikyti kinų bėgimą į laisvę.

— Vakarų Vokietijoje šiuo 
metu dirba 565,739 svetimšaliai 
(tarp jų 220,607 italai, 74,431 
ispanas ir 60,127 graikai).

prancūzų naujakurių ir armijos 
karininkų organizacija nužudė 
1,400 asmenų, daugiausiai ara-

cūzuos sutartį, pažadančią ne
priklausomybę Alžirijai.

*

Prancūzų prezidentas de Gaul 
le vakar sukvietė ministerių ka
bineto posėdį, nes, sakoma, val
stybės galva nepatenkinta teis
mo tribunolo sprendimu. Pasak 
pranešimų, de Gaulle norėjęs, 
kad gen. Salan būtų pasmerk
tas mirti.

Šis tribunolo sprendimas ga-

Ispanijoje streikuoja 100,000 

darbininkų
Krašte krize sunkėja

MADRIDAS. — Septynias sa 
vaites užsitęsusi streikų krizė 
Ispanijoje sunkėja. Spėjama, 
kad streikas yra apėmęs apie 
100,000 darbininkų. Išblėso vil
tys greit rasti susitarimą. Vy
riausybės pareigūnas darbinin
kijos reikalams skelbia, kad 
streikuojantieji darbininkai gau 
na paramą iš įvairiausių užsie
nio organizacijų, jų tarpe ir iš 
komunistų. Streikai kraštui jau 
padarė apie $250,000,000 nuo
stolių.

Vyriausybės sluoksniai strei-

— Nebus cigarečių. Jersey 
sala, Britanijoje, nuo rugsėjo 
1 dienos nebeturės cigaretėms 

ką laiko komunistų inspiruotu. Par[tavinėti automatų, policija
Vyriausybė pritarė, jog gegu
žės mėnesį būtų iš užsienio įvež
ta apie 500,000 tonų anglių, kad 
būtų galima kaip nors verstis 
stre?-j užsitęsus. Jeigu bent

Grįžę karalius
VIENTIANE, Laosas. — La

oso karalius Savang Vatthana
užvakar grįžo į karališkąją sos-: nieoje, Lenkijoje, nuteistas 6 
tinę Luang Prabangą, praleidęs ' mėnesius kalėti kunigas, kuris 
dvi savaites Vientiane. viešai kritikavo ateistiniam žur

nalui rašiusią merginą.
Neutralus dar Burmoje

RANGOON, Burma. — Prin
cas Souvanna Phouma gegužės 
22 dieną vėl atidėjo grįžimą į 
Laosą. Jis į Rangooną iškvie
tė savo informacijos ministerį 
Quinim Pholsena pasitarimui.

— Olga Čechovą, garsioji fil
mų artistė, yra 65 metų am
žiaus ir Miunchene turi kosme
tikos gaminių įmonę.

Rytų Vokietijoje trūksta bulvių
BERLYNAS. — Planuose pa

skendęs ūkis ir kolchozinė sis
tema diktatoriaus Ulbrichto vai 

idomam kraštui neša vis dau
giau nuostolių. Kai seniau Ry
tų Vokietija savo bulvėmis su
gebėdavo daugiau kaip pakan
kamai aprūpinti krašto gyven
tojus, tai šiandien bulvių trū
kumas pasireiškia ypatingai ašt 
rioje formoje. Vokiečiai jau pri 
versti kreiptis su pagalbos šauk 
smais į kolektyvizacijos mažiau 
paliestą Lenkiją. Nors sateliti
nių kraštų tarpe lauktina “bro
liško bendradarbiavimo”, ta
čiau lenkai, tiekdami bulves rei 
kalauja apmokėti tvirtąja va
liuta, paprastai — doleriais. Pa 
sireiškę bulvių trūkumai, esą, 
turį ryšio su pernai buvusiu 
menku derliumi.

Rytų Vokietijos vyriausybė 
griebiasi aštrių priemonių, ko
vodama su bulvių “grobstyto- 
jais” ar spekuliantais. Neseniai 
Leipcige trys vienos brigados 
nariai nubausti bausmėmis ligi

Australijos lėktuvai į Thailandą
CANBERRA, Australija. — 

Patikimi šaltiniai pranešė, kad 
Australijos vyriausybė pasiųs 
apie dvyliką sprausminiu lėk
tuvų ir apie 150 vyrų į Thailan- 
dą.

lįs pakenkti karių moralei Al- 
žirųoje, — pareiškė prancūzų 
pareigūnas.

dalis iš 35,000 angliakasių, strei 
kuojančių nuo bal. 6 d., nepra
dės dirbti, yra pavojus, kad 
kai kurie fabrikai turės užsida
ryti.

Trumpai iš
visur

atiminės cigaretes iš vaikų iki 
16 metų, ir kas tokiems par
duos, bus baudžiamas 10 svarų.

— Raudonoji Kinija užvakar 
sulaikė pristatymą vandens į 
Hong Kongą iš Shumchun už
tvankos prie britų kolonijos pa
sienio.

— Komunistinė laisvė. Bry-

— Nepalis ir raudonoji Ki
nija birželio mėnesio gale pra
dės nustatyti pasienį. Demar
kacijos linijos pravedimo komi
sija buvo sudaryta praėjusiais 
metais. Kinų ir nepaliečių vie
netai palei pasienį pastatys 100 
stulpų, kur numatomi nesusi
pratimai.

— Ispanijos pramonės vieto
se plečiasi streikas.

5 mėn. kalėjimo1 už tai, kad jie 
pasigrobę 100 dv. centnerių bul 
vių ir jas pardavę siekdami ta
riamo pasipelnymo. Kiek rytų 
vokiečiams trūksta bulvių, ge
riausiai liudija “Neues Deutsch- 
land” straipsnis — jis nurodė, 
kad 1961 m. vidutinis bulvių 
derlius iš vieno ha buvęs 123,7 
cnt., tuo tarpu 1960 m. tas der
lius buvo pasiekęs 192,4 cnt. 
Pagal apskaičiavimus, Rytų Vo 
kietijos bulvių derlius 1961 me
tais buvęs apie 5,6 mil. tonų ma
žesnis už 1960 m. derlių.

— Teatrologų susitikimas Min 
ske. Jau tradicinėmis tapo Pa
baltijo ir Baltarusijos teatrolo- 
giį konferencijos, kurias rengia 
šių respublikų Teatro draugi
jos. Ketvirtoji tokia konferen
cija įvyko Minske. Jos darbe 
dalyvavo keturių respublikų dra 
maturgai .aktoriai, teatro kriti
kai bei istorikai, svečiai iš kitų 
broliškų respublikų. Prieš šį su
sitikimą jo dalyviai aplankė kai
mynų spektaklius, todėl ir po
kalbis konferencijoje lietė kon
krečias teatrinio gyvenimo pro
blemas., Pagrindinis dėmesys bu 
vo skirtas konflikto dabartinė
je dramaturgijoje ir scenoje 
klausimui.

Pavergtąją Lietuvą konferen
cijoje atstovavo literatūros kri
tikas J. Lankutis ,teatrologai 
J. Lozoraitis, I. Jukova ir M. 
Pptnpbnuskas.
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SPORTAS IR LIETUVIŠKUMAS

(2:0). Visas rungtynes Kickers ti. Kongresą organizuoja Itali-

Ką turi šiandien b.endro spor
tas su lietuviškumu? Ar juodu 
vienas kitam neprieštarauja ? 
Kodėl šiandien mes teigiame, 
kad sportas yra mums tiek 
naudingas, kiek jis tarnauja 
lietuvybės idėjos palaikymui?

Norėdami šiek tiek su šiais 
klausimais iš arčiau susipažin
ti, pabandykime mesti bent pa
viršutinišką, be didelių preten
zijų ir trumpą žvilgsnį į rūpi
mą reikalą.

Kas, tad yra sportas? — 
"Sportas yra fizinio lavinimo 
dalis, kurioje vyrauja varžybi- 
nis elementas” (J. Jašinskas, 
K. Kultūros mokytojų pasito
bulinimo ir sporto instruktorių 
kursai Vokietijoje). ‘‘Sportas 
nėra tikslas ir kaip toks nėra 
savyje jokia vertybė, o tik tam 
tikras kelias, priemonė į kitas 
vertybes” (A. Tamulynas. Spor
tas nr. 4, 1960).

Taigi, kaip matome, sportas 
nėra- sau tikslas. Bet kadangi

charakterio, tolerantą, siekian
tį tikslo užsispyrusiai, sugyve
nantį ir korektišką santykiuose 
su svetimtaučiais, didelį kovo
toją, sugebantį laimėti ir pra
laimėti, dažnai aukojantį save 
vV/uomenės gerovei, patriotą 
ir t. t. ir t. t. Ar toks jaunuo
lis nebūtų mūsų idealas? Ar 
toks jaunuolis nebūtų lietuvis? 
Anaiptol!

Vaizdumo dėliai nueikime į 
krepšinio rungtynes. Kas ap
skaičiuos pastangas, prakaitą, 
savo asmenišką išsižadėjimą 
komandos ir tautinės grupės 
laimėjimui atsiekti? Ruošiantis 
nebuvo galvojama, kad rungty
nes laimėti galima kaip nors 
priešininką apgaunant negar
bingai. Ne. Kiekvienam buvo 
aišku, kad tik savo geru pasi
ruošimu ir pranašumu bus ga
lima laimėti. Ir nepaisant tų 
didelių pastangų, rungtynės 
yra pralaimėtos. Ar supranta
me jausmą pralaimėjusių, kada

jame vyrauja varžybinis ir ko- ne tik žaidikas pralaimėjo, bet 
vos elementai, todėl jaunimas kartu ir' komanda ir tautinė 
jį ir mėgsta, nes “...kovos metu grupė? Ir vis dėlto, jis tą pra- 
pasireiškia pilnutinis žmogus, laimėjimą suprato, priėmė kaip 
Jis čia atidengia tikrąją savo tuokartinę būtinybę, garbingai, 
prigimtį. Kovos metu žmogus nieko kito nekaltinant, o tik
pasireiškia ir kaip auklėjama
sis ir kaip auklėtojas. Stebėda
mas rungtynes žiūrovas yra 

, įtraukiamas į atitinkamą at
mosferą, kurios barometras 

, svyruoja nuo pasibiaurėjimo 
. žaidiko aistromis iki dinamiško 
patriotizmo” (Z. Puzinauskas. 
Sportas nr. 1, 1959).

save — per mažai buvo ruoš
tasi. Ir jis vėl ruošiasi. Reiškia, 
jis ruošiasi tobulėti. Ar tai nė
ra charakterio ugdymas ? Ne
galime teigti, kad čia visi nuo
pelnai priklauso sportui. “Spdr- 
tas ir charakterio ugdymas nė
ra vienas ir tas pats dalykas. 
Motyvai ir tikslai, esantieji

Iš paduotų citatų ryškėja, 1 sportinės kovos pagrinde, turi 
kad sportas tarnauja ne tik as- 1 nusveriančios reikšmės” (Z. 
menybės ugdymui, auklėjimui, Puzinauskas. Sportas nr. 3,
auklėjimuisi, bet ir patriotizmo 
sukėlimui.

Jeigu mūsų šios dienos vie
nas iš svarbiausių uždavinių 
yra tautinis išsilaikymas, tai 
imdami dėmesin aukščiau minė
tus teigimus ir blaiviai vertin
dami sporto vaidmenį moder
niajame amžiuje, pamatysime, 
kad lietuvybės išlaikymui spor
tas tikrai daug patarnauti ga
lėtų. Kitaip tariant, sportas 
čia būtų kaip priemonė. Ar mes 
to sąmoningai siekiame?

Visų pirma, mes nuolatos pa
brėžiame, kad jaunimas — tau
tos ateitis. Kuri tauta norėtų 
matyti savą jaunimą nesveiką

1959). Taigi matome, kad čia 
sportas yra kaip priemonė.

Ar mūsų sporto klubai yra 
lietuviški? Jie priklauso lietu
viškai bendruomenei, jos remia
mi, puošiasi lietuviškais var
dais, lietuviškos bendruomenės 
ribose pravedamos pirmenybės, 
kuriose svetimtaučiams daly
vauti negalima, dažnas klubų 
narys priklauso lietuviškoms 
organizacijoms. Bet ar tai jau 
viskas ? Visų pirma — ar jų 
kalba yra lietuvių? Ne. Ar be 
kalbos gali būti sąmoningai ug-‘ 
doma lietuvybė? Ne. Ir ne tik 
kalba, nes “...lietuvybė yra dau- j 
giau, negu lietuvių kalba. Jos

fiziniai ir dvasiniai? Suprasda- yra trys pagrindiniai klodai 
mi, kad sportas ne tik ugdo Į tautinio charakterio ypatybės, 

istorija ir kultūrinės vertybės” 
(Dr. J. Girnius, Kultūros kon
gresas, 1956.,). Jeigu mes tauti
nį charakterį, ir dažnai nesąmo 
ningai, ugdome ir sporto pagal
ba, tai nūdieniuose klubuose

jaunuolio asmenybę, bet auklė, 
jančiai veikia ir patį charakte
rį, nesistebime, kad jau vien 
iš' šio taško žvelgiant, sportui 
su lietuvybe yra pakeliui. Daž
nai išsitariame, kad norėtume
matyti savą jaunuolį tvirto nematome veiksnio, kuris liū-

Pranas Mickevičius, Sporto Ap
žvalgos bendradarbis ir vienas 
Sporto žurnalo redaktorių.

dytų istorijos ir kultūrinių ver
tybių pažinimą. Negalime teig
ti, kad tai klubui yra pirmoji 
būtinybė, tačiau, jeigu mes sie
kiame per sportą pilno ir są
moningo tautinio išsilaikymo, 
jeigu mes teigiame, kad sporto 
klubai šiandien tiek pat svar
būs kaip lituanistinės mokyk
los ir jeigu jie reikalauja to
kio pat dėmesio iš visuomenės 
ir tokios pat duoklės kaip ir 
kitos jaunimo organizacijos, 
tai reikia į tai atkreipti rimtą 
dėmesį.

Kaip viso to atsiekti,, kas pir
mas galėtų atskubėti pagalbon, 
kas galėtų paruošti trumpą ir 
nesudėtingą programėlę — rei
kėtų kreiptis į pedagogus, isto
rikus, kultūrininkus. Ir jeigu 
greta sporto, mūsų sporto klu
bams visa tai pavyktų reali
zuoti, tuomet tikrai galėtume 
teigti, kad lietuvių sporto klu
bai yra tremties lietuviškumo 
židiniai. Ir tik tuomet mes ir 
sportiniai ir tautiniai prie to
kių židinių galėtume sušildyti 
tremtyje šąlančias lietuviškas 
širdis. Pr. M.

spaudė Lituanicos gynimą. Per 
rungtynes Kickers paleido 28 
šūvius į Lituanicos vartus, o 
Lituaniea tik 9. Kampinių san
tykis buvo lygiai nemalonus Li- 
tuanicai, Kickers gavo 6, o .Li- 
tuanica tik 2.

Šį sekmadienį Lituaniea rung 
tynių nežais, nes įvyks tarptau
tinės futbolo rungtynės Soldiers 
Fięld stadijone tarp Anglijos 
Sheffields United ir Vokietijos 
1 CF Saarbruecken. Priežais- 
myje susitiks Chicago All-Stars 
su Ontario All-Stars. Rungty
nių pradžia 3 vai. p. p. Prie- 
žaismio 12:30 vai. p. p.

— Lauko teniso Davis Cup 
varžybose Italijos komandą 
įveikė Rusijos rinktinė 3:0. Ru
sija pirmą kartą dalyvavo šio-į 
se varžybose.

jos katalikių tarnaičių unija, 
pasivadinusi “Tra Noi” (Tarp 
mūsų).

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. tr šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v, 

. . vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-10 Big Ten lengvos atletikos dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas PK 8-3220 

Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford
Medical Building). tel. LU 5-6446

— lEstas Ergas Lėps laimė-

varžybose, vienos mylios bėgi 
me pirmąją vietą. Jo laikas bu-1 
vo 4:10.8 min. 1981 m. Pabal
tiečių varžybose Lėps laimėjo 
tris pirmąsias vietas: 400 met
rų bėgime 48.7 sek., 80*0 metrų
bėgime 1:52.6 min., ir 1500 I \aUndos pagal susitarimą Jei ne- 

’ atsiliepia, skambinti MI 3-0001,
metrų bėgime 4:13.7 min. Big

FUTBOLO MAJOR LYGA 
CHICAGOJE

Ž.r. T. Įv.s..
1. Maroons 5 8 20:5
2. Schwaben 5 7 20:4
3. Eagles 5 7 10:3
4. Lions 5 6 10:6
5. Lituaniea 6 4 8:19
6. Kickers 2 3 6:2
7. Hansa 5 3 3:17
8. Fortūna 5 0 2:25

Pastaba: Ž.r. — žaista rung-
tynių. T. — taškai. Įv.s. — 
įvarčių santykis.

Gegužės 20 d. rungtynių pa
sekmės :

Eagles — Schwabėn 2:1.
Lions — Hansa 5:2.
Maroons -— Fortūna 6:1.
Kickers —- Lituaniea 5:1..
Rezervai: Kickers — Litu-

anica 3:1.
Lituanicos įvarčius įmušė:

1. M. Mikalauskas — 4, 2. H. 
Jenigas — 3, 3. V. Palčiauskas 
— 1.

SPORTO KRONIKA

— Kickers futbolo komanda 
nugalėjo FK Lituanicą 5:1

THE LITHUANIAN WORLD-WIOE DAILY

4543 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdIow 5-9500

Ofisas: 3148 West 63r<l Street
'rei.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th I’laee 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. $. BIEŽIS
CHI R U R G A S

. , . . . • i ,. • ». Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč.kurios turėjo įvykti gegužes ( uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
26—27 d. Long Branch, N. J.,
neįvyks. Pirmenybes ruošė lat
viai ir dėl atšaukimo salių tu
rėjo pirmenybes atšaukti.
FASK-tas darė žygių, kad šių 
metų pabaltiečių pirmenybėse 
lietuvių atstovai gerai pasirody
tų. Atstovai iš Chicagos, Cle
velando, Waterbury, Toronto,
New Yorko ir kitų miestų ruo
šėsi vykti į šias pirmenybes.

— Fizinio auklėjimo naujas
daktaratas. Robert Baptistą,
Wbeaton kolegijos futbolo (So- 
ccer) komandos vądovas, ap
gynė savo tezę “A History of 
Intercollcgiate Soccer in the 
United States of America” ir 
gavo daktaro laipsnį.

— Vidurvakarių Sportas,
Nr. 15, išėjo gegužės 19 d. Lei
dinėlis yra iliustruotas 15 Jono 
Grigaičio nuotraukų.

— FK Lituanicos sekančios

Ten varžybose E.. Lėps atsto. 
vavo Michigan universitetą.

— Pabaltiečių krepšinio, tink 
linio ir stalo teniso pirmenybės, i

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai uaa’ion nuo 6--S vai mk. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu talku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą

t'el. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sut.s.rt). 
sekm. uždaryta.

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

DR. $. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 I 
i vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.:

rungtynės: (draugiškos) Litu-/“a. lo^v. Ligoninėj

anica - Wanderers, gegužės 26
d., Marąuette parke, šeštadienį, 
6 vai. v. Trečiadienį, gegužės 
30 d., 4 vai. p. p., Lituaniea - 
Eagles, Marąuette parke (Peel 
Cup pirmenybėse).

Primename, kad į visas tarp
tautines futbolo rungtynes bi
lietai papiginta kaina parduo
dami Lituanicos klube, 2622 
VVest 69 st. ir rungtynių metu 
aikštėje.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tei. GRovehilI 6-3409 

Tel. Ofiso 247-1002. Narni) PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines Ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

TARNAIČIŲ KONGRESAS į DR. W. M. EISIN-EISINAS
Pirmas tarptautinis tarnaičių! akušerija ir moterų ligos 

kongresas šaukiamas Romoje! ^132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
nuo birž. 14 iki 17 dienos. Da'
lyvaus tarnaitės iš Australijos,
Vokietijos, Šveicarijos ir Itali
jos. Svarstys, kaip pagerinti sa
vo medžiaginę ir dvasinę padė-

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

MIDW£ST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 Wešt 69th Street

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Gegužes 24, 25, 26 dienomis

ASBACH U RA LT ........... ................ 5fl
KRON Brannvin Aquavit .............  5th
RICCA DONNĄ, Imp. Vermouffi ...............
LIEBERAUMILCH, Imp. Germ. Wine, 1958
MONASTERY —Krupnik.................. 5tti
VERMOUTH, Sweet or Dry.............  511

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

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos . 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
Ligonius priima nagai susitarims

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 68 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 

nuo 1 iki 4 vai.

ofiso PO 7-6000, rez. GA S-721;

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 7 — 4 p n ir
iki 8 vai. Trečiad. ir šešti uždaryt
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. n >i v:
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.

1 uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais s>\. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., 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 7r-229O.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

keičia stiklus Ir fėmus
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad,
uždaryta šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

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

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
G R 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4383; -80 N. Mi
gau Avė., Sulte 808, tel.' CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. FU 5-202h.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Valandos pagal susitarlfną; Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

UR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St
Ofiso tel. REliance ,Ą-441o’

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

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad ir šeštnd nasrai ■nitOrtl

ei. otiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio pfūblėmos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v.

V Pa-sr3-1 apointmentą.
Fel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-^960

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ

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

Trečiadieniais tik susitarus
Ofiso telef. ČLiffside 4-2896 

Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHUtŲRGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue > 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad: 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11

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

Res. tel. IVAlbrool. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-473S

DR. A. MACIŪNAS
' CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

DR. VYT. TAURAS
TR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERO 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antri,' - treč. lr 
p€nkt. 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.: &I 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS* 1

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DSi valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. šopiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir moterų

LIGOS j '
alandos: nuo 1-4 ir 6-» tai. vak, 
šeštadieniais nuo 1-4 vai, popiet

Trečiadieniais uždaryta.DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5480 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGffi

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HI 

Telėf. offiso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriBm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.
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Argentinos krizė ir socialinių

REFORMŲ REIKALINGUMAS
Netrukus po inauguracijos, 

būtent 1981 metų pradžioje, 
prezidentas John Kennedy pas 
kelbė savo planą Pietų Ameri
kos valstybėms pagelbėti pa
gerinti jų ekonominę padėtį ir 
tuo būdu išgelbėti nuo chaoso, 
kuris tikrai įstumtų jas į ko
munistines pinkles. Prezidento 
planą patvirtino Jungtinių Val
stybių kongresas, paskirdamas 
šiam tikslui ir didoką pinigų

V sumą. Planas yra vadinamas 
“'■Sąjunga pažangai”. Daugumą 
pietiečių, respublikų planą pri
ėmė įr kai kurios jau yra pra
de jusįęfe. jį vykdyti.

Kiek.naudos atneš toji “Są
junga pažangai”, tuo tarpu 
dar sunku yra pasakyti.. Tai 
daugiausia priklausys nuo pa
čių Pietų Amerikos valstybių 
noro ir iniciatyvos tinkamu bū 
du panaudoti Jungtniių Vals
tybių pasiūlytą tikrai apčiuo
piamą, konkrečią paramą.

- '■' *
Šios sąjungos darbus, aišku, 

sunkins labai dažnai kylančios 
atskirose valstybėse politinės 
ir ekonominės krizės.

Tokią Argentina, viena di
džiųjų Pietų Amerikos respub
likų ir viena “turtingiausiųjų”, 
šiuo metu vėl gyvena aštrios 
ekonominės ir politinės krizės 
ženkle. .Pastaruoju laiku ten 
dar vienas žingsnis nužengtas 
karinės diktatūros link. Jos 
parlamentas jėga buvo privers 
tas padaryti savo veiklos per
trauką visiems metams. Visos 
krašto politinės partijos yra 
suspenduotos. Dabartinis pre
zidentas Guido Argentiną val
dys įsakymais, dekretais.

Krašto vidaus politinei kri
zei pagrindą patiesė praėjusio 
kovo mėnesio parlamentiniai 
rinkimai-, kuriuose stambių lai 
mėjimų pasiekė buvusio dik
tatoriaus Perono šalininkai. 
Praėjusių metų spalio mėne
syje buvęs prezidentas Fron- 
dizi, lyg įspėdamas kas gali

„ kraštą nutikti, pareiškė, kad 
reikia vengti kariuomenės įsi
kišimo į valdžios reikalus, nes 
toji priemonė tiktai laikinai kri 
zę sušvelnina, bet jos nepaša
lina. Nepašalina ir jos prie
žasčių. Šiuo atveju karo vy
rai vis tik bando surasti ga
limybes; kaip tas priežastis bū 
tų galima pašalinti.

Ir karo vyrai ir visi, kurie 
gerai pažįsta krašto vidaus po
litikos būklę, žino, kad peronis 
tų laimėjimas kaip tik ir bu
vo dabartinės krizės pagrin
das. Pėronistų veiklos suvar
žymas problemų neišspręs. Jos 
pasiliks, kaip pasiliks ir patys 
.peronistai. Per šešerius metus 
mėginjją'1 jų sąjūdžius likvi
duoti, tačiau tie žygiai nebuvo 
sėkmingi.

*
. .. Dabartinė socialinė ir eko- 
noiiiihėiArgentinos padėtis y-

Spaudoje ir gyvenime

VIS VERKIA DĖL UŽSIENIO ĮTAKŲ

Kaip -turi atrodyti naujojo žmo
gaus ^Lietuvoje auklėjimas (su
prask; komunistinėje dvasioje... — 
E.) ir tokios čia kliūtys atsiranda, 
apie tai. “Komunisto” š. m. 4 n-ry 
išdėstę Lietuvos KP ck pirmasis 
sekr. A-, Sniečkus. Ir jis ilgai ne
dvejodamas pastebėjo, kad ypač 
atkakliai ir apgalvotai tenka ko
voti su tokiomis “atgyvenomis”, 
kaip siekimas išplėšti iš visuomen- 
nės kuo daugiau, nenoras dirbti, 
gobšumas' Jei visuomenė aktyviai 
dalyvaus visuomenei naudingame 
darbe,, tai, pasak Sniečkaus, bus 
viena.; garbiausių priemonių šioms 
“atgyvenoms” įveikti. Esą, vis 
reikia, (kovoti ir su kitais “šlykš
čiais reiškiniais”, kaip dykaduo- 
niavimas, girtuokliavimas, chuli- 
ganiškuiinas. Tai vis plintantieji 
reiškiniai.

c į
Religijos įtaka

Vėl „ kita puolimo kryptis, tai 
vadinąjppji privačiasavininkiška 
psichologija. Dėl tos “atgyvenos” 
Sniečkus puola ir Lietuvos kolčho- 
zininkus.— girdi, jų tarpe vis dar 
pasireiškia siekimas kuo labau iš
plėsti savo sodybinius sklypus, kol- 
choziniąt žemių sąskaita.

Kitas Sniečkaus teiginys -

ra sunki. Ji nebus lengva patai 
syti.. Nereikia užmiršti, kad 
1981 m. jos prekyba turėjo 
penkių šimtų milijonų dolerių 
deficitą. Tiek pat deficito ir 
praėjusių fiskalinių metų vals
tybiniame biudžete. Už balan
džio mėnesį valstybės tarnau
tojams ir geležinkeliečiams ne
pajėgta algos išmokėti. Vals
tybė yra skolinga pensinin
kams visą bilijoną dolerių. Ir 
dėlto nukenčia pensininkai. Ar 
gentinoje, kaip žinoma, pati 
vyriausybė operuoja geležinke 
liais. Operuoja su dideliais nuo 
stoliais, kasmet turėdama trijų 
šimtų milijonų dolerių neda- 
tekliaus. Beveik kasdien paky
la kainos gyvenimo reikme
nims. Darbininkai yra atsidū
rę blogesnėj būklėj, negu jie 
buvo prezidentui Frondizi atė
jus valdžion. Jų padėtis dabar 
daug blogesnė negu p.eronistų 
režimo laikais.

Argentiniečių darbininkų 
būklė nepavydėtina. Jiems, vai 
stybės tarnautojams ir dauge
liui baltkalniėrių darbininkų 
teks ilgokam laikui susivaržy
ti diržus, kol toji padėtis bus 
pataisyta, šiuo atveju kraštui 
bent laikinai karinis režimas 
galės saviškai pasitarnauti, 
kad išvengtų didesnės tragedi
jos, aštresnės politinės ir so
cialinės krizės, kuri privestų 
kraštą prie anarchijos. Ji tik
rai plačiai pravertų duris ko
munizmui. To laukia ir Krem
lius, ir Peipingas, kad per ko
munistų jau pavergtą Kubą 
galėtų įkelti savo kruvinas ko
jas į visą Lotynų Ameriką.

Prezidento Kennedy planas, 
nėra abejonės, daug padės pie
tiečiams, padės ir Argentinai, 
tačiau ta pagalba bus tik laše
lis vandens giliai jūrai, jei jie 
patys nesiims atitinkamų prie
monių gelbėtis. “Sąjungos pa
žangai” bus tuščios pastangos, 
jei, sakysime, tokia Argentina 
nedarys rimtų ir skubių žygių 
socialines reformas pravesti. 
Kitaip nebus galima padaryti 
galą politinei ir ekonominei kri 
zei, išstatančiai visą kraštą 
į didelius pavojus.

Argentiniečiams tikrai nepa 
kaks pasiremti Jungtinių Vals 
tybių talka. Reiks pastovesnių 
priemonių. Reiks kažin ko dau 
giau. Jiems derėtų gerai pas- . 
tudijuoti popiežių socialines en 
ciklikas — “Rerum Novarum” 
(Leono XIII), “‘Quadragesimo 
Anno” (Pijaus XI) ir ypač 
dabartinio popiežiaus — “Ma
ter et Magistrą”, šiuose doku
mentuose, jei tik norės ir ieš
kos, suras kelią, kuriuo eidami 
galės atstatyti socialinį teisin
gumą. To pasiekus, daugelis 
problemų savaime išsiriš. Ta
da ir JAV prezidento planas 
— “Sąjunga pažangai” turės 
didesnę reikšmę.

Ilginiai prietarai žmonių sąmonėje 
laikosi stipriai įsikibę”. Kova prieš 
bažnyčią šiuo metu stiprinama dar 

i labiau, nes, kaip matyti išt Snieč- 
|kaus pastabų, bažnyčios įtaka ko- 
imunistams teikia rimtą rūpestį. 
jTjesa, anot Sniečkaus, daugelis kol- 
chozininkų religines apeigas atlie
ka “tik iš papratimo”. Tačiau čia 
pat Sniečkus jau turi pripažinti, 
kad “Katalikų bažnyčia Lietuvos 
gyventojus veikė šimtmečiais”, kad 
dabar, girdi, kunigai veikia rafi- 
nuotesniais būdais, iešką naujų ke
lių ir būdų sustiprinti kontaktams 
su gyventojais, ypač su jaunimu, 
vaikais. Kadangi komunistai jau 
prisibijo to poveikio į jaunimą,, tad 

! ypač skatinamas ateistinis jauni
mo auklėjimas, daugiau dėmesio 

j ateistinei propagandai skiria ra- 
jdijas, spauda. Būdinga ir tai, kad 
i Sniečkus dar priminė, kad komu
nistai pradėję giliau nagrinėti prie. 
žastis, kodėl gyventojų tarpe vis 
gajūs tie “religiniai prietarai”. Jie 
priėję išvados, kad į visus tikinčius 
žmones negalima žiūrėti vienodai, 
kad negalima antireliginį darbą 
dirbti šabloniškai.

“Nacionalistų” įtakos
re- Paprastai Lietuvos komunistai,

SUJUNGTOJI EUROPA - TREČIOJI 
GALYBE

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gegužės mėn. 25

Žvilgsnis į akcijų rinką

De Gaulle siekia vadovauti Europai J. KRIŠČIŪNAS

Prancūzijos prezidentas, kraš 
to nevainikuotas karalius, ge
gužės 17 d. 3 vai. p. p. chrono
metro tikslumu pradeda prane
šimą spaudos atstovams. Jis 
retai susitinka su žurnalistais 
ir bene pirmą kartą jam pavy
ko užmegsti nuoširdžią šnektą 
su jais. Anksčiau jis kalbėdavo 
korespondentams lyg generolas 
kareiviams ar profesorius stu
dentams.

Elizejaus (Elysee) salėje pir
moje eilėje susėdo vyriausybės 
nariai, prezidento bendradar
biai, aukštieji pareigūnai, o sa
lę užpildė 700 pasaulinės spau
dos atstovų. Prezidentas buvo 
pakilioje nuotaikoje, pašaipus 
ir klausytojuose sukėlė juoko, 
kai priminė apie pasitraukimą 
iš pareigų, jei būsiąs pasikėsin
tojo nužudytas.

Jo trumpas pradinis žodis 
buvo suglaustas, turiningas ir 
darąs įspūdį. Jis palietė ne įvy- j 
kius, bet šio tarpsnio gniuždi- ' 
nančius klausimus, kurie nesu-1 
laukia atsakymo. Atominiai ‘ 
ginklai, jo žodžiais, sukelia bai- į 
mę ir atpratina žmones politiš
kai galvoti. Daugelis tešneką 
apie ideologijas, nors dėl jų 
pasaulis ir būtų sunaikintas.

Kuriais sumetimais Prancū
zija siūlo Europą apjungti?

Nūdieniame pasaulyje daug 
šnekama apie visuotinę išsinai- 
kinimo grėsmę. Sujungtoji Va
karų Europa gali turėti svarų

kalbėdami apie bažnyčios įtaką, 
bematant prieina prie kitos, vis 
sunkiai nugalimos blogybės — vad. 
nacionalistų įtakos. Dejavimus šiuo 
požiūriu galėjai rasti beveik kiek
vienoje Sniečkaus kalboje ar 
straipsnyje. Tačiau šį kartą tik tas 
skirtumas, kad Sniečkus jau turi 
pripažinti, kad lietuviškų “buržua
zinių nacionalistų” užsienyje (su
prask, lietuviškų veiksnių — E.) 
propaganda esanti “žymiai sustip
rinta;” (ypač po koim. 22-jo suva
žiavimo)- Toji propaganda veikian
ti jaunimą.

Taip, sutinka Sniečkus, komunis
tai savo arsenale turį daug prie
monių kapitalizmo “atgyvenoms” 
įveikti, tik visa. bėda, kad tos prie
monės, esą, neturinčios efekto. Da,r 
blogiau, teigia Sniečkus, kad tos 
tradicijos ir kt. įsišaknijusios lie
tuvių sąmonėje, sudarančios “bai
sią jėgą” (E.)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Kontrabandininkus, taigi juos. Per sieną me
džiagas ir cukrų velka, — aiškino kaimynas, supra
tęs žvilgsnį. — Pasienio policijoj esu, jau bus penki 
metai- Atitarnavau kariuomenėj ir iš karto policijom 
Mat, geras buvau ulonas, mokomon kuopon paskyrė, 
puskarininkiu išėjau.

Bendrakeleivis išsitraukė piniginę, išsiėmė iš jos 
fotografiją ir padavė Tomui. Ant arklio sėdėjo šis 
keleivis, iškėlęs galvą ir tiesus kaip žvakė, išblizgin
tais batais.

— Ponas irgi koks valdininkas būsite-
— Finansų ministerijoj, — atsiliepė Tomas.
— Ministerijoj ir dar finansų! Sugautą kontra

bandą jums atiduodam. Pasitaikyk bendradarbiams 
autobuse susitikti! Pasilaikykite tą fotografiją pir
majai pažinčiai. Tik pavardę užrašysiu. Skridulis esu, 
Mečys Skridulis.

Autobuse trinkčiojo ir kratėsi, užpakaly palikda
mas dulkių debesis, į kuriuos nėrė, ausimis karpy
dami, ūžiančios baidyklės išsigandę, ratais važiuojan
čiųjų arkliai.

— Susidaro valstybei pinigo iš sugautos kontra
bandos. Tik mūsų rajonas kiek vežimų išbraškino. Ri
timai šilkų, vilnonių medžiagų, maišai cukraus. Bet 
lengvai neateina. Kartais net galvą gali prarasti. Die
ną niekai. Apsirengiu ubagu ir vaikščioju keliais prie 
sienos. Pamatysiu važiuojant nepažįstamą, sustok! Iš-

GEDIMINĄ? GALVA

žodį, sprendžiant savo svarbiau
sius klausimus, ir įtakos žmo
nijos raidai. Europos ūkinė 
bendruomenė jau veikia. Tai šis 
tas, bet dar ne viskas. Vakarų 
Europa turi būti politiškai ap
jungta. Šio žygio nepadarius, 
ūkinė bendruomenė negalės iš
tverti. Prancūzija siūlo valsty
bių pirmūnams susitikti ir 
svarstyti svarbiausius šio tarps
nio klausimus, padaryti atitin
kamus nutarimus ir juos vyk
dyti. Reikia sudaryti politinį, 
gynybos, kultūrinį padalinį. Jie 
turi veikti, kaip ūkinė bendruo
menė, rikiuojanti šešių vals
tybių ūkinius reikalus. Susirin
kę ministeriai darys nutarimus. 
Europos parlamentas jau svars 
to politinius klausimus. Tre
jiems metams praslinkus, bus 
matyti, kas reikia daryti.

Teįmanoma tik valstybių 
sąjunga

Prezidentas atsikerta, kad 
Prancūzija šnekanti apie tėvy-, 
nių sąjungą, kai kiti siekią 
tarptautinės Europos, kurion 
būtų įjungta Anglija.

De Gaulle aiškina: “Aš nie
kada nešnekėjau apie Europos 
tėvynių sąjungą. Aš netikiu, 
kad Europa gali būti gyvastin
ga be Prancūzijos su prancū
zais, be Vokietijos su vokiečiais, 
be Italijos su italais. Tik iš 
valstybių galima sudaryti Eu
ropą, nors kitam būdui patei
sinti būtų sukurti padavimai, 
prielaidos ir ruošiami paradai”.

Valstybės sukūrė ūkinę bend
ruomenę, kuri yra mažesnės 
svarbos už Europos politinę 
vienybę. Ne daugumos nutari
mas, bet Prancūzijos, Vokieti
jos, Italijos reikalas rasti svei
ką sprendimą. Europos federa
cijos šalininkams tepasakytina: 
ruoškime tikroviškus pamatus 
naujam pastatui.

Pasitarimai dėl Berlyno

Vokiečių klausimas yra de
gantis. Jis kyla dėl Vokietijos 
strateginės padėties, išteklių 
ir vokiečių tautos sugebėjimų 
tesėti. Sovietai daro siūlymus

spręsti vokiečių klausimą, ma
tuodami apskritimą kvadratais. 
Mes abejojame, kad pasitarimai 
dėl Berlyno gali ką gero duoti. 
Prancūzija nėra priešinga, jei 
JAV darys kai kuriuos bandy
mus aiškintis, nes joms tenka 
didžiausia našta Berlyno gy
nyboje. Tokie bandymai neturi 
tiek toli siekti, kad pakeistų 
nūdienę r padėtį Berlyne., Tokio 
pakeitimo Prancūzija negalės 
pripažinti. Jis nelinkęs laukti 
staigmenų ir vokiečių klausi
me, kai Prancūzija ir Vokietija 
šiuo metu deda pastangas Eu
ropą apjungti. Europos sujun
gimas turės ūkinės ir politinės 
įtakos Europos likimui tarp At
lanto ir Uralo. Save besinuodi- 
janti santvarka rytuose negalės 
atsispirti pažangiai Europai. 
Sujungtoji Europa ras būdą ir 
vokiečių klausimą išspręsti. 
Europai grasys nelaimės de
monai, jei ji nesugebės apsi
jungti.

De Gaulle pareiškimai rado 
didelį atgarsį pasaulyje. Ją pe
šiojo Maskva ir nepalankiai 
vertino šio krašto spauda.

Ne daug lietuvių iki šiol do-

MOKYKLŲ AUGIMAS
Nuo 1940 iki 1960 metų ka

talikų mokyklos JAV-se auklė
tinių atžvilgiu paaugo 119 pro
centų, o valstybinės — 42 pro
centais. Apie tai praneša “Re- 
gister”.

Astronautas Scott Carpenter (kairėj) ir dr. B. Voas, Mercury 
projekto astronautų parengimo tarnautojas, tikrina foto aparatą, 
kurį astronautas; pasiėmė skrisdamas. Taip pat astronautas buTO 
pasiėmęs žiūronus, automatiškai fotografuojantį aparatą ir keletą 
kitų fotografavimui reikalingų daiktų. (UPI)

krečiu, išžiūriu. Jei tuščias, keliauk sveikas, o jei už
tinku ką, pas viršininką. Daugiausia, žinote, žydeliai 
ir smėlininkai. Kitas žmogus apsiverkia, nusigąsta, 
prašo, rankas bučiuoja. Pasieny žemės ne kokios, ja
vas neužauga- Pavasarį ne vienam duonos pritrūksta, 
už tai žmonės mėgina kontrabanda uždarbiauti. Bet 
aš kuo -dėtas? Tik įstatymo žiūriu... Naktį reikalai 
kiti. Šauna žalčiai ir bėga. Išgirdai patamsy braškant 
vežimą, geriau tylėk. Mūsų rajone paklojo vieną. 
Davė iš krūmų, ir krito žmogus.

— Pirštus niežti, kai čiupinėji šilką lyg ledą. 
Nurėžčiau gabalą, ir būtų žmonai suknelė.' Bet nei 
per sprindį, nei per nago juodymą nepaėmiau. Tegul 
iždui bus, valstybei, kurios sargyboje esu.

Valstybės sargas nepamiršo smulkiai išpasakoti 
ir sunkumus, kuriuos pergyveno, kol vedė. Mergina 
buvusi graži, visoj apylinkėj švietusi. Dar vaiku pa
liko, kariuomenėn išeidamas, o grįžęs jau negalėjo 
prie jos prisimušti: taip apstota savo kaimo bernų, 
kad kitiems nei nosies arčiau prikišti, nei akimis pa
sidžiaugti. Bet jis, puskarininkis Skridulis! Pora muš
tynių, keletas apsistumdymų, — ir mergina jo.

Autobusas įvažiavo nedidelian miestelin ir su
stojo pusvalandžiui poilsio- Galinių sėdynių ūkininkai, 
susiėmę ryšulius, nuėjo savais keliais. Dingo ir prie
kyje sėdėjusi moterėlė su pintine, išnyko mergina. Li
kę keleiviai stoviniavo kieme, žvalgėsi po kitoje gat
vės pusėje vežimais užkimštą turgų, tai kažko ėjo 
stoties pastatan ar skubėjo kiemo kampe stovinčian 
namelin, iš lentų sukaltan, ant kurio dviejų durų juo
davo apvaliai išpiautos skylės.

— Gal kokį obuoliuką turguj nusipirkus? — už
siminė Skridulis. — Per gatvę peršokti laiko užteks.

Tomas išvažiavo be pusryčių, už tai su Skriduliu 
įsimaišė tarp ūkininkų vežimų. Už kelių žingsnių pa
sigirdo kažkoks triukšmas ir subruzdimas. Žmonės 
sužiuro, tiesė kaklus ir stiepėsi, kad geriau matytų, 
kiti lipo ant ratų ar pasileido sumišimo pusėn.

— Pastipėlė, vagilka tu! Ar nežinai, kad visada

čia aš stoviu? Jau kiek metų mano vežimas šitoj vie
toj, visas svietas matė. O tu užsirėplinai, užlindai 
kaip kiaulė. Vogtas vištas parduot atvežei? — šūkavo 
rudais ūsais senis, stovėdamas vežime ir siekdamas 
botagu užkaisti iki kulnų purve įbridusiai moteriškei.

— O tu, kirmičiau, o tu teki! Kokis tavo svies
tas, skūra tu! Su miltais maišytas, a? Mergas apjoti 
moki, — visos iš tavo namų su vaikais išėjo, — šei
myną išrūgom šerti žinai! Kas tau davė šitą vietą? 
.Užsimokėjai už ją, pas viršaitį už medų nusipirkai?

Ratu apstojusieji kvatojo, juokėsi, patarinėjo se
niui ar moteriškei, kaip laimėti barnį, o kiti kraipė 
galvas ir stebėjosi šių dviejų liežuviais. Skridulis, 
aukštas ir petingas, prasiskverbė per minią, išsitem
pė ir, atsistojęs tarp senio ir moteriškės, sušuko:

— Prie tvarkos, piliečiai! Prie tvarkos! Yra įsta
tymas dėl triukšmo kėlimo viešoje vietoje! Administ
racinė bausmė, daboklė!

Senis, pamatęs uniformuotą, sudavė arkliams bo
tagu ir nuvažiavo sušukęs:

— Kad tu čia galą gautum, kale, kad tave ka- 
muolin šėtonas sutrauktų! — Minia išsiskirstė, tur
gus aprimo, o Skridulis kalbėjo Tomui:

— Valdžios žmogus privalo visur akis turėti. Čia 
ne mano reikalas, tik tvarkos žiūrėjau. Tamsūs kai
miečiai kaip gyvuliai: botagu duosi — klausys. Gra
žiai kalbėsi — šiaušis. Pasižiūrėtų į šviesesnį žmogų, 
iš jo gyventi pasimokytų. Mokytam įstatymo nerei
kia, jis žino, kas galima ir ko negalima. Bet šitie be 
įstatymų ir protokolų galvijais išvirstų.

Autobusas vėl riedėjo kalneliais ir pamiškėmis. 
Po rugienas jau ganėsi bandos. Vienur kitur sugelto
nuodavo pernokusios, .dar nespėtos nukirsti, avižos, 
išvargusios ir sulinkusios, žemyn panarintomis galvo
mis, užsimąsčiusios, apsiverkusios. Keleliais į kiemus 
suko braškėdami vežimai, krypuodami į šalis, stenė
dami nuo naštų, kurias tempė įsirėžę arkliai, užsigal
voję apie artėjantį žiemos poilsį.

(Bus daugiau)

mėjosi akcijų rinka. Investici
jos į akcijas lietuvių tarpe bu- 

, vo nepopuliarios, neigiamai į 
tai buvo žiūrima. Prekiavimas 
akcijomis daugumos buvo lai
komas kaip azartinis lošimas 
arba gembleriavimas.

Dabar ta nuomonė keičiasi. 
Diena iš dienos akcijų rinka 
darosi vis populiaresnė. Dauge
lis lietuvių jau investuoja savo 
santaupas į akcijas. Daugelio 

; laikraščių finansiniai puslapiai 
įtemptai nagrinėjami ir dauge
liui akcijų rinka pasidarė svar
biausia investacijos sritis.

Akcijų prekyba-rinka yra 
svarbi finansų mokslo šaka. 
“Stockmarket” (akcijos rinkos) 
dalykai dėstomi garsiuose uni
versitetuose, kolegijose. (Gaila 
kad nedaug lietuvių yra studi
juojančių tą šaką,). Finansinių 
įstaigų yra ruošiami kursai su
pažindinimui visuomenės su ak
cijų rinkose reikšme ir techni 
ka. O kiek daug yra leidžiama 
žurnalų, magazinų, biuletenių 
vien tik šios rinkos reikalu. 
Daug finansinių įstaigų turi sa
vus tyrimus (Research) sky
rius, kur sutraukta geriausi 
krašto ekonomistai, finansistai 
akcijų analizavimui ir jų ko
mentavimui. Gal ne jokia kita 
mokslinė sritis neturi tokio di- 
delio tyrimų personalo kaip ak
cijų rinka — ‘Stock Marketas’.

Pramonės srityje padarytas 
milžiniškas progresas dėka ak-

cijų prekybos. Vienas iš geriau- 
! šių ir sėkmingiausių būdų su
kelti kapitalą įmonių finansavi
mui yra išleidimas akcijų. Be 
akcijų apyvartos Amerikos pra 
monė niekuomet nebūtų pasie
kusi tokio aukšto lygio. Nikita 
Chruščiovas labai klysta many
damas pavyti ir pralenkti toje 
srityje Jungtines Amerikos 
Valstybes, neturėdamas to fi
nansavimo metodo — akcijų 
prekybos. Tas ir negali būti ko
munistiniame rėžime, kur pri
vati iniciatyva yra užgniaužta.

Akcijų investacija yra nau- 
d'nga ne vien tik įmonėms, ban 
kam s, apdraudų bendrovėms, 
federalinėms valstybėms, mu
nicipalinėms įstaigoms, bet ir 
pačiam investoriui — jų pirkė
jui. Jis gauna ne tik dividen
dus, bet pasidaro lyg dal’ninku 
tos įmonės ar įstaigos, kurios 
akcijas įsigyja. Įmonei didė
jant, jos akcijos kyla ir į jas 
investuotas kapitalas auga. Ki
taip sakant, yra dvigubas pel
nas — dividendas ir kapitalo 
augimas “Capital gain”.

Jokia valdžia neįstengs avan 
suoti tiek daug pinigų priva
čioms įmonėms bei įstaigoms, 
kaip akcijų išleidimo sistema. 
Jei komunizmas skelbia didelę 
pažangą pramonėj, yra tik iliu
zija, viso to pagrindas — me
las. Tik žvilgterėkim į kelias 
Sovietų Rusijos pramonės sri
tis, kur yra tas jų garbinamas 
“progresas”. Pavyzdžiui, maišto 
konservų ir šaldytuvų gamyba 
yra atsilikusi nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių per 30 me
tų. Dabar Sov. Rusija turi pa- 
s'gaminusi dar tik 2 milijonus 
menkos vertės šaldytuvų, ku
rių užtektų tik vienai Maskvai.

Pristatymo metodas (dištri- 
bution) yra gal vienas iš silp
niausių civilizuotame pasauly. 
Pavyzdžiui, Ukrainoj vaisių yra 
užtektinai, o Maskvoj obuolio 
ar arbūzo nesurasi. Jei retkar
čiais kada pasitaiko atgabenti 
į krautuvę, tai pirkėjai susigrū
dę eilėmis laukia gatvėje ir tik 
specialią blanką užpildę gauna 
kokią kriaušę ar obuolėlį. O 
krautuvėse kainos .. . Kas jas 
pralenks? Vienas apelsinas kai
nuoja 98 kapeikas, beveik dole
rį. Tai tikri faktai patiekti as
menų, kurie praėjusią vasarą 
lankėsi Maskvoj.

(Nukelta 1 7 psl A
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PROGRAMOJ DALYVAUJA: Dainavos Ansamblis, 
Chicagcs Lietuvių Vyrų Choras “Vytis”, Operos Mo
terų Choras, Alice Stephens Ansamblis. Vyčių Cho
ras ir parapijų chorai.

SOLISTAI: Pr. Bičkienė, A. Giedraitienė, G. Giedrai
tienė, G. Mačytė, G. Peškienė ir A. Brazis. Akom
panuoja J. Byanskas.

DIRIGENTAI: A. Aleksis, B. Budriūnas, dr. L. Ši
mutis, A. Stevens ir A. Gečas.

BIRŽELIO 3 D., MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE RENGIAMAS

A.L.R.K. Vargonininkų S-gos 50 m. sukakčiai paminėti. Koncerto pradžia 5 v. popiet.

IŠSILAIKYTI KOVOJE IKI 
GALO

Kariams ramovėnams suvažiuojant 

GEN. S. DIRMANTAS

Didingiausias architekto su- gintis visą tautą. Visur buvo
manymas liktų tik popieryje, 
jei neatsirastų inžinierių, suge
bančių pastato projektą įkūny
ti vietoje...

Po I-jo Pasaulinio karo Eu
ropoje beveik stebuklingai iš
dygo keli politiniai pastatai — 
valstybės. Jų tarpe po pusant
ro šimtmečio iš griuvėsių atsi
kėlė ir demokratinė Lietuva. 
Šio pastato architektai buvo 
atgimusios tautos šviesuomenė, 
susitelkusi apie Vilniaus Lietu
vių Tarybą, ir jų bičiuliai J. A. 
V-se. Gi statytojai, meistrai ir 
darbininkai žymia dalimi — tai 
jaunoji ir atgimusi Lietuvos 
kariauna.

Karių skausmuose gimė Lietuva
Karių skausmuose ir krau. 

juje gimė naujoji Lietuvos vals
tybė. Karių krauju ji buvo ir 
pakrikštyta. Ir buvo didelis tau
toje dvasios pakilimas ir galin
ga tautos vienybė... Pagaliau!..

šaulių, dragūnų, atsargos ka
rių... Iš Karo mokyklos kasmet 
išeidavo jaunų karininkų šim
tinės ir aspirantų laida po lai
dos. Kaskart jie buvo nuodug
niau paruošiami: ketverių mė
nesių pirmos Karo mokyklos 
laidos kursas išsivystė į dviejų 
metų. Aspirantų paruošimas 
truko vienerius metus. Be per
traukos veikė įvairiausi kari
ninkų ir kareivių specialybės 
tobulinimosi kursai. Keliasde- 1
šimt karininkų ir Krašto ap
saugos min-jos stipendininkų 
nuolat gilino karinį pasiruoši
mą Vakarų valstybių karo aka
demijose.

Buvo ruošiamas gynybai ir 
pats kraštas: statomos provin
cijos miestuose kareivinės, mo- | 
bilizacijos centrai, sandėliai. 
Įrengtos municijos gamybos ir 
ginklų remonto dirbtuvės, ga-

Į KONCERTĄ BILIETUS ($2.00, $3.00 ir $4.00) 
parduoda: “Marginiai, 2511 West 69th Street, 
J. Karvelis, 3322 South Halsted Street ir taipgi 
Parapijų vargonininkai.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamų visuomenę da.- 
lyvauti šiame sukaktuviniame paminėjime.

A.L.R.K. VARGONININKŲ SĄJUNGĄ

Tėvas Jurgis Gailiušis, pranciškonų gimnazijos direktorius Kcnne- 
bunk Port, Maine, užriša skautams kaklaryšius.

Stalinui chartą pasirašius. At- sąlygom, iškovojom kraštui ne- 
lante surašyta charta, pasiro- priklausomos valstybės statusą, 
dė, sausžemiuose neveikia! Neįprastai sunkiose sąlygose 

jaunesnieji negalėjo šio statuso 
Pradėjom kurti naują gyvenimą atlaikyti Nors amžlumi Riek 

Susitikę su Vokietiją užplū- senstelėjome, bet dvasia ir nuo-

mingumą. KeZfcime protestą — Linksmumas 
prieš klastingą Lietuvos ir kitų žiedas 
■kraštų pagrobimą. Palaikykime 
tautoje įsitikinimą, kad kilnu ir 
didinga aukotis bendruomenės 
labui, tautos laisvei ir gyvybei.
Neleiskime mažėti mumyse nuo 
Kęstučio laikų pragarsėjusiam 
užsispyrimui — išsilaikyti ko
voje iki galo. Ruoškime tautai 
įpėdinius iki laimėjimo tęsti ne
baigtą kovą dėl laisvės. Tikėki
me — vėl mums sutrimituos į 
laisvės kovą šaukią trimitai.

yra sąžinės
—Milžinas

Pas kaikuriuos žmones kuklu
mas tėra blogiausios rūšies puiky
bė. — C. Fornari

uhiiinmiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiii

televizijas

M O V I N G
tt. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.,; Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

EPISKOPALAI MELDŽIASI 
UŽ BAŽNYČIOS VISUOTINĮ 

SUSIRINKIMĄ
Rhode Island valstybės epis- 

kopalų vyskupas John Seville 
Higgins savo vyskupijos dva
siškių ir pasauliečių atstovų su
važiavime ragino visus melstis 
už pasisekimą katalikų šaukia
mo visuotinio Bažnyčios suva
žiavimo. Didžiąją savo kalbos 
dalį vyskupas paskyrė temai a- 
pie visuotinį suvažiavimą, pa-

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

J. MIGLINAS
2549 W. 6»th St. H a. PR (1-1063

Jillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilin

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rūdis

Tel. CLiffside 4-1050 

Platinkite “Draugę”.

Ki

SKIP’S 
Liquo r

S E L F | 
SERVICE

Store
dusiais margaodžiais laimėto- ta^a esame kovingi. Ir neuž- 
jais, tuoj nusivylėm. Ir nuken- miršome 1919 m. gegužės mėn. 
įėjom. Buvom varinėjami, mė- duotos. Kauno Rotušės aikštėje
, . , . . . . , istorines priesaikos, kurią ištomi, skrinmguoiami, gaudomi. _ ...... , .Mums visiems trėsė navoius mUSU prieme SV1CS10S atminties žymėdamas, kad “mes angliko- 
. - vlsiems Srese Plojus vyskupas Pr. Karevičius. Joks

būti išduotiems į Stalino bude- įįkykjnįs ar cįvįiįs autoritetas 
lio Berijos rankas. nuo tos iškilmingos priesaikos

Pagaliau, ėmėm burtis į vie- mūsų neatpalaidavo, ir mes lie- 
ningą kovotojų sąjungą: suki- kame jaį ištikimi.

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEG. 24, 25, 26 D. D.

EXSHAW IMPORTED COGNAC Fifth $3.98 $

lėlių, partizanų, savanorių, ka
rių, rezistentų, invalidų, šaulių.

minami lėktuvai, moderniausia , Didžiausios emigracinės bangos

Tad visi, ramovėnai ir nera- 
movėnai, ruoškimės. Gilinkime

nai juo esame labai susidomė
ję”.

GIIADIVSKAS

RARE OLD GREEK BRANDY 
25 YRS. OLD

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC

Fifth $5.59 

Fifth $3.89

Po ilgos pertraukos ir Lietuvos Sudaromos karo medžiagų at 
karo laukuose įvyko stebuklas.
Net keturgubas — neapmoky
ti, blogai aprengti, dar blogiau 
ginkluoti, dar tik organizacijos 
stadijoje saujelė naujokų ka
rių: 1. Išvarė už Dauguvos iki 
pat Kauno - Kėdainių įsibrovu
sius Trockio raudonarmiečius;
2. Sutriuškino ir išvijo vokiš
kai - rusiškus susibičiuliavu
sius Bermonto - Avalovo avan
tiūristus; 3. Pačiupo ir uždarė 
išdavikiškai mūsų užantyje iš- 
siperėjusius lenkų POW štabą 
ir būrius; 4. Apkūlė ir sulaikė 
Želigovskio - Pilsudskio klas
tingus pulkus... Būtumėm atsi
ėmę ir Vilnių, jei ne lenkus pa
laikančios Antantės įsikišimas.

Ne mano kompetencija spręs
ti, ar mums padėjo laimė
ti Švč. Mergelė, mūsų krašto 
Globėja iš Aušros Vartų, ar 
savo tautą prisiminė, kaip anais 
laikais ties Dauguva prie Po
locko, Lietuvos jaunutis kuni
gaikštis šv. Kazimieras? Bet 
yra istorinis faktas, kad smū
giais ir ugnim laimėjome karus 
ir kitų buvome pripažinti jiems 
lygiais.

Džiaugėsi visa tauta, ir ga
lingai aidėjo Te Deum lauda- 
mus mūsų bazilikoje ir kaimo 
•bažnytėlėse. Net skeptikai įti
kėjo Lietuvos valstybės atsikū
rimu. Jaunutė kariuomenė di
džiavosi savo žygiais. Aukštai 
nešė kariai Vytim papuoštas 
galvas...

Rytų Europoje laboratorija. į vėl ^taSį^ įau ^Yį1 kar^a Sn^ia^d^aūūSku™^ drau: 
esame susiorganizavę į karių są

sarges. Stabe turėjo būti ruo-^anravį Tvarkomos de- 
. .... .... . mokratiskai (Smulkiau apie tai

«am. operaciniai ir mobllizacl-i, ..LietU¥ių vcteranų g,,
mai planai. Leidžiami įstatymai, Ramovės PIRMAS DE.
instrukcijos. Viskas krašto gy-1 ŠIMTMETIS 1950-1960”). 
nybai, apsaugai, sutvirtinimui.

Į naujas viltis

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

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
gingumą, draugiškumą ir draus juryte

Prašykite originalaus, importuoto

LENKIŠKO KUMPIO
ATALANTA — KRAKUS _ T ALA

Išplėšta mūsų laisvė Po dvidešimt dvejų metų lais-
Bet negailestingas ' likimas v®s 3au praslinko ir tiek pat ne

paruošė mums blogiausią piktų vergijos. Mūsų neraštingų 
jėgų kombinaciją. Demokrati- Prot®vi4 maskoliai nesurusino
niai Vakarai mus paliko liki- Per ir dvidešimt dvejus

. .v m . ., metus. Jie neįveiks tautos ka-mui. Dingo iš Europos zemela- . , , _ , .. -. “.. , , _ , , mieno ir dabar. Per paskutinį
pio Austrija, suklupo Cekoslo- šimtmetį taūsų riaudis virto są_ 
va ija. Daug uz mus galinges- monįnga tauta. Atgijusi ir lais- 
nė kaimynė Lenkija per tris Vgg ragavusį tauta tapo atspa- 
savaites buvo sutriuškinta ir resnė. Istorija įrodė: mūsų ka- 
kraujuje paskandinta. Tik Šuo- mienas yra sveikas, patvarus ir 
mija, savo tautos ir gamtos ’ atsparus. Deja, panašiai negaliu 
ypatybių dėka, nors ir smarkiai I išsitarti apie mūsų senovės di- 
sužeista, atsilaikė. Pagaliau fa-( džiūnus.
šistų ir komunistų bičiuliavima-i Politinė mūsų situacija, 
sis, leidęs Hitleriui pavergti vi-' imant ilgesnį laiką ir platesnius 
dūrio Europą, virto tų dviejų horizontus, nėra jau taip tamsi 
diktatūrų dvikova. Įsimaišius beviltiška. Pokarinis chaosas, 
JAV-ėms, vienas tų įdūkusių ’ aPakimas ir nesusigaudymas 
šernų buvo nudėtas. Bet tik 1 Praėjo. Jau jr demokratijos iziu

, .v ... , iri, kas pnesas ir kur draugas,vienas! Kitą iš prapulties duo-iT. ... t . .... - ° .r Issilaisvimmo vilties aušra vis

Jūsų vietinėje produktų krautuvėje 
bei didelėse prekybose.

Tikrasis importuotas Lenkiškas Kumpis 
yra užsitarnavęs šią etiketę

(Good Houaakeeping)
GUARAHTEES * 1

kuri išskiria geriausios kokybės 
produktus.

Originalus importuotas pasaulyje garsus

LENKIŠKAS KUMPIS
ATALANTA — KRAKUS — T AL A

Šeimyninio dydžio skardinėse 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų.

bės ištraukė ir atpenėjo JAV- plačiau ir šviesiau žaruoja. Ap-
ės. Jam sustorėjo kailis ir su- tilęs karas virto šaltuoju karu. 
stiprėjo iltys. Taip tat Hitle- Taikos dar nėra. Didžiuliai Eu- 
rio - Stalino niekšingas suokai- ropos plotai dar taikos sutarti- 
bis sukėlė Europoje ir visam
pasaulyje didžiausias skerdy
nes.

Nėra ko stebėtis, kad šis, 
penketą metų siautęs, karo vie
sulas pačioje pradžioje apgrio
vė ir mūsų kuklų, dar tik pa
skubomis kuriamą valstybinį

mi nesutvarkyti. Ir Lietuvoje 
bandoma sukurti naujoviška ko
lonija.

įšaltasis karas dažnokai virs
ta karštesnių: Egyptas, Izrae
lis, Indokinija, Berlynas, Lao
sas.. Įsiliepsnojęs Korėjoje ka
ras daug ką išaiškino. Vengrų

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. 8 F Fifth $4.89

RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 Oz. Bottle

TVARSCKI VODKA 80 PROOF

IMPORTED PORTUGAL DRY 
RED WINE

$1.19
Fifth $2-59

Fifth .69c

GERMAN MOSELBLUEMCHEN, LIEBFRAUMILCH, 
SCHWARZE KATZ, 1959, VINTAGE Fifth $ -į 5 9

BUDWEISER, HAMMS, SCHLITZ, MILLER,
PABST. Case of 35—7 oz. Bottles $3-19

PABST BLUE RIBBON BEER 
Case of 24—12 oz. Cans. $3.39

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

Mūsų jėgos vis augo
Taikos metu stengėmės didin

ti savo ginklo jėgas, nes žino
jome, kad stebuklai atsitinka 
retai. Kitaip juose nebūtų ste
buklingumo elemento. O kiek
vienas mūsų besiorganizuojan
čios naujakurės valstybės gali
mas priešas — kaimynas yra 
keliasdešimt kartų už mus pa
jėgesnis... Dairėmės sąjunginin
kų. Bet su silpnu niekas neno
ri dėtis. Ir kartais kildavo min
tis: kas bus, jei mūsų galingi 
ir nedraugingi kaimynai padar- 
rys prieš mus sąmokslą, kaip 
prieš pusantro šimto metų bu
vo susimokę? Todėl ruošėmės

pastatą... Griuvome kartu su sukilimas parodė, kiek yra
kaimynais: Lenkija, Latvija, 
Estija. Viena okupacija sekė ki
tą. Valstybė ir tauta liko be 
vairuotojų. Įsiviešpatavo chao
sas. Kariuomenė buvo prislėg
ta.

Kelerius metus tragiškai pri
sikamavus, nustojusi vertinges
nių vyrų, išlikusi karininkija,

Kremliui nepatikimi jo europi
niai satelitai. Įrodė taip pat, ko
kie buvo ir yra žiaurūs žmonių 
laisvės priešai — balti ir rau
doni Kremliaus carai. Pasaulis 
nestovi vietoje. Visi veržiasi i 
laisvėn. Jaunystėje man giliau- i 
šią įspūdį darydavo pranašiški 
Maironio žodžiai: “Mainos rūbai 
margo svieto. Silpnas kelias,

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki > 8 popiet 

Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

prisibijodama antro Katyno ir tvirtas griūva. Nebijokim vargo 
nematydama prasmės toliau kieto . Ateis ir vėl mums. pro-
priešintis partizaniškose žudy- ga’ ?ik turime būti geriau pasi‘ 

, . Tr . . . ruosę, negu buvome 1918 me-nese, pasuko į Vakarus ir ap- taįg b

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

Current Dividend up to 414%

leido valstybės griuvėsius. Ap
leidome su viltimi neužilgo grįž
ti. Pasitikėjome didžiūnų tartu 
žodžiu ir paskelbta Atlanto 
Charta. Viltis dingo, ir cinikui

Pareiga visiems

Mes, buvę Lietuvos Respubli
kos kariai, pažadinti Kudirkos 
ir Maironio, prisikėlėm, esant

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



ii8 šeštad., geg. 26 dieną
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8:30 vai. vakaro

LIET. VYČIŲ SALĖJE 
2455 W. 47ih Street

CHICAGOS SAULIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR MENO KUOPELĖ 
RUOŠIA ŽIEMOS SEZONUI UŽDARYTI

GEGUŽĖS LINKSMAVAKARI
c?-?g?S.«*ŽSgS~.~

PAVASARINIS BANKETAS

Cleveland, Ohio. šv. Jurgio 
parapijos salė pakeitė savo vei
dą. Padarytas kapitalinis re
montas, sumoderninta, įrengtos 
moderniška didžiulė virtuvė, 
puikus baras, padidinta ir nau
jai pertvarkyta scena, atnau
jintos sienos, įrengtas naujas 
apšvietimas ir puiki ventiliaci
ja. šv. Jurgio- parapijos sa]ė 
tapo gražiausia ir moderniausia 
salė šiame rajone.

Tai nuopelnas kun. klebono 
B. Ivanausko ir kun. P. Dzego- 
raičio.

Aišku, toks remontas kašta
vo tūkstančius. Remontas pa
darytas savo parapiečių ir lie
tuvių labui, šioje salėje randa 
prieglaudą visos lietuviškos or
ganizacijos savo susirinkimams, 
posėdiams, parengimams.

Susidaręs LB pirmosios apy
linkės iniciatyva organizacinis 
komitetas iš liet. organizacijų* 
birželio 2 d., šeštadienį, 8 vai. 
rengia naujosios salės atidary
mo proga banketą. Komitetui 
vadovauja LB pirmosios apylin
kės vald. pirm. F. Eidimtas.

Banketo tikslas — paremti 
šios parapijos didžiulį darbą 
savo auka. Dalyvaujantieji šia
me bankete išgirs koncertą, bus 
vaišės, šokiams gros gera ka
pela, veiks baras.

Pakvietimai jau gaunami pas 
F. Eidimta, tel. UT 1-1921; V.
Ročiūną, tel. KE 1-5264 ir VI.
Gyvą, tel. SW 5-7079, sekma
dienį šv. Jurgio parapijos sa
lėje £>o lietuviškosios sumos, 
kiekvieną dieną Lietuvių Pre
kybos namuose nuo 10 vai. ry
to iki .6. vai. vak. Bileto - pa
kvietimo kaina į vaišes ir kon
certą — $3.50.

Visos organizacijos, kurios 
naudojasi šia sale, turėtų jaus
ti pareigą gausiai dalyvauti šia
me koncerte - bankete. Jaukiai 
praleisime laiką ir paremsime 
didelį ir gerą darbą.

NAUJA LB II-SIOS 
APYLINKES VALDYBA

Antroji Clevelando LB apy- ! kiniai. Visi dalyviai parodė sa- 
linkė turi naują “valdžią”. Nau 
jon valdybon išrinkti M. Aukš
tuolis, A. Širvaitis, F. Bara
nauskas, O. Jakūbaitienė, H.
Pikturna ir J. Zagarskas. Me-

tiniam susirinkimui pirmininka
vo inž. M. Balys, sekretoriavo 
M. Valienė.

Naujoji valdyba atstovauja
ma visų lietuvių: ji turi ir se
nosios emigracijos atstovą, du 
jaunus akademikus — čia jau 
baigusius mokslus ir kitus ener 
gingus ir žinomus veikėjus. 
Džiugu sveikinti naujas jėgas 
ir naujus veidus antrojoje LB 
apylinkėje.

Buvusiai valdybai energin
gai ir sėkmingai vadovavo Po
vilas Mikšys.

JAUNŲJŲ KONCERTAS
Gegužės 20 d. jaunieji lietu

viai davė savo pavasarinį kon
certą. Jame dalyvavo Juliaus 
Kazėno ir Prano Ambrazo mo-

šokių. Veikė lietuviškas bufetas 
ir parengimas davė gražaus pel 
no. Sekmadienį minėjimas buvo 

’ atžymėtas atitinkamomis pa- 
i maldomis.

ĮKURTUVES
Į St. Krivickas, Sudburio sky
riaus KLB pirmininkas, persi
kėlė į naujus gražius mūrinius 

1 namus ir savo artimųjų draugų 
ratelyje atšventė įkurtuves. 

, Bendruomenės valdybos nariai 
ta proga padovanojo gražų pa

Pr. Ambrazo ir T. Kazėno mokinių koncerto dalyviai su sol. Juliu Kazėnu.
Foto V. Pliodzinsko

veno Minuetą ir Ragtime ka
rišką šokį.

Tris lietuviškas dainas pa
dainavo gražiabalsiai keturi 
broliai Dautartai, akomp. Obe- 
lenytei.

Fort. skambino A. Ožinskas, 
B.. Kazėnas, A. Griaužinytė, V. 
Pivoriūnaitė, L. Vasiliauskaitė, 

i D. Ožinskaitė, M. Stasaitė, R. 
- Vaitėnaitė, D. Sušinskaitė, R.
■ Vasiliauskas, D. Martutė, akor-
■ deonu grojo V- Dautartas, Š.

! Broliai Dautartai, Magdalenos ir Zigmo Dautartų sunūs, koncer
tuoja naujosios parapijos salėje. (Foto T. Garlos)

vo sugebėjimus fortepionu,
! akordeonu ir dainomis. Progra- 
į mos svečiai buvo — grakščio
sios sesutės Rūta ir Milda Jo-

Stempužis, J. Juodėnas, D. Leu- 
konytė.

Įvairi programa buvo su įdo
mumu sekama gražios audito
rijos. Kai kurie jaunieji mo-

šokiams gros “Monte- 
rey” smagus orkestras. 
Veiks bufetas ir baras. 
Įėjimas — Auka $1.00

B

i

veikslą. Tuo pačiu laiku atšven
tė ir savo vardines.

— Mokinių tėvų susirinkimas 
įvyko tuoj po pamaldų, kur ve
dėja M. Venskevičienė pateikė 
tėvams vaikų vasaros stovyklos 
tvarkaraštį. Stovykla tęsis pora 
savaičių liepos pradžioje.

— Aleksas Kusinskis pasiun
tė lietuvių saleziečių gimnazijai 
Italijoje $95 kaipo būrelio na
rių mokestį. Sudburiškis

HEALTHY FOOD RESTAURANT

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR

i kubaitytės, išpildžiusios Beetho1 kiniai jau yra toli pažengę ir 
____________________________ _  | turi puikių duomenų savo talen

| tams atskleisti.
i

Programą pranešinėjo pats 
koncerto organizatorius — Ju
lius Kazėnas. Visas parengimo 
pelnas paskirtas naujosios pa
rapijos statybos fondui.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA j
Šv- Jurgio parapijoje pereitą i 

sekmadienį 31 jaunuolis pri- i 
ėmė pirmąją Šv. Komuniją. Iš
kilmingas pamaldas laikė kleb.! 
kun. B. Ivanauskas, pasakyda
mas gražų pamokslą lietuviškai, 
ir angliškai.

LITHUANIAN VILLAGE 
BALIUS

Pagerbti pirmuosius 100 ak- ! 

cininkų, įsigijusius naujojoje 
lietuvių bendrovėje akcijų, vai- . 
dyba, vadovaujama Z. Dučma- ■ 
no, surengė balių, kuriame da-, 
lyvavo 200 asmenų.

Jau parduota akcijų už 40,000 
dol. Akcijų platinimui paskir
tas dir. Pr. Stempužis, bet jų 
galima įsigyti pas visus Li
thuanian Village valdybos na
rius. Kaina 25 dol. Akcijų yra 
išleista viso už 50,000 dol.

Koncertinę dalį, išpildė sol. 
Julius Kazėnas, sol. Nora Bra- 
ziulienė, akomp- G. Karsokie- 
nei. Programai vadovavo akt. 
Z. Peckus.

TĖVYNES GARSŲ RADIJO 
BALIUS

Lietuviškoji Radijo valanda 
rengia vasaros balių - vakarą 
liepos 28 d. Lake Shore Coun- 
try Club salėje. Programos me
ninę dalį sudarys populiarūs 
muzikiniai kūriniai ir ištraukos 
iš operečių bei operų, kurias 
atliks sol. Aldona Stempužienė 
su Čiurlionio ansamblio vyrų 
choru.

Tėvynės Garsų Radijo valan
da, jau veikianti tryliktuosius 
metus yra davusi 613. translia
cijų per AM bangas ir 60 FM 
bangomis. Rugsėjo 8 d. Tėvy
nės garsai minės savo 13 metų 
sukaktį. Radijui vadovauja ener 
gingasis visuomenininkas Juo
zas Stempužis. Jo dėka Tėvy
nės Garsai yra vienas iš kultū
ringiausiai vedamųjų lietuviš- 

' kųjų radijo valandų Amerikoje.

JAUNA LIETUVIŠKA PORA
Šį šeštadienį, gegužės 26 d. 

Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
Moterystės sakramentą priima 
Arvydas Kižys ir Danutė Jur- 
gatavičiūtė. Laimingų ir švie
sių vedybinio gyvenimo metų!

PASKAITA APIE 
TESTAMENTU.

Liet- teisininkų pakviestas, 
adv. Julius Smetona pereitą 
sekmadienį skaitė aktualią pa
skaitą apie testamentus ir jų 
sudarymo reikšmę. Gausus klau 
sytojų būrys prelegentui patei
kė eilę klausimų. Prelegentas, 
žinomas Clevelando visuomenin 
kas, į visus klausimus davė iš
samius atsakymus.

V. R.

Kanadoje
Sudbury* Ont.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Minėjimas, kurį surengė KLB 
Sudburio skyriaus veiklioji val
dyba, praėjo laibai gražiai. Su
sirinkimą atidarė pirm. St. Kri
vickas. Turiningą ir kruopščiai 
paruoštą paskaitą skaitė Augus 
tinas Jasiūnas. Meninę dalį iš
pildė Tumo-Vaižganto šeštadie
ninės mokyklos mokiniai, vado
vaujami L. Remeikienės. Ji© pa 
dainavo lietuviškų dainelių, pa
deklamavo ir pašoko tautinių

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR ^HJNTIMUI

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, K. Ph„ vais 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis 
lt. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau 
fus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinS)

5000 Wesi 16th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

JAUKIOJE VASARVIETĖJE

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chieago 29, III. Tel. REpublic 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distancei tel. LAKESIDE. 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA

Mergaičių vasaros stovykla 
šiemet įvyksta nuo liepos 8 d. 
iki liepos 22 d. Dainavos stovy
kloje, Manchester, Mich. Pri
imamos mergaitės nuo 7 iki 16 
metų. Vadovauja Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys. Žaidi
mai, sportas, maudimasis, rank 

[ darbiai, religinė ir lituanistinė 
Į programa, tautiniai šokiai ir 

dainos sudarys jaukias, malo
nias ir naudingas atostogas 
mūsų jaunosioms mergaitėms. 
Norį siųsti mergaites į šią sto
vyklą, prašoma kreiptis Cleve
lande į Jadvygą Kliorienė, 1235 
E. 84 St. tel. RA 1-8397, kur 
bus suteikiamos platesnės in
formacijos.

' .......... "

Pasaulio žinomiausias radijo 

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

įvairiausių radijų, televizijų,

phonografų ir oro vėsintuvų.

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

---------------------.................. -------------------- ' ■
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Didelis pasirinkimas

LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago 8,' Illinois

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė
‘K ..............................................

<— ■n

BU I C KAS - LIETUVIŠKAS
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina . . . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

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

, ... -------------------- ----------------------------------------------
I ....... .............. ............................—į

NAMAMS PASKOLOS 
I ŽEMAISNUOŠIMČIAIS

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

informacijų kreipkitės į

Mutual <Me>ud Savings
and rjd^oan ^issociaiion

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

Del visų

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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.
VALANDOS: PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.

ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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Kanados žinios
Toronto, Ont.

Pagerbė lietuvę motiną

Gegužės 13 d. Toronto lietu
vių bažnyčiose atlaikytos pamal 
dos gyvų ir mirusiųjų lietuvių 
motinų intencija ir pasakyti ta 
tema pamokslai.

Bendras Motinos dienos mi
nėjimo aktas ir meninė progra
ma tą dieną įvyko Prisikėlimo 
parapijos salėje. Atidaromąjį žo 
dį tarė naujai išrinktasis KLB 
Toronto apyl. p-kas J., R. Si
manavičius. Maldą už mirusią
sias lietuves motinas (Sveika, 
Marija), dalyviams atsistojus, 
sukalbėjo parapijos klebonas, 
tėvas Placidas, OFM.

Gerai paruoštą, kupiną gražių 
ir kilnių minčių, paskaitą apie 
lietuvę motiną skaitė buv. apyl. 
v-bos p-kas S. Juozapavičius.

Meninėj programos dalyje, i- 
tin gražiai pasiruošę, pasirodė 
pianistė studentė V. Sakalaitė, 
Z. Orentienės vad. baleto studi

ja, tautinių šokių grupė “Gin
taras”, vad. V. Turūtos ir, ga
liausiai, šv. Jono Kr. parapijos 
jaunimo choras, vad. kapel. ku
nigo B. Pacevičiaus.

Savo kūrybos eilėraštį padek
lamavo jaunutė lietuvaitė, Si
bire gimusi Teišerskaitė, kurios 
tėveliams teko net aštuoniolika 
metų iškentėti Sibiro ištrėmime, 
tačiau, Dievuliui gelbstint, vis 
dėlto, pasiekti laisvą kraštą — 
Kanadą.

Programai konferavo G. Rin 
kūnaitė. Padėkos žodį progra
mos išpildytojams tarė v-bos 
p-kas J. R. Simanavičius.

Dalyvavusios minėjime lietu
vės motinos apdovanotos gyvo
mis raudonomis rožėmis. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.

Dienos metu per lietuviškąją 
radijo valandą “Tėvynės prisi
minimai”, kurią veda J. R. Si
manavičius, irgi buvo skirta 
didžioji programos dalis lietuvės 
motinos garbei. Pr. Al.

POLITINIAI PRIEŠAI 
NEGAUS DUONOS

Pabėgėliai iš Kubos praneša, 
kad Castro vyriausybė neduoda 
maisto kortelių tiems, kuriuos 
laiko esant neištikimais režimui. 
Badu marinti politinius priešus 
— tai toks žiaurus kelias, ko
kio lig šiol nė kiečiausi dikta
toriai masiškai nepraktikuoda
vo.

liiDflino ELECTROniCS
i*

TV-RAOI3AI-3UOST. REKORDERIAI 
STSTEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTEI. 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPŪT
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam teminusios kainos Ir garantija

3321 s. Halsted St.- CLiffside4-56651

jlO%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
[už apdraudą. nuo ugnies ir auto-j 
[mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

■Jhicago 42, Illinois
SižTel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.1

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraastas perkraustymas

WA 5-9209 Chieago. Iii-

CHICAGOS ŽINIOS

. POLICININKŲ MIŠIOS SU 
ROMOS KARDINOLU

Ateinantį sekmadienį per 2,- 
000 policininkų ir kitų įstatymo 
prižiūrėtojų bei pareigūnų su
sirinks Šv. Petro bažnyčioje, 
110 W. Madison, policininkų 
metinėms šv. mišioms, kurias 
atnašaus iš Romos atvykęs Šv. 
Apeigų kongregacijos prefek
tas kardinolas Arcadio Larrao- 
na. Jis policininkams suteiks 
ypatingą popiežiaus Jono XXIII 
apaštališką palaiminimą. Po šv. 
mišių bus pusryčiai Sherman 
House viešbučio Grand Ball
room patalpose, kur kardinolas 
bus svarbiausiu kalbėtoju.

PATS DIRBO PINIGUS, KAI 
JŲ PRITRŪKO

Slaptosios tarnybos federali
nė policija pagaliau po pusket
virtų metų ieškojimo sučiupo 
Stanley Young, kai jis bandė iš 
keisti netikrą dešimkę Clark st. 
restorane. Jis pats spausdin
davo netikrus $5, $10 ir $20 
banknotus, kai jam prireikė pi
nigų. Jis išleido iš viso $33,680 
suklastotų pinigų. Jo viešbučio 
kambary dar rasta $11,800 ne
tikrų pinigų.

$70 UŽ DIENRAŠTĮ
Šiomis dienomis 113-kos me

tų senumo 1849 m. bal. 23 d. 
laidos The Chieago Tribūne eg
zempliorius buvo parduotas var 
žytinėse už $70. Pirmame pus
lapyje yra straipsnis “Nauji at 
skleidimai apie Kubą”. Po tiek 
metų jis, atrodo, aktualus ir 
šiandien.

BARŠKUOLIŲ MEDŽIOKLE
Norintieji dalyvauti 11-tame 

metiniame gyvačių - barškuolių 
medžioklėje renkasi šį sekma
dienį prie 25 S. Milwaukee, 
Wheelinge. Medžioklė vyks Dės 
Plainės upės pakraš. Sumedžio
tos gyvatės bus atiduotos mė
gėjams arba gyvatynams.

PARDUODA DAUG GELIŲ
Chicagoje yra daugiau 500 

šiltnamių, kurie kasmet užau
gina apie 300 milijonų šviežių 
gėlių ir 10 milijonų gėlių vazo
nuose. Gėlių parduotuvės, ku
rių yra 1,006, kasmet parduo
da gėlių už 40 mil. dol. Pusė 
parduotų gėlių skiriama laido
tuvėms.

MILIJONAI DOLERIŲ UŽ 
ŠMEIŽIMĄ

AFL-CIO darbininkų unija 
traukia Hotpoint kompaniją, 
5600 W. Taylor, į teismą ir rei
kalauja tris milijonus dol. at
lyginimo už tos kompanijos žur 
nale tilpusį straipsnį, kuris 
šmeižia ir dergia unijos gerą 
vardą. Kompanija atkerta, kad 
tokiam apkaltinimui nėra pa
grindo.

SUSIRINKO AKCININKAI

Great Standard Oil Co. of 
New Jersey vakar pradėjo me
tinį savo akcininkų susirinkimą 
Uptown teatre, kuriame telpa 
4,318 asmenys. Šis yra antras 
tos kompanijos akcininkų susi
rinkimas už New Jersey val
stybės ribų.

KUR KREIPTIS SUSKAUDUS 
DANTIMS

Per 600 Chicagos rajono dan 
tistų savanoriškai pasisiūlė įs
teigti pirmosios pagalbos dan
tims patarnavimą. Chicagos 
dantistų draugija pareiškė, kad 
naujas patarnavimas veiks 24 
valandas kasdien Cook, Lake ir 
Du Page apskrityse. Netikėtai 
suskaudus dantims ar kokiame 
nors skubiame reikale negalint 
susisiekti su savo dantų gydy
toju, bus galima šaukti RAn- 
dolph 6-4321. Tai įsidėmėtinas 
numeris.

HELP WANTED — MOTERYS

NURSES — REGISTERED
Ali shifts. Good working condi- 
tions. Apply Director of Nursing

ENGLEWOOD HOSPITAL 
6001 S. Green St., Chieago

Reikalingos moterys dirbti virtu
vėje ir svarinimo darbui. Nuolati
nis darbas, 40 vai. savaitė. Pensi
jos planas. Atostogos ir kiti prie
dai. Kreipts į Personnel Depart
ment, nuo pirmad. iki penktad, 
tarp 8:30 v. r. iki 4 p. p. LITTLE 
Company of Mary HospitaI, 2800 
W. 95 St. Reikalinga kalbėti ir 
skaityti angliškai.

Reikalingos padavėjos vasarvie
tėje, skambinti TRiangle 2-4963 
(collect) arba rašyti: J. Mildažis, 
Box 61, Beverly Shores, Indiana.

PARDAVIMUI

Parduodamas Ronald Stuart spinet 
pianinas už žemą kainą; ir mieg. 
kamb. komplektas. 3601 W. 71 St.

PBOGOS-OPPORTUNITBES

Parduodama krautuvė, šviežia 
ir šaldyta mėsa ir kiti maisto pro
duktai. Pardavimo priežastį suži
nosite vietoje. Tel. Vlctory 2-6242

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B BiL E STATE SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie par.ko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
0 kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 71st ir VVestern. $15,900.
2- jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,S00 už mū
ro namą ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų niūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. $26.200.
Vienų metų liuksus 6 ikamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu muro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28.500.

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

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

Modemus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nu-o potvynio. Garaž. $20,700.

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

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

Pajamų namas — 5 % ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 

'vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-es ir Pulaski. 
$25,900.

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

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

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

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

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $81.500. , L

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS : r

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

{ar.- 
o v t

j.suni

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 6 kamb. Octagon, 2 bl. 

nuo Maria High ant Fairfield gat
vės, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4% ant Mozart prio 71, 
tik 10 metų, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo- 

. dernizuotas vidus, $14,900.
[ Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 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.

MARQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalovv, su 

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

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

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

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butu namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp'. viršuje 
butas — $8,000. I,abai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę j pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2.404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

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

Telet CL 4-7450 arba YA 7-2046
Per 4 m. galite Išmokėti šią nuo

savybę: 2 mur. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 

I jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

Arti Maria High, iy2 augs t o 
mūr., 5 ir 3 kamb. butai ant 30 
p. sklypo. Gazu šildamas. Garažas. 
$17,900. HE 6-1517.

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 Si. RE 7-8399

DĖMESIO!

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Knn. K. Matulaitis, M.I.O. 
išleido

lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
Tai viena iš pilniausių maldasmy 

gių, spausdintų Amerikoje: visos 11- 
j tanijos; 11 nevenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek- 

I cijos; visų sekmadienių evangelljoe 
I tretininkų maldos susirinkimams li 
' abollucijai; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.į 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t

Si maldaknyge yra geriausias pir 
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiaus1'' ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; g/z colio storumo
Kaina
Paauksuota................................. $3.50

Užsakymus su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 

Chieago 29, Illinois

Robert Webster, 33 m., sugrįžo iš Sovietų Sąjungos komunistinio 
rojaus į kapitalistinę Ameriką. Jis yra sukrėstas tokio darbininko 
išnaudojimo, kurį matė Sovietų Sąjungoje. Jis ten išgyveno tris 
metus. Daugelis teigia, kad jis labai laimingas, nes norinčius pa
bėgti iš komunistino rojaus šaudo arba j Sibirą siunčia. Tai leng
va matyti net ir Rytų Berlyne. (UPI)

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieki veną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.

Savininkas parduoda Spooner 
rajone modernų “raneh” tipo na
mą, netoli ežero; 5 akrai žemės 
(Wisconsin). Dėl inform. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 S. Washtenaw, 
Chieago 29, III.

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr.
' 2 po 4 kamb. namą. Gazo apšild.; pe- 
■ čiai sienose, alum. žiem. langai ir sie- 
! teliai. Tuojau galima užimti. 2465 W. 
46th St.

CICERO. Tik $1,000 jmokėti.
4 butai. $250 pajamų per mėnesį.

: Gazo šilima. Reikalinga remonto, už
tad pilna kaina tik $12,500.
OLympie 6-2233 arba OLympie 2-8907

SAVININKAS PARDUODA 2-JŲ 
AUKŠTŲ MŪR. NAMĄ.

I-ime aukšte 6 kamb., Il-me aukš
te 7 kamb. Įrengtas rūsys su 4 
kamb. Anglimis apšildomas — au
tom. stokeris. 3-jų maš. mūr. ga
ražas. Prie mokyklos ir bažnyčios. 
Geros pajamos. 32 p. sklypas. Adr. 

3237 S. Lituanica Avė.
Tel. FR 6-0329.

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

Rinktinėje vietoje, prie Michigan 
ežfero parduodami 5 namukai — 
"cottages”, privatus paplūdimis. Apie 
200 p. pagal ežerą. “Riparian rights” 
— paežeres teisės. Skambinti 

LA 3-1884 arba BA 1-4994.

CICERO-PARKHOLME, savininkas 
parduoda 2-jų butų mūr. (2 po 6 k.) • 
namą. Gazu apšild., atskiri vienetai. 
Izoliuotas. 2 plytelių vonios. Alumin. j 
žiem. langai ir sieteliai. 2 maš. mūr. 
garažas. Puikus susisiekimas, arti mo- į 
kyklų ir baž. Apylinkėje 18th ir 50 i 
Court. Tel. TO 3-3502.

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

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

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar_ 2 asmenim. $12,900. ’ :

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

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

8. Parkliolme beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233. OL 2-8907 

OL 2-9589

Marąuette ant Taliman Avė., netoli 
j69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Del apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

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

; Savininkas parduoda mūr. bun- 
I galow. 5^2 kamb. Marąuette Parke. 
16331 S. Rocktvell St. Tel. 476-2845

1 Pardavimui arba išnuomavimui 
2-jų aukštų prekybinis namas. Už
pakaly krautuvės 2 kambariai. Ga
zu apšildoma. Gerame stovy.

1904 S. Cicero Avė., Cicero

Marąuette Parke. 7 kamb. mūr.
1x/ž maš. garažas. 30 p. sklypas. 
Skubiam pardavimui už $15,200.
HE 6-1517.

-33
VASARNAMIAI IŠNUOMOJIMUI

Išnuom. 2-jų, 3-jų ir 4-rių kambarių 
namukai vasarvietėje prie Michigan 
ežero, Union Pier, Mich., sezonui arba 
mėnesiui. Privatus paplūdimis. Chica
goje skambinti dienomis LAfayetfe 
3-1884 arba vakarais BA 1-4994.'

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Savininkas parduoda namą, 6 
kamb., “octagon frontas”, 3 mieg. 
kamb., 1 blokas nuo Marąuette 
Parko. Atdaras apžiūrėjimui sekm. 
nuo 1 iki 5 vai.

7211 S. Francisco Avė. 
siiimiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiriiiiiiiiiiiiiih  

Gražiu vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionalui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500
iiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Apsimoka akelbtiB ‘‘DRAUGE’ 
ues jis plačiausiai skaitomas )’jt° 
vių dienraštis. GI skelbimu kaino 
visiems prieinamos.

PRIE DIDELIO I'ABRLKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis, 2 aukš
ti} mur. namas. Pirmamfeū paukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra- 
m e — 12 miegamųjų kaūibarių. Į 
kainą įeina visi baldai. .. namo 
$686 mėn. pajamų ir 'siįvininkui 
dar 5 kamb. butas su., .taverna. 
$65,000.

TIK $18,500 ,7f,
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High School. Gaza šiluma. 
Garažas.

$335 MEN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mūr. šildymąs gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS,.

7 metų 2 aukštų mūras1 Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambaryj.rūsyje, 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MCR. BUNGALOVV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandunu-ose). $į.2,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbpoob 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$30,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—$20,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—-$16,900 
Didelis pasirimt. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA' 3-3384

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS, 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
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. 
Chieago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vesintu- 

l vus bei Air Čonditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė., 
Chieago ». HL 
TeL VI 7-3447

LAPKUS BUILDERS, INC. |
Statome įvairius pastatus. Dar- A 

bas atliekamas labai sąžiningai, § 
... vartojant geriausias medžiagas. į:5
'^Turime dar keletą sklypų Chicagoj.

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

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

-i- - r

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

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 0-5531

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmaįihami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated) su fibcr-aHjjHUltu, 
iri. garantija. Dedame naujas “cop 
per-alloy” rinas ■— "gutters”;1 nieką 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai 
ir “galvanized”. Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudf 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At 
dara dieną ir naktį bei sekmadic 
niais.

LA 1-.6047, RO 2^8778................... r: i':

JUOZAS
IR VIC. SKADE, ST 8-0272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru Ir yąnde- 
niu šildimus pečius (fūrbaces 
-boilers), air čonditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL ■ = -i u.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chieago 23, HUnolS'VV .

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION
1 SS

REZIDENCINIAI,
SS
■S

KOMERCINIAI,
1 E MEDICINOS IR g
f - KITOKĮ PASTATAI i

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS k AMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chieago, IU.

Apsimoka skelbtis ' DRAUGE
...... . : )!i;

nes jis plačiausiai skaitomas liet
' f n;

vių dienraštis. Gi skelbimų (kain 
visiems prieinamos.



Pasaulinio Motinų sąjūdžio 

posėdžiai Paryžiuje

Motina atominiame laikotarpyje

Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Pasaulinio Mo 
tinų sąjūdžio (Mouvement Mon- 
dial dės Meres — trumpai va
dinamo M.M.M) vyriausieji or
ganai : Tarptautinė taryba, vi
suotinis susirinkimas ir valdyba 
(biuras) gegužės 16-19 d.d. po-, 
šedžiavo Paryžiuje.

M.M.M., gyvuoja nuo 1947 m. Į 
Jo pirmapradininkįų — narių' 
steigėjų . tarpe (jos yra Tarp
tautinės tarybos nariais ligi gy-■ 
vos galvos) buvo a. a. Vera 
Bakšyte-Karvelienė, kurios pa- 
pėdininke tapo ir tebėra ligi 
šiol Ona Bačkienė.

Lietuves moteris M.M.M. są
jūdyje atstovauja Lietuvių Mo
terų komitetas Paryžiuje, ku
riam ilgus metus pirmininkavo 
O. Bačkienė, o šiai išvykus į 
JAV, dabar pirmininkauja Jo- 
kubauskaitė - Pagnier.

Nuo 1961 m. lapkričio mėn. 
galo M.M.M. sąjūdis buvo per
sitvarkymo padėtyje ir tam per 
ėrganizavimui vadovavo praplės 
ta valdyba - biuras, pavadintas 
Laikiniu komitetu, kuriame lie
tuves moteris atstovavo Elena 
Turauskiėnė.,

Dabar įvykęs visuotinis są
jūdžio susirinkimas išrinko nau 
ją tarybą iš 15 narių, kurioje 
yra atstovaujamos šių tautų 
moterų organizacijos: Argenti
nos, ttalijos, Kanados, Lietu
vos, Liuksemburgo, Peru, Pran 
čūzijos, Turkijos, Vietnamo, Vo
kietijos, Voltą (Aukštoji) ir Uk 
rainos.

Be to, Tarptautinėje taryboje 
lygiomis teisėmis dalyvauja dar 
9 gyvos narės - steigėjos, kurių 
tarpe Bačkienė.

Naujoji taryba sąjūdžio pir

mininke išrinko (perrinko) Ire
ną Mancaux, kuri sąjūdžiui pir
mininkauja nuo 1953 metų. Į 
naują valdybą išrinktos: 1 bel
gė, 1 italė, 1 liuksemburgietė, 
1 peruvietė, 1 prancūzė, 1 vo
kietė, 1 ispanė ir 1 ukrainietė.

Sąjūdžio tarptautine sekreto
re (Secretaire Internationale) 
išrinkta Elena Turauskiėnė.

Savo atsidėjusiu darbu bei 
pasiaukojimu lietuvės moterys 
tuo būdu laimėjo žymių pozici
jų tarptautinėje plotmėje.

Tenka pastebėti, kad M.M.M. 
sąjūdis dalyvauja UNESCO, 
Junginių Tautų įvairiuose ki
tuose padaliniuose bei visoje ei
lėje kitų tarptautinių organiza
cijų.

M.M.M. tikslas: veikti tarp
tautinėje ir tautinėje plotmėje 
motinų padėčiai pagerinti so
cialinėje, kultūrinėje bei teisi
nėje plotmėje ir ginti lemiamą 
motinos vaidmenį auklėjimo sri
tyje.

M.M.M. Visuotinio suvažiavi
mo metu italas prof. Enrico 
Medi, Euratomo vicepirminin
kas, laikė labai turiningą ir 
r.eikšmingą. paskaitą: “Motina 
atominiame laikotarpyje”. Klau 
sytojams iš pasaulinio masto, 
palyginti jauno, mokslininko 
lūpų teko išgirsti didžiai prana
šių ir gilių minčių apie motinos 
vaidmenį mūsų gyvenimo laiko
tarpy. Paskaitos mintys buvo 
tiek žavingos ir gražia forma 
pateiktos, kad visų bendru pa
geidavimu jos bus perduotos, 
nors ir kiek suglaustoje formo
je per M.M.M. periodinį organą 
— biuletenį.

San Francisco mieste katės savininkė Merle Cornell gavo burtų 
keliu 5,040 dol. dovaną, kurią skyrė gyvulių maisto pirkėjam gy
vulių imaisto gamintojai. Laimingoji katė nežino, kad ji gavo dau
giau aukso negu ji pati sveria. (UPI)

MOŠŲ KOLONIJOSE
'iimiiiiiiiiiimiiiHieiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiim

kus valgius gamino ir juos iš- 
alkusiems svečiams teikė. Virtu
vėje darbavosi V. Barsčiauskie- 

’ nė, A. Bracienė, A. Grižienė, A. 
Kavaliūnienė, E. Kružikienė, A. 
Lašaitienė ir J. Triukienė.,

Serga VI. Petrauskas

Gerai pažįstamas vietos vi
suomenininkas, apylink. valdy
bos sekretorius, Vasario 16 gim 
nazijos rėmėjų būrelio vadovas, 
lietuviškos spaudos platintojas 
Vladas Petrauskas rimtai ser
ga. Gydosi Chicągoje, Šv. An- 

, tano ligoninėje dr. V. Tumaso- 
nio priežiūroje. Paskutiniu me
tu krizė praėjo, ligonis pradeda

ŽVILGSNIS Į AKCIJŲ RINKĄ

(Atkelta iš 3 psl.)
Kodėl taip yra?

Visokių žaliavų gausu, val
džios rėžimas agresyvus, bedar
bių nėra ir veda prie tokio di
delio skurdo! Atsakas yra vie
nas —- kalta valdžios forma. Ji 
yra nereali, nenatūrali, šiems 
amžiams nepritaikoma. Nežiū
rint kaip tos valdžios funkcijos 
būtų formuluojamos ir agresy
viai vykdomos, vis vien prives 
prie banknoto, nes nėra čia lais 
■vos iniciatyvos (Free enter- 
prise) . Nėra to pramonės impul 
so — finansinės akcijų siste
mos.
Kokia yra perspektyva akcijų 

rinkoj 1962 metais?
Aktyvumas nuolatos didėja. 

Šėrininkų skaičius vis daugėja. 
Tarp 3-4 milijonų Šerų parduo
dama kasdien. Anot Dow-Jo
nės, praųionės vidurkį 1960 me
tais akcijų rinka sudarė 615.89 
t!, o 1961 m. 741.30 t. Reiškia, 
per metus jų rinka pakilo 
125.41 taškus arba 19%. Šiais 
metais žymūs analistai prana
šauja akcijų rinkos eigą pirma
me pusmety: bus kilimas ir D. 
J. pramonės vidurkis pasieks 
tarp 750-775 t., o antrame pus 
mėty pramato atoslūgį. Mat, 
per paskutinius 14 mėnesius 
rinka buvo kylanti, stipri (Bul- 
lish). Po tokio laikotarpio kili
mo paprastai laikomas pribren
dusiu lr linkęs duoti didesnius 
šuolius1 atgal ir vėl į priekį. Bet 
normaliu laikotarpiu eina lygia 
grečiai su krašto pramonės pa
dėtimi; Kiekvienas gali jausti 
kai blogi, laikai artėja, kai ne
darbas, didėja ar kokie tarptauti 
niai nenormalumai reiškiasi. 
Tada akcijų rinka silpnėja ir jų 
vertė krinta. Čia Amerikoj žiū
rime su viltimi į šviesią ateitį, 
tikime į valstybės galingumą, į 
jos pramonės tvirtumą. Taip

reikia žiūrėti ir į akcijų rinkos 
ateitį.

Šiais metais daugiau bus krei 
piama dėmesio į individualius 
Šerus, netiek į grupes. Todėl ir 
be rinkos požymio linkmės kai 
kurios akcijos gali labai iškilti, 
o kiti nukristi. Patartina dau
giau dėmesio kreipti į įmonės 
stovį, jos ateitį, į jos gaminių 
naudingumą ir į jų paklausą.

Lietuviams reikėtų daugiau 
domėtis akcijų investacijomis. 
Kai kurios mūsų finansinės į- 
staigos yra pasirinkusios sau 
obalsį raginti lietuvius tik tau
pyti ir taupyti... Jei čia turi
ma galvoj įspėti visuomenę su
silaikyti nuo nereikalingo išlai
dumo, lėbavimo ar eikvojimo, 
yra labai pagirtinas dalykas. 
Bet jei turima omeny su san-

Waukegan, III.
Motinos diena

Lietuvių Bendruomenės val
dybos pastangomis motinos die
nos minėjimas įvyko gegužės 
12 d. Lietuvių auditorijoj.

Minėjimo programa buvo įvai 
ri, linksma ir įdomi, motinos 
dienai pritaikinta. Programos 
dalyviai — lietuvių kolonijos 
jaunosios pajėgos, o taip pat 
Chieagos Juodkrantės ir Balti
jos tuntų jūrų skautai, kurie su 
sirinkusius pralinksmino B. 
Sruogos vaidinimu.

Po programos buvo šokiai, o 
apatinėje salėje buvo proga pa
sivaišinti skaniais valgiais ir gė 
rimais.

Minėjimo proga buvo renka
mos Lietuvių Fondui aukos, nes 
apylinkės valdyba tvirtai nu
sistačiusi sukaupti tūkstantinę 
šiam kilniam reikalui. Surinkta 
apie 100 dol. aukų.

Nors buvo tikimasi gausesnio 
dalyvių skaičiaus, tačiau šis mi 
nėjimas savo programa ir jau
kia nuotaika buvo sėkmingas. 
Už šį pasisekimą tenka įver
tinti apylinkės v-bą, kurią šiuo 
metu sudaro tik trys nariai, 
būtent: pirm. dr., R. Giniotis, 
vicepirm. — P. Kružikas ir ižd. 
K. Kazlauskas.

Rengėjai dėkoja programos 
dalyviams ir visiems kitiems tau 
tiečiams savo darbu ir auka pri. 
sidėjusiems prie šio minėjimo 
pasisekimo. Ypatinga padėka 
reiškiama ponioms, kurios viso 
minėjimo metu skanius lietuviš

taupomis nieko nedaryti, tik 
taupyti su mažu nuošimčiu, tai 
būtų didelė klaida, visuomenės 
klaidinimas. Būtų užgniauži
mas asmens iniciatyvos ieškoti 
geresnių investacijų. Gera in- 
vestacdja gali duoti net 100% 
pelno.

A. -f- A.
JONUI CHARŽAUSKUI mirus, 

jo žmoną Stefaniją giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime.
Jadzė Dagilienė ir Bronė Dikinienė

Vienerių metų mirties sukaktis 
A. + A.

ONA JOGMINAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga, mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1961 m. geg. 
26 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos nieakdos negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai, amžiną ramybę.

Už jos selą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis geg. 
mėn. 26 d. 8 vai. ryto šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Onos Jogminas sielą.

Nuliūdę: Duktė ir žentas, Sophie ir Sylvoster Navickai

taisytis. Visa mūsų kolonija lin
ki VI. Petrauskui sveikatos.

P. Liūnas

Waterbury, Gonti.
Balfo Waterburio skyrius sa

vo pavasarinę gegužinę rengia 
gegužės 27 d., sekmadienį, nuo 
1 vai. p. p. Venclauskių sody
boje, Spindle Hill Road.

Visi kviečiami atsilankyti. Na 
mie pietų nevertėtų valgyti: ge
gužinėje bus šiltų ir šaltų val
gių pagal kiekvieno skonį ir pa
sirinkimą.

Waterburiečiai savo Balfo 
skyrių visada palaiko, reikia ti
kėtis, kad juo labiau šį kar
tą rems. Kor.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

VISOS PROGRAMOS IS W0PA |.
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, III.

VESTUVIŲ nuotraukos ir
AUKŠTOS RŪSIUS FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ S PEČIAUS BE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS C RIS, sav.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

X A. -f- A.
/ JONUI CHARŽAUSKUI mirus, 

i jc žmoną Stefaniją giliai užjaučiame ir drau-
| ge liūdimd.z i ......

Vanda ir Juozas Kulikauskas 
su šeima

A. -J- A.
ALEX F. BROZAS

Gyveno 2103 S. 48th Ct, Cicero, III.
Mirė geg. 23 d., 1962, 1:15 vai. ryto. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Charles, marti Bertha 

ir 3 anūkės: Charlene, Betty Ann ir Anita, sūnus Vincent, 
duktė Stella, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionies žmona buvo a. a. Elzbieta, kuri mirė 1959 m-
Priklausė šv. Vardo Jėzaus ir Lietuvos Kareivių Drau

gijoms.
Kūnas: bus pašarvotas ketvirtad., 7 vai. vak. Vasaitis- 

Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Avė., Cicero, 111.
Laidotuvės įvyks šešt., geg. 26 d., iš koplyčios 8:40 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą, Po pamaldų bus. 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, imarti ir anūkes
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

ANTON GUDINSKI
Gyveno 2503 W. 46 Place

Mirė geg. 22 d-, 1962, 9:40 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Upyno parapijos. 
Amerikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Pauline (Ciparaitė), 
2 dukterys: Pauline Kiselus, žentas Joseph ir Justine Kiselus, 
žentas Anthony, 3. anūkai: Anthony, Jr., Gerald ir Donald, 
brolis (Kanadoje) Pranas su šeima, giminaičiai: kun. B. Su
gintas, Petras Ivinskas ir Agnieška Gestautienė su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų Draugijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 

Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks šešt., geg. 26 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir anūkai 
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EI BEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSr 1 tSb 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

F 4330-34 South California Avenue BEST Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME M<_Į__LL. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I 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

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAWICZ
3424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ,

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

Pasinaudokite "Brang*” Classified skyriumi
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X Tėvų Marijonų Bend. sk. 
Brighton Parke pavasario nuo
taikų pramoga įvyksta šį sek
madienį, gegužės 27 d. 2 v. p. 
p. Garlavičienės namuose, 4437 
So. Artesian. Šio sekmadienio 
popietį skirkite šiai pramogai. 
Rengėjos nemažai dirbo, kad 
atsilankiusieji būtų pilnai pa
tenkinti. Mielai laukiami visi 
rėmėjai ir svečiai.

X Prel. J. Paškauskui šv. 
Kryžiaus ligoninėje ' padaryta 
operacija. Prelatas sėkmingai 
sveiksta ir po kelių ar kelioli
kos dienų bus išleistas iš ligo
ninės.

X Dail. Antanas Petrikonis,
3339 W. 64th St., Chicago, Ne-

X Marąuette Park, Tėvų Ma i 
rijonų Bendradarbių 5 sk. mė
nesinis susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, gegužės 27 d. 2 v. 
p. p. parapijos salėje. Pirm. P.I Jtr * X? • J/’ *

kalt. Prad. P. M. Seserų Rėmė-! Dubinskienė visus kviečia atsi 
jų seimo proga' paaukojo sese-| iankyti

kuriolems paveikslą Kančią 
vertė yra apie 300 dol.

Danutė Paukštytė
X Šv. P. Marijos Gimimo pa

X Bridgeporto Moksleivių Tau 
tinis ansamblis, kuriam vado
vauja muz. Faustas Strolia, ge 
gūžės 27 d. 4 v. p. p. Šv. Jur- 

j gio parapijos salėj, pagerbs ma 
jmytes, statydami St. Visčiuvie- 
nės tai progai parašytą vaizde
lį. Režisuoja E. Vaičeliūnienė. 
Taip pat* Lituanistinė mokyk
la, atsisveikins su 6 mokyklą 
baigusiais abiturientais, kui.

j riems mokyt. F. Tarulienė į- 
I teiks baigimo pažymėjimus. Po 
programos bus vaišės ir šokiai. 
Tėveliai ir svečiai prašomi atsi
lankyti.

X Kun. Antanas Zakaraus
kas, Šv. Kazimiero vienuolyno

Jaunųjų lietuvaičių j visuomenę įvesdinimo Gintaro balius įvyksta 
birželio 23 d. Čia matyti tos lietuvaitės su motinomis. Iš k. j deš. 
sėdi: Mrs. Justin Mackiewich, jr., Irene Gudenas, Anastasia 
Aleksiun — močiutė, Aldona Torok, Valeria Shaules, Ann Kairis. 
Stovi iš kaires: Judy Mackiewich, Andrea Gudenas, Mary Ann 
Aleksiun, Cheryl Joan Torok, Marilyn R. Shaules, Kathleen Kai
ris.

IŠ ARTI IR TOLI

Chicagoj ir apylinkėse
MARQUETTE PARKO

APYLINKĖJ 1
Ar eisite į ankstyvesnes lie-, 

tuviškas pamaldas, ar į sumą, i 
visą gegužės mėnesį stabtelėsi- > 
te prie didžiųjų plakatų, rodan
čių, kad šis mėnuo skelbiamas 
LB apylinkės solidarumo įnašų 
mėnesiu, ir visi lietuviai kvie
čiami atlikti savo tautinę pa
reigą. — suomkėti tą mi- 
niatūrinę dolerio (nedirbantiems 
ar pensininkams) ar dviejų 
(dirbantiems) sumelę. O sumo
kėti galima čia pat. Apylinkės 
valdybos nariai nuolatos budi, 
palengvindami tautiečiams, ati 
mdami rūpestį, ieškant priemo
nių tą žaliuką valdybos kasi
ninkui perduoti.

Pereitą sekmadienį išeinu iš 
bažnyčios po lietuviškos sumos. 
Abu staliukai jau apgulti. Ki-

Į seimą kviečiami visi vienuoli- ®enes krapšto visų trijų kartų 
jos darbus remią lietuviai. Į atstovai: seniau atvykę ir vie 

kitas iš čiagimių.

X Inž. Leonas Pabedinskas trapi jos mokyklos benui priklau seserų kapelionas, sakys pa 
šį sekmadienį Jaunimo Centre so 53 mokiniai, vadovauja Che- i mokslus Švč. P. Marijos Ginai 
1 vai. p. p. padarys pranešimą 'ster H. Stephan. šį sekmadienį mo lietuvių parapijos 40 valan- 
apie įvykusį Pasaulio Jaunųjų 2 v. p. p. parapijos salėje, 6812
Krikščionių Demokratų kong- S. Washtenaw Avė., bus vie- 
resą Venecueloj. Chicagos Krik jšas šio bcno pasirodymas. 3- 
ščioniskosios Demokratijos Stu j čio sk. mok. Steponas Paukš- 
dijų klubas kviečia jaunimą ir jtys išpildys solo smuiku 3 da
visuomenę į šį pranešimą atsi
lankyti.

lykėlius, o jam akompanuos se
sutė Danutė, tos pačios mokyk-

X šv. Pranciškaus Rėmėjų j los 5-to sk. mokinė.
5 skyriaus susirinkimas įvyks 
gegužės 27 d. 2:30 v. p. p. pas 
Agotą Sinevičienę, 6728 South 
Campbell. Visi kviečiami ateiti.

X Antonetės ir Pranciškaus 
Barvitz, 7071 So. Maplewood 
Avė., puošnioje rezidencijoje,
Marąuette Parke, sekmadienį 
buvo surengta staigmena jų 
dukrelei mok. Carol Stachnik 
mokytojaujančiai Sahs mokyk
loj, prie 50 st. ir Long avė. At
silankė visos mokytojos, gimi
nės ir draugės.

Robertas ir Carol Stachnik 
laukia šeimos padidėjimo. Buvo 
sunešta gražių dovanų ir ge
riausių linkėjimų. Visi buvo 
gražiai pavaišinti ir labai links
mai, gražioj nuotaikoj paben
dravo.

X Eva A. Lukas, Moterų są
jungos 46 kp. pirm., įstojo į Tė 
vų Marijonų Bendradarbių 5 
skyrių ir paaukojo dovaną ap
skričio piknikui.

X Cicero Šv. Antano parapi- • — . . ..,.. , nis Chicagos skyrius gegužesjos karnavalas prasidėjo vakar. r ■ „ , „. 26-27 d. Jaunimo Centre, sau-Yra daug pramogų

Steponas Paukštis

didiesiems 
ir mažiesiems. Taip pat galima 
gauti įvairių valgių.

1 A. VALSTYBĖSE
— Marijanapalio paruošia- 

dų atlaiduose, kurie bus prade- jmosios mokyklos mokslo metų 
ti gegužės 27 d. 10:45 vai. ry- i pabaigtuvės įvyksta birželio 3 
to (sumos metu) ir bus baigti d. Mišias 10:30 v. laikys prel.
gegužės 29 d. iškilminga proce
sija. Pamaldos ir pamokslas va 
karais 7. 1

X Milda Pakalniškytė, 15 
metų, buvo išrinkta geriausia 
mokinė iš Kelly aukštesniosios 
mokyklos 5,000 mokinių. Kartu 
su kitais penkiais tos mokyk
los mokiniais ir visais kitų mo
kyklų išrinktaisiais buvo Mc
Cormick Place salėje Chica
gos Tribūne rūpesčiu pavaišin-

M. Kemcžis, Šv. Petro ir Povilo 
parap. klebonas. Pamokslą sa- 
jkys kun. A. Jansonis. Iškilmin
gas aktas bus 2 v. p. p., kurio 
metu bus sveikinimai ir atžy- 
mėjimų įteikimai. Po iškilmin
go akto bus koplyčioje palaimi
nimas Švč. Sakramentų.

— Daily Tribūne, Californi- 
joj einąs laikraštis, gražiai pri
siminė Lietuvą straipsny “Li- 
thuanians Show the Way”. Ko- 
lumnistas Movvrer rašo apiepa-

— Lietuvos Vyčių kegliavi- 
mo subuvimas įvyksta Detroite 
šį savaitgalį. Penktadienį, geg. 
25 d. 9 v. r. susipažinimas Del 
Prado Motei, 14300 Telegraph. 
Šeštadienį, geg. 26 d., kegliavi- 
mas, 2 v. p. p. Satelite Lanes, 
25451 Michigan prie Gulley 
Road, 8 v. v., šokiai Lietuvių 
Veteranų name, 16003 W. War- 
ren. Sekmadienį, geg. 27 d. šv. 

'mišios Dievo Apvaizdos bažny
čioje. Suvažiavimo banketas 2 
v. p. p. Lietuvių Veteranų na
me. Atvyksta vyčiai iš Chica
gos, Clevelando, Daytono, Pitts 
burgho ir kitur.

69 asmenų, šiandien, atrodo, 
bus dar daugiau. Svarbiausia, 
kad nemaža yra apsimokančių 
pirmą kartą. Tikiu, kad nepa
tingės ir visi “senieji”. Kitas 
sekmadienis jau paskutinis. Ne 
gi čia visus metus sėdėsime?

— O ar daug turite savo apy 
linkėję aktyviųjų, tikriau, mo
kestį apsimokančių Bendruome
nės narių?

— Buvo apie 750, bet, kaip 
matai, naujieji turėtų šįmet pri 
spausti iki tūkstantinės.

Prižingsniuoju prie knygų 
stalo. Čia, deja, niekas nelau
kia eilės.

— Nekaip bizniauji, mielasis! 
Geriau alų pardavinėtum.

— Na, žinoma! — Mielas Ro 
žanskas prapliumpa juoku. — 
Tik, tur būt, leidimo negaučiau. 
Ir darbo būtų daugiau — tik
riausiai, nespėčiau pilstyti.

— Argi taip nė vienos kny
gos ir neparduodi?

— Nėra jau taip tragiška, 
Mat, “Draugas” buvo skelbęs 
knygų išpardavimą su didelė
mis nuolaidomis. Dauguma pa
sinaudojo proga ir apsipirko. 
Tačiau, keletas užklysta ir pas 
mane. Mano manymu, lietuviš
kos spaudos platinimas ir pir
kimas yra pagyvėjęs. Tą galė
jau pajusti po pernai LB čika- 
giškės apygardos valdybos skel 
bto spaudos mėnesio. Tiesa, čia 
ir “Draugo” prenumeratą prii
mam.

Teisybė, dažnas pradeda prie 
knygų stalo sustoti. Gerokai pa 
sižiūri, pavarto vieną - antrą 
knygą. Atrodo, kad ir akys ir 
širdis norėtų, bet kaip nedrąsu 
ištraukti iš kišenės porą, tre
jetą dolereių. J. Vaič.

PAGERBTI ČERVENĖS 
KANKINIAI

Gegužės 19 d. Lietuvių Audi
torijoje, LAS iniciatyva, buvo 
suruošta pagerbimo akademija, 
buvusiems Červenės kanki
niams, išlikusiems gyviems ir 
dabar gyvenantiems Chicagoje. 
Akademija buvo pradėta trum
pa įžangine kalba K. Oželio, 
kuris pakvietė už garbės stalo 
J. Tumą, A. Gabrisevičių, P. 
Švelnį, J. ŽiSkų ir Tarašką, ku
riems Kaulienė prisegė po rau
doną rožę.

J. Tumas buvo paprašytas 
papasakoti apie visas tas šiur
pias valandas praleistas sušau
dymo metu. Tumas trumpai ir 
suglaustai paminėjo vien svar
besnes ir būdingesnes vietas 
bei momentus. Po jo kalbos ofi 
ciali dalis buvo baigta ir po 
trumpos pertraukos buvo meni
nė dalis, kurią atliko S. Pilka, 
S. Kaulienė ir G. Giečius. Už
baigus meninę dalį pagerbtuvi- 
ninkai su iniciatoriais ir aka
demijos dalyviais, kurių buvo 
prisirinkę puskapis, bendrai pa
vakarieniavo. P. E. D.

nas - kitas iš čiagimių. Ener
gingas LB Marąuette Parko 
apylinkės valdybos pirminin
kas lando tarp žmonių, malo
niai kviesdamas neužmiršti sa
vo bendruomeninės pareigos, 
kartu primindamas, kad, štai, 
ir K. Rožanskas, tikras šių die 
nų knygnešys, platų stalą iš
tiesęs, lietuviškais leidiniais ap
krovęs, pasiruošęs aprūpinti 
naujausiomis knygomis.

— Kaip vyksta solidarumo į- 
našų rinkimas? — griebiu už 
rankos pirmininką V. Grėb- 
liūną.

— Žinai, kad visai ųeblogai. 
i Praėjusį sekmadienį gavome išta. Milda yra Alvudo pirminin-; saulinę padėtį ir lietuvių bei 

kės Emilijos Pakalniškienės j kpų pabaltiečių kovas ir tikė- 
dukrelė, ateitininkų s-gos narė. . jįmą į laisvę. Straipsnio auto-

i rius tikrai puikiai pažįsta ko- j nas ir Amelia Savickai,
X Pabaltijo Komitetas gegu- |munizmą ir Pabaltijo padėtį. Utica, Mich., mini 49 metų ve 

žės 23 d. susirinkęs 17 S. La- [Autorius ilgame straipsnyje sujdybų sukaktis. 9 v. r. Dievo Apvaizdos bazny-
Salle kavinėje, apsvarstęs ma-i nepaprastu šiltumu kalba apie — 40 vai. atlaidai Dievo Ap- čioje. Po mišių veteranai ap- 
sinio trėmimo minėjimo reika-! lietuvių kovas už išsilaisvinimą, vaizdos lietuvių bažnyčioj Dėt- lankys korp. John Daugirdo 
lą, nutarė minėjimą daryti bir- primena ir tik naujai pasiro- roite baigėsi pereitą sekmadie- kapą, pagerbs žuvusius lietu- 
žeiio 16 d. Hamiltono viešbučio idžiusią knygą “Guerilla War- nį. Pamokslus angliškai ir lie- vius karius. Po pagerbimo ve-

— Vincentas ir Apolonija I 
Pocius, gyv. Detroite, ir Simo- j 

gyv.! rius, Kapų puošimo dieną, geg. 
30 d. šv. mišios bus atlaikytos

Stepono tėvelis Alfonsas Pau saleje su svarbiu kalbėtoju ir fare on the Amber Coast” apie tuviškai sakė tėvas V. Andriuš- 
kštys, cikagiečiams yra gerai j su meninie dalimi. Komiteto me 'mūsų partizanų kovas, teigda- jka, MIC.

mas, kad partizanai demobiliza- j — Detroito katalikai veteražinomas smuikininkas. Pirmiau; no vadovui Dzirvonui pavesta 
pakviesti solistus ir akompania-

teranai ir svečiai susirenka į 
Veteranų namą, kur bus užkan 
džiai. Visuomenė kviečiama kar

Alf. Paukštys dirbo fabrike, o 
jau daugiau metai laiko išlaikė 
kirpėjo egzaminus ir turi kirpy 
klą “Alphonse Barber Shop”, 
2609 W. 63rd St.

X LDK Birutės d-jos Centri-

kia skyrių atstovų suvažiavi
mą, į kurį kviečia atsilankyti 
visas birutininkes ir prijaučian
čias. Ypatingai prašo atvykti 
JAV kariuomenėje tarnaujan
čių lietuvių karių bei veteranų 
žmonas ir motinas . ir įstoti 
draugijon (metinis nario mo
kestis — 2 dol.).
Turinčias tautinius rūbus, val

dyba maloniai prašo jais pasi
puošti per iškilmes — 10 v. r. 
prie Žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo ir 10 vai. 30

torių. Pabaltijo Mot. T-bos [dina širdį kaitinančia istorija. 
Lietuvių atstovybės Chicagos 'Autorius tiki, kad sovietai vie- 
klubo pirm. S. Semėnienei pa- Į ną dieną pasitrauks ir jei kada 

pavergtieji kraštai sukiltų, tai 
lietuviai būtų tie, kurie pirmie-

vesta kontaktuoti lietuvių vi
suomenės veikėjus ir spaudos 
atstovus. Estų grupės pirm. Jū
riniai ir latvių atstovui dr. 
Ladmaniui pavesta kontaktuo
ti jų tautybės žmones, kad dau-

skrido į Memphis, Tenn., pas 
sūnų Roger. M. šrupša, 1955 
m. suorganizavo ALRK Moterų 
są-gos 46 kuopą, kuri dabar tu
ri gabių ir veiklių narių ir pasi
žymi gražiu veikimu.

X I. Riczkų, 4357 S. Maple- 
wood, širdies smūgis ištiko be-

pose, 5620 S. Claremont Avė. sidarbuojant krautuvėj. Išvež- 
X J. ir P. Kinderiai, Ram- bas į iigOnįnę Nors pamažu,

Moterų S-gos Chicagos apskr. val
dybos vicepirm. Uršulė Rastenis 
(kair.) ir sekr. M. Šimkus.

X 46 kp. ALRK Moterų są- 
gos savo posėdy vienbalsiai nu
tarė dalyvauti Chicagos apskri
čio susirinkime sekmadienį, geg. 
27 d., 2 v. p. p. Jėzuitų patal-

vosi, bet nepasidavė. Knygą va nai pagerbs visus žuvusius ka- tu dalyvauti.

ji parodė kelią. Vėlesnėje laik
raščio laidoje straipsnio auto
rius Edgar Asel Mowrer džiau
giasi, kad lietuviai iš visos A- j

giau minėjime dalyvautų. Ka- 'merikos taip šiltai atsiliepė į jo 
dangi šiais metais Pabaltijo Ko'straipsnį ir atsiuntė padėkos
mitetui pirmininkauja teis. Al. 
Aglinskas, todėl mums lietu
viams reikia pasistengti, kad 
mūsų tautiečių minėjime dau
giau dalyvautų. Pakvietimus 
parūpinti pavesta Pr. Šului. Se
kantis posėdis įvyks birželio 6 
d. toj pačioj kavinėj.

X Aloyzas Sirutis pagrindi-
min. — iškilmingame posėdyje. nįam sveikatos patikrinimui yra 
Atskiri pakvietimai nebus siun- paguldytas Chicagos universite- 
ciami- to Billing ligoninėje. Tikisi šios

X Marijona šrupša, Moterų savaitės pabaigoje grįžti į na- 
są-gos Illinois valstybės direk- j mus.
tore, geg. 19 d. iš Chicagos iš-

byno” vasarvietės savin., išva
žiavo į UNION PIER, Mich., 
ir nuo šio šeštad. jau laukia 
atvažiuojančių svečių. (Pr.)

bet sveiksta, gerėja. Eilę metų 
jis turi namų reikmenų krau
tuvę ir visiems mielai padeda 
patarimu ir darbu namų įrengi-

X Jubilėjinis koncertas ren- ;mU ar pagerinimų reikalais.
giamas A. L. (Vargonininkų fi
gos įvyks birželio 3 d., 5 vai. 
p. p. Maria High School audi-

X Dr. Vanda Sruogienė, mū
sų žymioji istorikė, skaitys pa
skaitą tema: “Lietuvė tremtyje 
ir mūsų gyvenamasis laikas” 
LRK Birutės Karių Šeimų Mo
terų d-jos skyrių atstovų suva
žiavime gegužės 26 d. 4 v. p. p. 
Jaunimo Centre, kamb. 203. 
Laukiama birutininkių ir vieš
nių gausaus atsilankymo.

X Kun. A. Stanevičius paau
kojo 10 dol. Laisvės paminklo 
prie Jaunimo Centro statybai.

X Dominiko ir Onos Balių 
sūnelis priėmė Šv. Komuniją 
Šv. Bernadetos bažnyčioj Moti

X Chicagos Sanitarinio dis-
trikto atstovas padarys prane
šimą Namų Savininkų Susivie- ’ nos dieną. Tėveliai iškėlė vai- 

torijoj. Vietos numeruotos dar nijimo narių susirinkime šį pen šes, kuriose dalyvavo močiutė
galima gauti gerų bilietų: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St., pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted ir pas 
Liet. parapijų vargonininkus.

(Pr.)

ktadienį, gegužės 25 d. 7 v. v.
Vengeliausko salėje, 4500 So.
Talman avė. Be to bus įdomių 
informacijų. Kviečiami nariai ir! zonos savo motinėlę ir 
svečiai. I tę.

laiškų.
— Nekaltai Pradėtosios Ma

rijos seserų vienuolijos rėmėjų 
seimas įvyksta gegužės 27 d., 
sekmadienį, Putname, Conn. Sei 
mas prasideda 11:30 vai. šv. 
mišiomis vienuolyno koplyčioje.

Tarptautinio futbolo rungtynės įvyks birželio 1 d. Soldier Field 
stadijone, Chicagoje. Čia matyti Halios Palermo komanda., kun 
žais su America Club iš Brazilijos.

X Chicagos šaulių jaunimas 
gegužės 26 d., šeštadienį, Lie- j 
tuvos Vyčių salėje, 47-je gat- i 
vėje, ruošia linksmas sezono > 
pabaigtuves — “Gegužės vaka
rą”. Pradžia 8:30 v. v. Kvie
čiami visi šauliai ir šaulės, jų 
draugai, pažįstami ir giminės.

Iris F. Blitch, kongreso 
kreipėsi į teisingumo sekret. Ro
bert Kennedy, kad aktorei Eliza-

CHICAGOS ŽINIOS
sukrėtimų. Šiuos naujus gelžke- j 
liečiu rankinius laikrodžius' 
dirbs Bali kompanija. |

DVIRAČIU Iš ARGENTINOS

Jose Benavidez, 22 metų, dvi 
račių . iš Argentinos išvyko 
1960 m. liepos mėn. Šiomis die
nomis jis pravažiavo Chicagą 
pakeliui į pasaulinę parodą

GANDAI APIE NAUJĄ 
VYSKUPĄ

Chicago “Daily Ncws” rašy
tojas tikėjimo reikalais Davė 
Meade paleido gandą, būk nau
jai popiežiaus Jono XXIII pas
kirtas katalikų Bažnyčios tikė
jimo platinimo draugijos pirmi
ninkas prelatas Joseph Luxbus 
paskirtas vyskupu, jeigu ne Chi 
cagos augziliaru, tai bent tos Seattle, Wash. Pasiekęs Seattle,

jis bus padaręs 
kelionę.

16,000 mylių

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 W. 63rd St.. Chicago 29, Hl. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

organizacijos garbės palaiky
mui. Ta draugija rūpinasi J- 
AV naminėmis misijomis ir il
gą laiką buvo valdoma nese
niai mirusio ark. Wm. O’Brien.

GELŽKELIŲ LAIKRODŽIAI

Ilgą laiką Amerikos gelžke- 
lliečiai naudojosi kišeniniais laik 
'rodžiais. Šiomis dienomis Illi-

nare, nois Central gelžkelis, kursuo
jąs iš Chicagos į New Orleans,

beth Taylor ir akt. Burton būtų jdavė leidimą naudotis ir ranki- 
uždrausta atvykti j Ameriką, niais laikrodžiais, kurie nepas- 

menėje sveikino telefonu iš Ari Blitch tvirtina, kad Taylor savo | kubina, nei pavėluoja 20 sekun-

Barbara Pocius. Tą dieną sū
nus Tomas, tarnaująs kariuo-

mociu- tokiu gyvenimo būdu duoda Ame-dži savaitėje, galį prisitaikyti 
rikos jaunimui labai kenksmingą . ...
pavyzdį. ' (UPI) temperatūrai ir nebijo smarkių

VODKA IR BLOGAS 
MAISTAS

Šiomis dienomis Chicagos Mc 
Cormick vietovėje vyksta Na- 
cionalės restoranų draugijos 
metinis seimas, kuriame daly
vauja 60,000 atstovų. Vienas 
jų, J. W. Putsch iš Kansas Ci
ty, pareiškė, kad nereikia ste
bėtis, jeigu Sovietų Rusijoje 
geriama vodka prieš ir su val
giais, nes maisto kokybė yra 
tokia bloga, ir be skonio, kad 
reikia jį kokiu nors būdu už
maskuoti.
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KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

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

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
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