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Amerikos ekonominė ateitis viltinga.. .
Numatomi sumažinti mokesčiai
Spaudos konferencijoje pareiškė prezidentas Kennedy

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

i

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy vakar turėjo 
spaudos konferenciją, kuri bu
vo perduodama per radiją ir 
televiziją. Pradžioje pažymėjo, 
kad krašto ūkis vystosi viltin
gai. Siekdama didesnio ūkinio 
gyvumo, vyriausybė stengiasi 
pravesti nuostatus, pagal ku
riuos mažinami mokesčiai ple- 
čiančioms savo veiklą įmonėms. 
Numatomos sumos paskolos 
įmonėms. Sumažinami mokes
čiai imami nuo susisiekimo prie 
monių, kaip lėktuvų ir autobu
sų. Siekiama pravesti įstatymą, 
kuriuo būtų praplečiama šalpa 
neturintiems darbo. Vyriausybė 
turi planus ir juos vykdo, siek
dama ūkinės gerovės. Numato
ma nuo sekančių metų suma
žinti mokesčius.

Kennedy pareiškė, jog dar 
nėra susitarta dėl jo pasimaty
mo su de Gaulle.. Jugoslavijai 
iki šiol buvo daugiausia duoda
ma parama maistu. Ta valsty
bė nepriklauso Varšuvos pak
tui. Jos palaikymas arčiau Va

Bonuos diplomatas 

paskirtas ambasado
rium j Ameriką

BONNA, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos vyriausybė užva
kar nominavo savo diplomatą 
Kari Heinrich Knappstcin am
basadoriumi į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jis esąs ameri
kinės orientacijos nuo ‘ 1930 — 
1931. metų, kai jis Amerikoje 
buvo pasikeitimo programos stu 
dentas ir paskaitininkas Cin- 
cinnatį universitete. Jis yra 
sociologas, ekonomistas ir žur
nalistas. Jis dirbo “Frankfur
ter Zeitung” kaip ekonomijos 
specialistas.

Koelno, Berlyno ir Bonnos 
universitetuose Knappstein stu
dijavo ekonomiją, sociologiją ir 
teisę.

Knappstein, pasilikęs visą lai
ką savo krašte nacių eros me
tu, atsisakė įsirašyti į nacių 
partiją, nors turėjo daug kvie
timų. 1951 metais jis tapo Bon
nos pirmuoju konsulu Chicago
je ir penkeriems metams pra
slinkus, buvo paskirtas amba
sadorium į Madridą. Taipgi dir
bo Jungtinėse Tautose.

“Jei aš nebūčiau vokietis, tai 
norėčiau būti amerikietis”, — 
pasakė Knoppstein, gimęs 1906 
metais.

— Senegalijos premjeras Ma- 
madou Dia atvyko į Maskvą vi
zito. Aerodrome jį sutiko dik
tatorius Chruščiovas.

KALENDORIUS
Birželio 8 d.: šv. Medardas, 

Akytė.
Birželio 9 d.: šv. Primas, šv. 

Felicijonas, Mažvydas.

ORAS

Oro biuras praneša; Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — gied
ra, truputį šilčiau.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:23.

karų padeda ir Graikiją išlaiky 
ti nepriklausomą.

Atominių kritulių gausumas, 
anot prezidento, dar nėra pa
kankamai sekamas, bet tuo rei
kalu dar nėra sudaryta aiškaus 
plano.

Jeigu Laose susitartų trys 
princai ir būtų sudarytas neut
ralus kraštas, Amerika jį parem 
tų.

Hondūras atmete 
kvietimą

TEGUCOGALPA, Hondūras. 
— Hondūro vyriausybė birželio 
5 dieną atmetė Amerikos Vals
tybių Centro organizacijos kvie 
timą susitikti su EI Salvadoro 
atstovais, kad būtų išspręsti 
abiejų kraštų pasienio ginčai.

Indonezai giriasi 
užėmę miestą

Naujoje Gvinėjoje
TOKIO. — Indonezijos vyriau 

sybė užvakar pranešė, jog jos 
partizanai užėmę Sansapor mies. 
tą šiauriniame Naujosios Gvi
nėjos pajūryje.

Pasak indonezų radijo prane
šimo, miesto paėmimą “patvir
tinęs” maj. gen. Jani, Vakarų 
Naujosios Gvinėjos “išlaisvini
mo” žygių vadas.

Tai esąs antrasis Naujosios 
Gvinėjos miestas užimtas indo
nezų kareivių. Seniau indonezai 
užėmę Teminabuaną.

Traktoriai Kubai
KEY WEST, Fla. — Rumu

nija atsiuntė į Havaną specia
liai pagamintų 1,500 traktorių, 
užsakytų Kubos vyriausybės.

— Valstybės departamentas Į 
vakar pranešė, kad sekretorius | 
Dean Rusk atliks 10 dienų ke- j 
lionę Vakarų Europoje, prade-1 
dant birželio 19 dieną. Jis vi
zituos sąjungininkų sostines ir 
Vakarų Berlyną. Rusk bandys 
išlyginti tarp Prancūzijos ir j

Jungtinių Amerikos Valstybių 
skirtumus.

— Prezidentas Kennedy bir
želio 14 dieną paskelbė Vėlia
vos diena.

— Jungtinių Tautų pilnumos 
sesija New Yorke vakar susi
rinko išklausyti Kipro salos pre 
zidento Makarios kalbos. Vėli’au 
svarstys belgų kolonijos Ruan
da ir Urundi reikalus. Ši koloni
ja liepos 1 dieną gaus nepri
klausomybę. Ten gali būti pra
lieta daug kraujo, kaip ir Kon
ge.

Prezidentas Kennedy sveikina John H. Fagan, pasižymėjusį moksle 
West Point kadetą, kalbėjęs 601 vyro karinės akademijos graduantų
klasei. (UPI)

važiuoti j raudonųjų festivali
Viceprezidentas davė instrukcijas

MANILA, Filipinai. — Em- 
manuel Pelaez, viceprezidentas 
ir užsienio reikalų sekretorius, 
įsakė birželio 5 dieną kad ne
būtų išduoti pasai nė vienam 
filipinui, planuojančiam vykti į 
Suomiją dalyvauti aštuntame 
pasauliniame jaunimo festiva
lyje, kurį ruošia komunistai.

Užsienio reikalų ministerijos 
pasų skyriaus viršininkas pra
nešė, kad dar nė vienas fili- 
pinas neprašė paso vykti į fes
tivalį. Pelaez instruktavo pasų 
departamentą stropiai žiūrėti į

studentų prašymus pasų.
8-sis tarptautinis jaunimo fes

tivalis Helsinkyje, Suomijoje, 
bus nuo liepos 27 iki rugpiūčio 
5 d.

PREMJERO MACMIELANO IR PREZIDENTO DE 
GAULLE SUSITIKIMO VAISIAI

Z
Kaip žiuri Londonas ir Paryžius į dviejų valstybininkų pasitarimus

Lenkija paneigė, jog 
ji norinti santykiu

su Lisabona
VARŠUVA. — Lenkijos už

sienio reikalų ministerija užva
kar paneigė, jog ji suėjusi į 
kontaktą su portugalų vyriau
sybe, norėdama užmegzti diplo
matinius santykius su Lisabo
na.

Iš Varšuvos pranešimas til
po “New York Times” už- 
praėjusį treči: henį, kad Len
kija svarsto galimybes užmegz 
ti santykius su Portugalija; san 
tykių užmezgimas turi tikslą 
išvystyti prekybą.

LONDONAS. — Britanijos 
ministerio pirmininko Macmil
lano ir Prancūzijos prezidento 
Charles de Gaulle susitikimas 
ir diskusijos Paryžiuje praėju
sios savaitės gale yra aiškina-

skusdamasis dėl nuostolių Aust Macmillano ir de Gaulle praėju- 
ralijos ekonomijai, kurie kils j sį šeštadienį ir sekmadienį su-
Britanijai įsijungus į Europos 
Bendrąją Rinką.

3. Macmillan pritariąs prezi-

sitikime: jis buvo nuoširdus, at
viras ir Prancūzija buvo įtikin
ta Britanijos tvirtu nusistaty-

Meksikiečiai išvyko 
j Japoniją

MEXICO CITY. — Meksikos 
katalikų grupės išvyko į Japo
niją aplankyti Nagasaki vieto
vės, kur šv. Pilypas, Meksikosį ma Anglijoje ir Prancūzijoje 
miesto globėjas, buvo nukan-- skirtinga j.

Prancūzai paskelbė, o anglai 
paneigė sekančias de Gaulle ir 
Macmillano pasikalbėjimų išva
das, kad:

1. Britanija yra nusistačiusi

kintas 1597 metais.

8 čekai išmesti
VIENA. — Aštuoni čekai stu 

dentai buvo išvaryti iš univer-

dentui de Gaulle Prancūzijos , mu įsijungti į Europos Bendro 
pastangoms tapti nepriklausoma ! sios Rinkos sąjungą, 
atomine galybe. Macmillan tik

— 30 Naujosios Zelandijos 
parašiutininkų atvyko birželio 
3 dieną į Bangkoką, Thailande, 
sustiprinti Pietryčių Azijos Su
tarties organizacijos (Seiato) 
karines jėgas, saugančias Thai- 
landą nuo galimos komunistų 
invazijos iš Laoso.

klausėsi de Gaulle išvedžiojimų 
ir tylėjo.

4. Macmillan pritaręs de Gaul
le nuomonei, jog Europos Bend
rosios Rinkos sąjunga turinti 
tapti neutrali ir nepriklausantisitetų, kadangi dalyvavo anti-1 isUunSti i Europos Ekonominę 

komunistinėse demonstracijose ' Bendruomenę (Bendrąją Rin- jokiam politiniam ir kariniam 
ką), nepaisydama savo bendruo į blokui. Anglai paneigia, kad toPrahoje praėjusią praėjusią ge

gužės 1 dieną. Tai užvakar pra- menės (commonwealth) intere-
nešė diplomatiniai sluoksniai ST1 įsipareigojimų. Britai pa- 
Vienoje. ! brėžia, jog jų bendruomenės

__________ I įsipareigojimai ir toliau bus vyk
— Amerikos profesinės są-1 domi.

jungos tarp 1956 — 1961 metų' 2. Macmillan būk skundęsis
neteko 500,000 narių (dabar tu 
ri jų 17 milijonų).

— Vakarų Vokietijos Kanc
leris Adenaueris rugsėjo mėne
sį lankysis Prancūzijoje.

prezidentui de Gaulle Australi
jos premjero Menzies nesiskai
tymu su Britanijos vyriausy
bę; būk tai Menzies tiesiog krei 
pėsi į Britanijos gyventojus,

kią nuomonę de Gaulle išvis 
būtų pareiškęs.

5. Anglai griežtai paneigia, 
kad Prancūzijai būtų pažadėta 
suteikti atominių paslapčių ar 
ginklų už Prancūzijos nuolaidas 
Britanijai prisijungiant prie Eu 
ropos Bendrosios Rinkos, šį gan 
dą griežtai paneigė ir Prancū
zijos užsienio reikalų ministe
ris de Murville.

Nepaisant tvirtinimų ar pa
neigimų, viena yra pasiekta

— Venąįoueldje revuifricijos 
metu žuvo 400 asmenų. Puerto 
Cabello bazėje jūrų kareivių 
(marinų) pasiėmė per 400 as
menų gyvybių, sužeistų esą dau 
giau kaip 1,000. Ši revoliucija 
išsiveržė praėjusį savaitgalį.

TEHERANAS, Iranas. — A- 
pie 2,000 gyventojų dviejuose 
šiaurės Irano miesteliuose ne
teko savo namų potvynių metu, 
bet nieko užvakar nepranešta, 
ar yra žuvusių.

Trumpai iš visur
— Monaco princesė Grace 

pranešė, jog ji nebevaidins ro
lės Alfred Hitchocko filme 
“Marnie”, kaip buvo numatyta. 
Ji iš kino filmų vaidinimų pasi
traukusi visam laikui.

FESTIVALIS - NEATSKIRIAMA KOMUNISTINĖS 
POLITIKOS DALIS

Apie komunistinius tikslus liudija ir pati programa

HELSINKIS, Suomija. — Jau i reikiamas prieš festivalį, jo ren
buvo minėta, kad šią vasarą 
komunistų rengiamą jaunimo ir 
studentų festivalį Helsinkyje nū 
matoma išnaudoti komunizmo 
tikslams. Ne tik suomių, bet ir 
kitų Skandinavijos kraštų jau
nimo organizacijos griežtai yra 
nusistačiusios prieš šį festivalį, 
o Suomijos vyriausybė, tikima
si, savo neutralią laikyseną su
gebės išlaikyti ir ligi pačių fes
tivalio dienų. Vis dėlto, kiek 
galima spręsti iš Eltos duome
nų, gautų iš Stokholmo, suo
mių jaunimas ir pati suomių 
tauta tikisi, kad ir Vakarų de
mokratiniai kraštai dės visas 
galimas pastangas, kad tas fes
tivalis nevirstų didelės sėkmės 
švente Maskvai ir jos vado
vams.

Reikia atminti, kad festivalį 
rengti suomių sostinėje savo 
spaudimo priemonėmis privertė 
Maskva. Suomių jaunimas pats 
vienas vargiai galės panaudoti

gėjus nukreiptas priemones. Juk 
reikia žinoti, kad visa savo pro
grama, jos pobūdžiu, tas fes
tivalis sudaro manifestaciją 
tarptautinio komunizmo labui, 
jis yra ir neatskiriama Mask
vos globalinės agresijos ir sie

ja Stokholme, Baltijos komite
tas (jo dauguma narių — šve
dai) ir kt. Artimai bendradar
biaujama su skandinavų ir y-

matytos ne tik pačiame Helsin
kyje, bet ir visoje eilėje pro
vincijos vietų, siekiant kuo di
desnes krašto gyventojų mases 
patraukti, jas sudominti suplau 
kusiu jaunimu.

Štai keletas būdingesnių pro
gramos vietų, liudijančių apie 
rengėjų tikslus — liepos 31 d. 
numatyta solidarumo diena su 
nepriklausomybę atgavusių ir

patingai su suomių jaunimo or-[kolonialinių kraštų jaunimu, vėl 
ganizacijomis. kita diena skiriama kaimo jau-
Atskira programa studentams 

Festivalio rėmai, komunistų
kimo užvaldyti pasaulį dalis, patvarkymu, nepaprastai išplės
Esant tokiai padėčiai, tikimasi, 
kad pavyks suorganizuoti dides
nio masto propagandą prieš fes 
tivalį, kad ją plačiu mastu vyk
dys laisvojo pasaulio jaunimas, 
kraštai, laisvinimo organizaci
jos.

Šiuo požiūriu jau visa eilė 
mėnesių Stokholme aktyviai 
reiškiasi 'Skandinavijos Jaunimo 
tarnyba (SYS) — jos uždavinys 
ne tik nuolat sekti visus pasi
rengimus festivaliui, bet ir stu 
dijuoti komunistų metodus bei 
taktiką. Į SYS organizaciją į- 
eina egzilų organizacijų Skandi 
navijoje atstovai, Pavergtųjų 
Europos Tautų (PET) delegaci-

ti. Šalia bendrų jaunimo, stu
dentų parengimų, visai atskira 
programa numatyta studen
tams. Pirmąją dieną, liepos 27 
d., įvyks priėmimas visų delega 
cijų vadovams, numatyta pla
ti spaudos konferencija, prasi
dės meniniai, sporto parengimai, 
rengiamas “susipažinimo” ba
lius. Pats atidarymas numaty
tas kitą dieną po pietų, kai iš 
trijų aikščių jaunimas žygiuos 
į sporto stadioną, su atidarymo 
kalbomis, tarptautinių ir suo
mių chorų pasirodymais, liau
dies šokiais, gimnastika. Toliau 
kasdieną seks ištisa virtinė ma
nifestacijų, meno, sporto ir kt. 
įvykių, pasirodymų. Iškilmės nu

nimui (numatyta ir derliaus 
šventė). Iš pasiūlytų surengti 
visą eilę parodų, viena išsiski
ria komunistų nuolat išnaudo
jama propaganda, tai “Karas 
naikina — taika atstato” — 
čia žiūrovai matys karo metu 
vokiečių (suprask, fašistų) su
naikintus miestus: Stalingradą, 
Lidice, Coventry ir kt. Dar svar 
besni įvairūs seminarai, disku
sijų susirinkimai jaunimui ir 
studentams — čia jaunimas bus 
verčiamas diskutuoti komunis
tų mėgstamomis temomis, kaip 
rasinė diskriminacija (puolimai 
prieš JAV) ar laisvės suteiki
mas Kubai, Alžirijai, Kongui 
— ir čia nebus apsieita nenuro
dant į “imperialistinius” Vaka
rus ir į “taiką mylinčią” Sovie
tų Sąjungą.

— Partizanai užpuolė 3 trau- & 
kinius. Per 100 Viet Kong par
tizanų antradienį užpuouė trijų 
traukinių konvojų šiaurėje nuo 
Saigono, Pietų Vietname, ir iš
sprogdino traukinį, vežusį ka
reivius kovoti prieš komunistus.

— Izraelyje atidaryta tarp
tautinė paroda, kurioje dalyvau 
ja 34 valstybės su eksponatais.

— Kongo ministeris pirminin
kas Adoula ir Katangos pro
vincijos prezidentas Tshombe 
užvakar Leopoldvillėje pradėjo 
pasitarimus baigti Katangos at
siskyrimą nuo centro vyriau
sybės.

— Laoso trys princai vakar 
posėdžiavo, bandydami sudary
ti koalicinę vyriausybę.

— Alžirijoje slaptoji armija 
vėl pradėjo teroristinius veiks
mus, bet pati armija suskilo į 
dvi frakcijas.

— Valstybės vicesekretorius 
Bali, liudydamas Senato kari
nės tarnybos komisijai dėl ka
rių kalbų cenzūravimo, pasinau 
dojo proga ir prašė senato ir 
toliau leisti teikti pagalbą Ju
goslavijai ir Lenkijai, kad jo
se būtų palaikomos vakarietiš
kos nuotaikos. Senatas 57 bal
sais (prieš 21) užvakar nuta
rė, kad Amerika neturi duoti 
pagalbos jokiam kraštui, kur 
valdžioje yra komunistai ar 
marksistai.

— šiaurės Atlanto organiza
cijos (Nato) valstybės šešių mė 
nėšių laikotarpyje turės Euro
poje 30 kautynių divizijų. Tai 
yra Nato numatytas siekis. Da
bar Nato turi 25 divizijas.

— Komunistų valdoma Kini
ja boikotuojanti Sovietų Sąjun
gos bloko viršūnių ekonominę 
konferenciją, į kurią Kremlius 
neįsileido Albanijos. Konferen
cija vyksta Maskvoje.

Kai žmogus meldžiasi, Dievas 
sušildo savo rankas prie jo šir
dies. — J. Masefieltl

Raudonųjų grėsmė Thailandui
Jei laiku nebus pašalinti pavojai

BANGKOK, Thailandas. — 
Ministeris pirmininkas Sarit 
Thanarat pareiškė užvakar Piet 
ryčių Azijos Sutarties organi
zacijos (Seato) atstovams, jog 
komunistų grėsmė Thailandui 
staiga padidės, jei nebus jung
tinėmis pastangomis ji sustab
dyta.

Pietryčių Azijos Sutarties or
ganizacijos valstybių karinių da 
linių atsiuntimas į Bangkoką 
apsaugos Thailandą ir jo sąjun 
gininkus nuo didesnių aukų a- 
teityje, — pasakė Thanarat.

— JAV gynybos departamen
tas rugpiūčio mėnesį pašauks į 
karinę tarnybą 5000 naujokų.
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vartininkai.
Šį neeilinį susitikimą sekė 

virš 12,000 žiūrovų. Priežaismy- 
je žaistas rungtynes laimėjo 
St. Louis Kutis 3:2, nugalėjęs 
Chicagos Ali - Stars.

KRONIKA

Iš visų talentų linksmumas yra 
naudingiausias. Kai visi talentai 
laukia atlyginimo dienos, linksmu
mas tuojau atsilygina.

— G. Goodrich
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY .č*
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PASAULINĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS 
ČILĖJE (II)

1 Nors tokie reiškiniai kaip ru
sų lygiosios prieš kolumbiečius, 
čekoslovakų tvirta gynyba ir 
brazilų lygiosios prieš juos ir 
yra siurprizai sporto mėgėjui,
tai visgi reikia pastebėti, kad — Futbolo Major lygos rung- 
kur kas daugiau netikėtumo iš- j cynfcg “tarp Lituanicos ir Schwa- 

. šaukė labai žiaurus pirmenybių oen n8JvyKo birželio 3 d., kaip 
i pobūdis. Argentiniečių bulgarų buyQ ruQŠta neg aikštę užėmė 
i rungtynėse per 90 min. žaidimą , , , ,
i teisėjas 69 kartus švilpė baudas.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

Arch Supports) ir t.t 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 8-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, DI

Tel. PRospect 6-5084

S Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, ~ 
S except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian s

Catholic Press Society. S
s Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. s 

$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. 5
s Prenumerata: Metams y2 metų 3 mSn. 1 mėn. 5
5 Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

I Iš aikštės buvo pašalinti 4 žai- 
j dėjai; šiuo metu individualiai 
į sprendžiamas jų likimas; klau
simas kiek iš jų turės teisę se- 

Kai milijonai amerikiečių, pa- grįžo statistu, bet po puslaikio kančiose rungtynėse grįžti aikš-
O 11 C,ri O -i v, 4- 41 X _ • * _ f JI — -4 TZ _ 71 _ _. ’ . - _ . . .

P. GANVYTAS

tcs major lygos rungtynės bai-l 
gėsi: Maroons - Kickers 1:1, Į 
hlagies - Lions 2:1, Fortūna -į 
Hansa 5:1.

— Tarptautinės Futbolo ly-
sinaudodami tautine švente, ii- šveicarai žaidė tik 10. Kadangi tėn. Po pirmojo rato 11 (iš 16) gos gegužės 3 d. rungtynių duo-* 
sėjosi, tolimuose pietuose gegu- jų rinktinė iki šiol nelaimėjo nei komandų turėjo sužeistųjų savo menys (l\’ew Yorke); Brazili-j
žės mėn. 30 d. lygiai 15.00 vai. vieno žaidimo, tai šveicarai 
4 stadijonuose prasidėjo pašau- kvartfinalį jau nebepateks, 
linių futbolo pirmenybių baig- j
mė. Tris minutes vėliau jau kri- Vina Mar kurorte 
to pirmasis įvartis. Jo ir paka-

1 eilėse. Buvo sušauktas specialus 
FIFAos posėdis aptarti susida
riusią padėtį ir nutarta teisėjus
įpareigoti kur kas griežčiau pa- g.2 
sipriešinti grubiam žaidimui.

ja (America) - Jugoslavija1 
(Hajduk) 3:2, Škotija (Dun-1 
dee) - Meksika (Guadalajara) !

DR. I. IR K. AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
5430 So. Kedzie Avė.

Priima ligonius pagal susitarimą. 
i>61 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR, ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—3 vai. Trečia-

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

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

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

Tarptautinės Futbolo ly-
Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. valandos 9

Telefonas: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Rd-

ko, kad argentiniečiai laimėtų Į Čia vyksta tečios grupės var- 
savo pirmąsias rungtynes šiame j žybos. Meisteris Brazilija pirmą: Suprantamas čiliečių pyktis j g°s rungtynės tarp Jugoslavi- 
turnyre; H. Facundo smūgiu dieną įveikė Meksiką 2:0; jei prieš italus; kai pasibaigė šių jos Hajduk ir Meksikos Gua- 
jie įveikė Bulgariją. Jei pirma- pastarieji per pirmą puslaikį ir rinktinių tarpusavio susitiki- daiajara įvyks birželio 15 d.,

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 susitarimą.

uždaryta.

-12 ir 7— 
išskyrus

-9 v, v. pagal 
trečiadienius.

Rez. HE 6-1070

DR. K. G, BALUKAS ,
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

sis sprendimas jau taip greitai sugebėjo išlaikyti lygiąsias, tai mas, prie italų gyvenvietės su- Chicagoje. Prieš rungtynes ir 6449 So pulasbi Rd. (Cravvford 
buvo atsiektas, tai baigmės dar: tuoj po pertraukos brazilų Za- sirinko virš 500 gyventojų, ku- tarp kėlinių šoks Jaunimo Gent Į Medical Building). tel. LU 5-6446
visgi teks laukti iki birželio, galo įmušė pirmą šios rinktinės rie akmenimis žadėjo svečius ro studentų Ansamblio šokėjai, i balandos pagal susitarimą, jei ne-
mėn. 17 d. Kas tada susitiks, j įvartį 1962 metų pirmenybėse, užmušti, šaukdami „mirtis ita- priežaismyje susitiks Midvvest
dar: niekas nežino, bet pagal da- Sekančią dieną susitiko čekoslo- lams!” Tik vietinės aviacijos Unįted su Serbians of Milwa-
bartinius davinius, vengrų ir če- vakai su ispanais ir šios rungty- dalinio nariai savo ginklais su- kge Fapi„intUg bilietus galima
koslpvakų viltys yra žymiai pa- nės baigėsi pirmųjų laimėjimu gebėjo apsaugoti šiuos žaidėjus. . , ‘ - a * +alnnoA
kilusios. 1:0. Dvi dienas vėliau čekoslova- Dabar italai bijo pasirodyti č 1... JQ'. ;

16 rinktinių, suskirstytos į kai stojo prieš brazilus; kova gatvėse; kai kurie iš jų net no- 28zzj W. t>9 St. Papiginti bilie-į 
-4 grupes, šiuo metu vykdo gru- buvo sunki, tačiau meisteris jų rėjo savo medžiaginius ženkle- tai kamuoja ,>2.25, prie įėjimo 
pines pirmenybes žaisdami kiek- nenugalėjo. Pasitenkinta 0:0 ly- liūs nuo savo kostiumų nuim- tie patys bilietai kainuos 3 dol.
.yienas su kiekvienu. Tokiu būdu
visi baigmės dalyviai bus sužai-
dę -bent 3 rungtynes. Tai įvyk- .. ,_ia. uiiimnnniiMiMBMMirrMr
džius, pirmosios 2 valstybės * '
kiekvienoj grupėje stos į kvart- JaEfiKHKh aHI
finalį, kur jau Įsigalios vieno 
minuso sistema. Meskime tad 
žvilgsnį į tas grupines varžybas.

šias eilutes rašant, kiekviena J
rinktinė jau buvo sužaidžiusi po > S
2 rungtynes. JFA

Grupių varžybos ' BįggSLfflĮ^gfiĮy ■

atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

Ofisas: 3148 West «3r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West fiOtii Place 
Tel.: REpublic 7-7868

S. BIEŽIS
I R U R G A S 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. hao'ien nuo 6—8 va) vak. 
■Seat. 2—4 vai.

-rečiad tr Kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. ((AUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Treč. ir šeš-Kasdien 

Ud. tik
10-12 ir 

10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811
SR. WALTER L KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais it 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpubUc 7-229U.

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

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

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

Dr.W.Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
S- Wėstern Avė., tel.

n? t'^°9ik.S92 E' 159th st-> Harvey, 
Ui., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

Čilės šiaurėje pirmą varžybų 
dieną aikštėn išbėgo kolumbie- 
čiai ir 2 kartus pasaulio meiste
rio vardą pelnę urugvajiečiai. 
Pastarieji tas rungtynes ir lai- 
mėjo 2:1, nors pirmame kėliny
je jų priešininkai ir vedė baudi
nį paversdami įvarčiu. Sekančią 
dieną toj pačioj grupėj rusai 
įveikė savo draugus iš Jugosla
vijos 2:0. Tačiau antram rate 

. rusų pasirodymas nustebino mė
gėjus. Stoję kovon prieš kolum- 
bięčius, jie per pirmas 12 min.

DR. 6. K. BOBELIS
Unkštų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos pagal ausitarima 
«S. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2S24

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.,
Antr, 1-6, treč.. S, 
sekm. uždaryta.

ofiso Ir buto OlymiML 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. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJĄ 

PRITAIKO AKINIUS'
6449 So. Puiaski Rd. Tel. LU 2-577 
arba 15«42 S. Cicero, Oak Forest, U 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tei. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-S; p 
m Henkt. tik 1—8 p. m.: 
Trečiad, ir šeštad. pagal sutarti.

, penkt. 1-4 ir 7-8 
eSt, pagal sutarti

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Chicagos Gimimo Švenčiausios Paneles Marijos parapijos mokyklos jaunieji futhųlininkai, treni
ruojami ir globojami LĖK Lituanicos. Nuotraukoje jaunieji futbolininkai su vadovu Henriku Jenigu.

Niiotr. P. Petružio

Tel, ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)giomis. Tokiu būdu čekoslovakų ti, idant išvengtų atpažinimo.', — Vidur vakarių glpcrtas, Nr. 'valandos: pirm., antr.,' ketvirt. 

vartininkas dar nei karto netu-jPrie šios nemalonios padėties 16, išėjo birželio 2 d. Leidinė- PToktv. Viki ^p/'p. Ligoniu*
lis yra iliustruotas 8 nuotrau-' Prlinia gagai susitarimą._____ .

_ „ kų iš Vid. Vakarų apygardos, J g BYLA-BYLAITIS
lo dki^ U ^TacTau artėjant galui muolį' Nėra abejonėS) kad bra‘:kiai savo sPaud°je atsiliePdami lietuvių sportinės veiklos. Vi-j 
kolumbiečiai per 9 min. pasek- Zllai šių rungtynių pasekme ne-j apie Čilės ekonomines ir sočia- durvakariŲ Sportą galįma įsi.j 
mę išlygino ir tuo abi komandos 5a P^enkmtt, tačiau kur kas ■ lines problemas. ti FK Lituanicos patalpose, i
pelnė po tašką. Eina gandai,: ^nau juos veikia.faktas kad j įr palyginug mažas 2622 w QQ arba Rūtos;
kad rusai „sąmoningai” bandė |ars^® ^ Pu® airi5 ® stebėtojų skaičius Aricos varžy- restorane, 6812 S. VVestern.
sužaisti lygiomis, idant iSveng- vXnegX dZi bose' Tame 200 km « Siaur« nu°
ti brazilų kvartfinalyje. Jugos- __ rmL Santiago esančiame mieste bent

2 rungtynėms tebuvo po 5000

pasiekė 3 įvarčius, gi antrojo r5j\eiti i ^vo vartus ir iš jų; prisidėjo, gal ją net išjudino, 
kėlinio pradžioje pasekmė paki- 4 zurnallsta1’ labai nePalan‘

Nervų smegenų chirurgija, ligos
2737 VVEST 71st STREET 

Valandos tik susitarus 
TsL GRovehill 6-3409

lavams pavyko įtikinančiai nu.-vauti pirmenybėse. Tuo būdu ir
galėti Urugvajaus rinktinę 2:1. brazilli sansai ,krato Prasiu 

staigumu kaip akcijos tą savai

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAIbrook ,5-3099

DR. P. STRIMAITU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

Chirurgija
Valandos kiekvieną dienį 2__ 4
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir se 
madlemals uždaryta, priimama p 
gal susitarimą. šeštadiėhiais m 
2 vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALIŠTJė'
MEDICAL BUILDING 

7150 South Westena Avenue 
rirmad., antrad., ketv. ir penktad. 

2-9 nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p Šeštad. II 

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

Res. tel. VVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS ~
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
lel. PRospect 8-1223 ar PR 0-55 
□fįso vai.: Pirm., antr;, ' treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6. iki
7‘oV' Šešt' 2‘—4 v- POPiet ir ki 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS V ,

2454 West 71st . Street
Priima ligonis pagal sufdtarlmą. 

H ei valandos skambinkit . tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. pfįiiet, fcafi- 
dlen, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

SR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERl1/1'GOS '1

alandos: nuo ų-4 .ir 6-8 ival. vak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždaryta

Disko metikas, Rusijos Tet o«so 247-1002. Namu pr8-«96o 
DR. E. DEDSCYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.,

Vladimir Trusenev, pagerino j 
; pasaulio rekordą, numesdamas ,

_ žiūrovų. Gal todėl Čilės valdžia digką 2Q2 pėdag įr 2% colio 
Pačioje sostinėje Čilės rinkti- tę Wallstryte? Apie šį žaidėją žiemos atostogas mokyklinio 

nė pirmąją dieną įveikė šveica-. brazilai buvo išvystę visą savo 'amziaus vaikams atkėlė kelioms
rus 3:1; pirmąjį puslaikį pasta 
rieji dar laikėsi, tačiau antrame 
kėlinyje čiliečiai išsikovojo pel
nytą pergalę. Tiesa, visi 3 šei
mininkų įvarčiai buvo sulaiko-

žaidimo strategiją; be jo jie lyg 
ir pasimetę.

Sekmadienį ispanai įveikė 
meksikiečius 1:0 ir tuo būdu1

mi, tačiau nesulaikyti. Sekančią, pastaruosius išjungė iš kvartfi- 
dieųą vienintelės 2 europinės 
rinktinės, laimėjusios pasauli
nes pirmenybes, stojo kovon; 
kai šios rungtynės baigėsi, ne
buvo aišku, kuri geresnė, nes 
žaidimo pasekmė 0:0. šeštadie
nio rungtynėse Čilė įveikė italus 
2:0; tačiau italai ilgesnį laiką 
žaidė tik su 9 žaidėjais, nes 2 
buvo iš aikštės išprašyti. Jau po 
8 min. žaidimo anglas teisėjas 
Ken Aston išprašė italą G. Fer- 
rini; šis betgi tik su policijos 
pagalbą buvo iš aikštės paša
lintas — teisėjo jis neklausė.
Tai nesumažino žiauraus žaidi
mo ir čilietis L. Sanchez, užpy
kintas italo M. David, šiam kuš- 
čiu trenkė veidan; to smūgio 
teisėjas nepastebėjo, bet kai 
David bandė keršyti, jis teisėjo 
buvo iš aikštės išprašytas. Die
ną vėliau vokiečiams pavyko 
laimėti prieš nesėkmės lydimus 
šveicarus 2:1. Ir šiuo atveju ne
simatė 22 vyrų aikštėje, nes vo
kiečių saugo sužeistas šveicarų 
centro puolikas Eschmann tu
rėjo apleisti aikštę; vėliau jon

nalio žaidimų. Žaidimą lemiąs 
įvartis buvo pasiektas 89-tą mi
nutę. Ispanai iki šiol į juos su
dėtų vilčių tikrai nepateisino, 
„sugebėdami” sužaisti net 178 
minutes be įvarčio. Tiesa, rung
tynėse prieš Meksiką garsusis 
vengrų pabėgėlis Puskas įmušė 
golą, tačiau šis dėl abseito ne
buvo užskaitytas.

savaitėms į priekį.

RKAZII IJA - ITALIJA 3:2

Birželio 1 d. įvykusiose fut
bolo rungtynėse America (Bra
ziliją) laimėjo prieš Palermo 
(Italija) 3:2.

Abi komandos pademonstra
vo puikų kamuolio valdymą ir 
išbaigtai tikslias pasuotes. Bra
zilai, dėl ypatingai judraus ita
lų puolimo, naudojo zoninį den
gimą, kuris beveik iki žaidimo 
pabaigos sėkmingai sulaikė ita
lus. Tik baigiantis rungtynėms 
3 ;0 rezultatą italams pavyko 
sušvelninti dvieih gražiai at-

Senas rekordas priklausė ame
rikiečiui Al Ocrter. Jo geriau
sias metimas yra 200 pėdų 
ir 51/-: colio.

CHICAGOS MAJOK LYGA 
Ž.r. T. Įv.s.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Ketvirtosios grupės pirmose 
rungtynėse argentiniečiai įveikė 
bulgarus 1:0. Sekančią dieną su
sitiko anglai su vengrais iri.,,..................
pastarieji ketvirtą kartą po ka-1 - 4
ro anglus įveikė; šį kartą 2:1.1 Brazilai vedė labiau apgal- 
Anglijos žurnalistai tuoj ėmė votą žaidimą ir taktiškai buvo 
peikti savo komandą, tačiau artimesni tradiciniam, pozici-
tiek jų, tiek pačių žaidėjų viltys 
padidėjo, kai šeštadienį jiems 
pavyko nugalėti argentiniečius 
3:1. Nors ir dabar dar jie savo 
puolimu nepatenkinti, tačiau .
anglų gynimas gerai sužaidė daromas kombinacijas. Tokia

1. Marrons 
1. Eagles
3. Schwaben
4. Lions
5. Lituanica 
5. Kickers
7. Hansa
8. Fortūna

9
9
7
6
4
4
3
2

21:6 , 
12:4 
20:4 
11:8
8:19
7:3
4:23
7:26

Pastaba: Ž.r. — žaista rung
tynių. T. — taškai. Į.s. — įvar
čių santykis.

niai žaidžiamam futbolui. Ita
lų žaidikai labai dažnai keitėsi 
pozicijomis ir buvo gan įdomu 
sekti kaskart vis naujai jų su-

sistema žaidžiant, reikia kondi
ciniai pajėgaus vieneto ir kiek- i Richard Nixon su žmona ir dūk- 
viena ii matytu tomandų C.SS

gausiausios rungtynės, pade- jo tuo girtis. Vertą pamatyti jnijos gubernatorius. (UPI)

abu kartus. Sekmadienį vengrai 
stojo kovon prieš bulgarus ir

Rez. GI 8-0878

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

j 8132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos pagal susltarlma. Jei ne- 

i atsiliepia skambinti MI 3-0001.
1 Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6807

, DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—b vai. vak. 

ŠeStadieniais 1-4 p. p,

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrUmB nagai snsitsriTP*

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2056 West 68 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
Sešt. nuo 1 iki 4 vai
Tel ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street 
Vai kasdien nuo : ■ 4 p. p. tr 6

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS
DR, E. NOERSTER

CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd St.

Tel. PR 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 

antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU Ut SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, H!. 

Telef. offiso; PUllman 5-6706 
Namų: BEverly 8-3940 

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik (susitariu*.

Tel. PRospect1 6-9M6
DR. ONA VAšKfVftirS

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HF 4-3159

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečia d. ir šeštad. pagal' sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso OA 6-0257, rez. PR 0-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenne 
Vai.: 11 v. ryto iki X v. p.p.; 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Apsimoka skelbtis ‘ DF ĄUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų, kainos 
visiems prieinamos.



Daug ginčų kelianti rT...

SOCIALINĖ MEDICINA
Senesnių žmonių aprūpinimo 

medicina klausimas šiandien 
yra vienas pačių svarbiausių. 
Jį suaktualino King - Anderso
no įstatymo projektas, siekiąs 
senelius aprūpinti medicina ir 
gydymu valstybiniu - federali- 
niu būdu. Atstovų rūmuose 
įstatymo projekto numeris y- 
ra — H. R. 4222, o senato — 
S. 909. Šie abu projektai yra

* vienas kitam panašūs. Abiem 
kongreso rūmams jie pateikti 
prezidentui John Kennedy pra 
šant. Ir patys projektai pa
ruošti, laikantis prezidento no
rų ir planų. Projektuose rei
kalaujama aprūpinti senelius 
ligoninių patarnavimu, ligonių 
priežiūra namuose ir teikti ki
tą medicininį aprūpinimą. Pra- 
vedus King - Andersono įstaty
mo projektus, seneliams teiktų 
medicinos patarnavimą (ligo
ninės, gydytojai, gailestingos 
seselės — nursės) nemokamai. 
Suprantama įstatymo projek
te yra numatytos ir sąlygos. 
Tačiau apie jas čia nekalbė
sime. n-.

Šis įstatymo projektas sukė
lė daug ginčų. Ginčijasi dėl jo 

a ne tik parlamentarai, valdžios 
žmonės, bet ir šiaip jau poli
tikai, sociologai ir svarbiausia 
— gydytojai. Dienraščiai ir 
žurnalai tuos ginčus gerokai 
pakursto savo pastabomis, sa
vo pareikštomis nuomonėmis 
bei nusistatymu. Jis pasidarė 
karštų ginčų objektu ir dabar
tinėje politikoje. Įstatymo prie 
šai, taip pat prez. Kennedy 
vyriausybės opozicija net ir 
labai skaudžių priekaištų pada 
ro. Jų pats populiariausias — 
medicinos aprūpinimo akto pro 
jektas veda kraštą į socializ
mą, o kai kas ir daugiau pa
sako — veda į komunzimą. 
Ginčų aidus girdime ir per ra
diją bei televiziją. Senatoriai 
ir kongresmanai yra apipilami 
gausybe laiškų. Pats preziden- 

5 tas jau keliais atvejais buvo 
priverstas atitaisyti kai ku
riuos spaudos ir ypač gydyto
jų skelbiamus netikslumus. Vie 
nu atveju, jis net gal ir per 
dideliu piktumu atsiliepė apie 
gydytojų organizacijos vado
vybę.

v
New Jersėy valstybės gydy

tojų grupė savo laiku padarė 
pareiškimą, kurį tenka laikyti 
nevykusiu. Jie jau iš anksto 
pasisakė nekooperuosią su 
King - Andersono įstatymo vyk 
dytojais, žinoma, jei jis būtų 
priimtas. Kai kas juos pavadi
no tikrai žiauriu vardu — sa
vosios profesijos išdavikais. 
Pasikarščiavo gydytojai, bet 
dar labiau pasikarščiavo tie, 
kurie juos medicinos profesi- 

Ą jos išdavikais pavadino. Pre
zidentas Kennedy vienoj savo 
kalboj, nė kiek, neabejodamas, 
pareiškė pasitikėjimą gydyto
jais, pareikšdamas, kad nė vie

Spaudoje ir gyvenime

SLIDUS KELIAS VEDA Į PASLYDIMĄ

Žvilgtėrėkime į vieną lietuviško
jo gyvenimo vaizdelį, per trejetą 
metų vykusį naujųjų lietuvių atei
vių tarpe Amerikoje. Pažiūrėkime 
ir pagalvokim, kur nuveda slidus 
kelias, kai pamirštama tautinė gar
bė ir išsižadama svarbiausiojo ide
alo — kovoti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. A. Šalčiaus -Al- 
maus - Ziėniaųs atvejis bus pats 
ryškiausias ir būdingiausias.

i
Prieš ketvertą metų Amerika ir 

Sovietų Sąjunga pradėjo kultūri
nius mainus. Nedidelė jaunesnės 
kartos naujųjų lietuvių ateivių 
grupė, sekdama amerikiečių pa
vyzdžiu, atkakliai pradėjo ' piršti 
kultūrinį bendradarbiavimą su so
vietų okupuota Lietuva — su asrae 
nimis ir Maskvos kontroliuojamom 
ir diriguojamom organizacijom ir 
institucijom. A. šalčius buvo tų 
piršlių pirmose eilėse. Almaus sla
pyvardžiu prisidengęs, A. šalčius

. lietuvių spaudoje įrodinėjo: su kraš 
\ tu reikia artėti per kultūrinį bend

radarbiavimą, o politiką išjungti. 
Tai buvo įtartinas šūkis, kurio sle
piama tikroji prasmė buvo tokia:' 
tremtiniai, šalinkitės nuo politinės 
veiklos, užmirškite kovos idealą ir

nas jų neatsisakys gydyti li
gonius.

Piktą priekaištą yra padaręs 
respublikonu partijos pirminin 
kas, kongresmanas William E. 
Miller. Jis įtarė, kad demo
kratai šiuo įstatymu siekia “su 
telkti septynioliką milijonų se
nų piliečių į vieną disciplinuo
tą balsuotojų bloką” arba pa
kreipti juos, senesniuosius pi
liečius, į politines aktivistų 
grupes. Prezidentas Kennedy 
vakar įvykusioje spaudos kon
ferencijoje ryškino, kodėl jis 
aną kartą padarė priekaištą 
Amerikos Gydytojų sąjungai, 
būk ji pasipriešinusi ir socia
liniam draudimui (Social Se
curity aktui). Gydytojų są
jungos pirmininkas, Leonard 
W. Larson, kaip žinoma, griež 
tai paneigė tą priekaištą. Šis 
ginčas tarp prezidento ir gy- 
'dytc^jų sąjungos pirmihinko 
vedamas diskusijas dar labiau 
pagyvino. Abiejuose kongreso 
rūmuose diskusijos pasiekė pa 
čius kraštutinumus, peržengu
sius tradiciniai nusistovėjusias 
taisykles, kurias priminti bu
vo priverstas net pats įstaty
mo priešininkas respublikonas 
kongresmanas Thomas Curtis. 
Įstatymo koautorius šen. An
dersonas apkaltino Gydytojų 
sąjungos vadovybę skelbimu 
klaidingų informacijų apie įsta 
tymą.

*
Kad šis socialinės medicinos 

įstatymo projektas praeitų per 
Atstovų rūmų komitetus, ypač 
vad'namąjį “Ways and Means” 
komitetą, dar šioj sesijoj, pre
zidentui, vyriausybei ir jos rė
mėjams parlamentarams teks 
gerokai įsitempti. Jei nepraeis, 
jis bus pats stipriausias ir 
“mėgiamiausias” rinkiminės 
kampanijos diskusijų ir ginčų 
objektas.

Pažymėtina, kad ginčuose 
dėl šio įstatymo pravedimo gy 
vai reiškiasi darbininkų unijos 
ir apdraudos kompanijų vado
vybės.

Nors King - Andersono įsta
tymo projektas ir nėra tobulas 
savo apimtimi, nors jis toli gra 
žu neišsprendžia visų proble
mų, susijusių su senelių aprū
pinimu medicinos pagalba, ta
čiau jis yra pats geriausias 
iš visų ligšiol pasiūlytų pro
jektų.

Linkėtina, kad King - Ander 
šono įstatymas netrukus, dar 
prieš rinkimus, praeitų. Todėl 
nesigailėkime tuo reikalu ko
responduoti su savo senato
riais ir kongresmanais. Nors 
ir žinom, kad jo pravedimas 
ir pats vykdymas daug proble
mų paliks neišspręstų, kad jis 
ir naujų problemų sukurs, ta
čiau, atrodo, jo pagrindas yra 
sveikas, jis tenka laikyti prak 
tišku tiek ekonominiu, tiek po
litiniu atžvilgiais. Šis projek
tas yra pats priimtiniausias 
ir todėl visokeriopai remtinas.

bendraukite su komunistų kontro- 
liuojamom pavergtos Lietuvos or
ganizacijom ir institucijom, kurių 
i svarbiausias tikslas — politika. Lie 
jtuviškoje visuomenėje kilo klausi
amas: ar tai nesusipratimas, tikro- 
; vės nepažinimas, ar tai pasimetimas 
sąvokose, o gal bloga valia? Re
zistencijos žurnalas “Į Laisvę”, 
peržvelgęs vaidinamo vaizdelio pir
mąjį veiksmą, 1959 m. 18 nr. įspė
jo : tai nėra pasimetimas sąvokose, 
bet pavojinga pagunda, kuri gali 
nuvesti į pelkę, jei nebus pasiprie
šinta.

A. Šalčius kuriam laikui lyg ir 
nutilo. Almaus slapyvardis dingo 
iš lietuvių spaudos puslapių. Bet 
tai buvo tik pertrauka prieš antrą
jį veiksmą. Antrasis veiksmas pra
sidėjo 1960 metais, kai lietuvių so
cialistų žurnale “Darbe” pasirodė 
A. Šalčiaus straipsnis jau atvirai 
niekinąs Lietuvos nepriklausomybę. 
Tame straipsnyje A. šalčius, gru 
biai ir neteisingai pasmerkęs lietu
viškuosius veiksnius, pasisakė ir 
prieš Lietuvos nepriklausomybę, 
jos vardą rašydamas jau kabutėse-. 
Toks “pasisakymas dėl nepriklau-

(Nukclta į 4 pusi.)

NIEKADA NEUŽMIRŠIU LIETUVIU KALBOS
Ką pasakoja Vasario 16 gimnazijos moksleiviai. Prieš 
porą metų atvykusiai patinka gimnazijos lietuviškumas.

Moksleiviai aktyviai veikia ir už gimnazijos sienų, 
domisi spauda, galvoja apie ateitį.

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. birželio mėn. 8

Naujoji Gvinėja — primityviausia 

pasauly

Kai šį pavasarį teko antrą 
kartą apsilankyti Vasario 16 
gimnazijoje, jau iš anksto bu
vo apsispręsta — jei toji gim
nazija taip svarbi, jei Ją remia 
laisvojo pasaulio lietuviai, tai 
ne tik įdomu, bet ir būtina pa
sikalbėti ir su pačiais jos auk
lėtiniais. Reikia pasikalbėti... 
Bet tai nėra taip paprasta, juo 
labiau, kad ir laikas ribotas 
ir moksleivis gali varžytis pa
sikalbėjimo, lyg “tardymo”, su 
nežinomu vyresnio amžiaus po
nu, atvykusiu iš svetur.

Jaunimas sugrupuojamas 
amžiumi, klasėmis

Lietuvių kalbos mokytojo 
Stp. Vykinto ir insp. dail. A. 
Krivicko malonaus talkininka
vimo dėka (direkt. dr. Gronis 
tuo metu buvo išvykęs) teko 
mokinius sugrupuoti ir sudary
ti .šiokią tokią atranką, atsi
žvelgiant ir į išsilavinimo lygį, 
amžių, tikybą, mokymosi laiką 
ar buvimo laiką Vokietijoje. Ži
noma, būtų buvę tikslingiau su 
jaunimu kalbėtis kur nors gam 
toje, kieme ar šiaip nevaržan
čioje atmosferoje, bet ne ins
pektoriaus kambary. Tačiau, ir 
tokiose sąlygose pasikalbėjus, 
autorius mano, kad vis dėlto 
skaitytojai galės susidaryti vaiz
dą apie Vasario 16 gimnazijos 
jaunimą. Taip pat neabejotina, 
kad tas vaizdas, bent kai ku
riais požiūriais, bus džiuginąs, 
teikiąs gražių vilčių to jaunimo 
ateičiai ir jų auklėjimo įstai
gos tolimesniam poveikiui.

Kalbėtasi su 14 moksleivių 
ir jų tarpe buvo du (iš trijų) 
šiemetiniai abiturientai. Jauniau 
šieji, su kuriais pasikalbėta, tai 
du ketvirtosios klasės mokiniai 
ir vienas — penktokas.

1960 m. esu atvykusi iš 
Lietuvos

Šitaip paaiškino Regina Ta
mošaitytė, dabar 5 kl. mokinė, 
tautinių šokių grupės vadovės 
ir mergaičių bendrabučio vedė
jos 16 m. dukrelė. Kaip patinka 
gimnazija, kokie įspūdžiai, klau 
siau.

— O taip, man čia patinka, 
čia jaučiamės lyg viena šeima. 
Visi kalbame viena kalba, be 
mokslo, turime ir kitų užsiėmi-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPE TEKA VINGIAIS Į
ROMANAS

Kai Juškelienė, išvedusi Zinevičienę namo, sugrį
žo, Pasiaurienė ramiai skalbė, lyg nieko nebūtų įvy
kę.

— Kaip žvėrys pikčiausi. Nei Dievo, nei žmonių 
nebijote. Šuva ir tas be reikalo nekanda, gyvulys 

I apsisvarsto, puldamas ant ko, o jūs be jokios sarma
tos viena kitą dantimis suplėšytumėte, — kalbėjo 
ji su gailesčiu, dūsaudama. Pasiaurienė nuleido ran
kas ir graudžiai apsiverkė.

— Visą gyvenimą ji plėšė man akis, už žmogų 
nelaikė. Niekad jai pikto žodžio nesakiau, kenčiau 
ir tylėjau, — pasakojo užsikirsdama ir šluostydama 
ašaras. — Pati matai ir žinai. Nebuvo dienos, kad 
tylėtų, vis iš pavydo erzino, kaip kokį padvėsusį šunį. 
Kad maniškis negeria, kaip jos vyras, kad po karčia- 
mas nesivolioja, va už ką ji siunta. Dėl antro- aukšto 
šiandien pradėjo... O gi žmonės patys prašė mane, 
kad perimčiau, ba ji viską tik dar labiau išterlina. — 
Taip graudžiai ašarojo, taip skundėsi iš grynos šir
dies, kad Juškelienei pagailo ir ėmė raminti.

— Žinau, taigi, žinau, kad nedora ji. Ale žmo
gum lieka. Ranką sulaužei, o kas žino, gal ir kepenis 
atkrėtei.

— Kad mano vaikas geriau aprūpintas, kad ne- 
apiplyšęs, už tai ji negali žiūrėti. Einu, bėgu, sten
giuosi, dirbu lyg gyvulys, per dienas šuntu garuose, 
ar tai galiu duotis, kad užmuštų? — Staiga ašaros

V. ALSEIKA, Vckietija

mų. Aš dalyvauju mok. Vykin
to globojamame literatūros bū
rely, Vasario 16 proga statėm 
ir vaidinimą... Mane veikia nuo
taikos ir galiu tvirtinti — nie
kuomet neprarasiu lietuvių kal
bos!

Paaiškėjo, kad Reginai patin
ka vietovė, kur įsikūrusi gimna
zija — aplink esą įdomūs mies
tai: Heidelbergas, Mannheimas, 
Wcinheimas... Ne taip seniai jai 
teko būti Šveicarijoje ir atsi
vežti gražių įspūdžių.

Pasigenda VI. Stankuvienės 
plokštelių

Paklausta, kas ją labiau do
mina, ką ji galvoja apie ateitį, 
kaip laiką leidžia, ką daugiau 
skaito, Regina aiškina:

— Mane daugiausia domina 
muzika (motina — buvusi ak

bar 6 klasėje ir gimęs prieš 17 
' metų Vokietijoje, Bavarijoje.

Vienas veiklesnių moksleivių, 
nes jis ir ateitininkas, ir skau
tas, ir šoka taut. šokių gru
pėje, literatūros būrelio narys 
ir aktyvus sportininkas, koman 
dos narys. Jis pripažįsta — su 
savo šokiais gimnazija garsėja. 
Kas sekmadienį jam tenka žais 
ti futbolą su vokiečiais, jų ly
goje (su kitais trim mokiniais) 
ir, sako, mūsiškiai puikiai pa- j 

i sirodo, vis dažniau kviečiami į 
(žaisti ir tuo būdu keliamas ge
ras lietuvių vardas. O kaip pa
tinka šokti?

— Mūsų šokių grupėje šoku 
jau ketveri metai ir tai darau 
tik dėl gimnazijos vardo. Pasi
rodo, Vitkus jau yra buvęs ir 
Šveicarijoje, Italijoje, dalyvauja

Vasario 16-sios gimnazijos moksleiviai šoka stovykloje

tore — V. A.) ir, baigusi 6 kla
ses, norėčiau patekti į muzikos 
mokyklą, šeštadieniais Tamo
šaitytė mėgsta pasiklausyti len 
gvosios muzikos ir su draugė
mis mielai klauso vienintelę tu
rimą Stankuvienės plokštelę. 
Reginai teikiu vilties, kad gal 
pati čikagiškė dainininkė ar kas 
kitas ateity parūpins daugiau 
plokštelių...

— Ką skaitau? Daugiau ti
kybinio turinio raštų, ypač, kad 
Lietuvoje tai mums draudžia
ma. Dabar kun. Dėdino dėka 
mielai paskaitau “Varpelį”, 
“Laiškus Lietuviams” ir kt.

Lietuviai sportininkai kelia 
vardą vokiečiuose

Jau šešeri metai gimnazijo
je mokosi Algis Vitkus. Jis da-

skautų stovyklose. Na, o kaip 
( aplamai patinka gimnazija ?

—- Kai įstojau 1956 m„ tai 
pradžioje nepatiko. Tačiau su 
laiku įsigyveni ir dabar jau ne
galėčiau su ja skirtis... Čia 

( daug reiškia tas visų lietuviškas 
bendravimas. Tuo tarpu namuo 
se jau pasitaiko atvejų, kad 
vaikai nebekalba lietuviškai.

Domisi (JAV lietuvių spauda

Paklaustas, ką manąs veikti 
ateityje, kokia literatūra domi
si, atsako:

— Mane labiau traukia ma
tematika ir sportas. Ateityje 
norėčiau būti sporto mokyto
ju. Iš knygų — daugiau do
miuos senove, mielai skaitau 
JAV lietuvių spaudą. Ateina

' vėjai, kepėjas, atskubėjo Juškelis su Matukoniu, pa
sirodė ir Tomas, moterys su vaikais apstojo ratu, 
kiekvienas stengdamasis raminti. Kai žodžiai negel
bėjo, atplėšė jėga ir įstūmė namo, tačiau nuo to va
karo Zinevičius ant visų griežė dantį ir prisiekdinėjo 
atkeršyti.

Gal dvi ar trys dienos praėjo nuo nelaimės skal
bykloje, kai ankstų rytą Tomas pabudo nuo balsų kie
me. žvilgtelėjęs per langą, pamatė būrelį žmonių, 
garsiai kalbančių ir kažkuo besistebinčių. Ten buvo 
kepėjas, Matukonis, siuvėjai ir visi kiti iš kiemo. Grei
tai apsirengęs, nuskubėjo ir jis, nes jautė kažką svar
baus įvykus. Žmonės, pamatę jį artinantis, atsisuko, 
o kepėjas jau iš tolo šaukė:

— Senis užsimušė! Išėjau pakilęs vartų atrakin
ti, gi žiūriu, juoduoja kas. Priėjau ir matau: žmogus.

— Paslydo, matyt, iš vakaro, — paaiškino Juš
kelienė, o po jos visi pradėjo kalbėti.

— Aišku, girtas buvo. Apačioj ledas, o čia dari 
šviežiai pasnigta.

— Kaip gyveno, taip ir mirė. Gyvulėlis buvo, nes'( 
ar galėjai jį žmogum vadinti? Nuo visų bėgo, akis į 
panarinęs, o iš restoranų neišeidavo.

— Ale jau! Žmogus žmogum palieka... Gal dar 
gyvas vargšelis. Tegul ir girtuokliaudavo, bet buvo 
ramus, neužkliuvo niekam.

— O Dievo ar vengė? Kiti bažnyčion, o jis kar- 
čiamon. Velniui karunkas giedojo, tai jis ir pasiėmė.

— Nei čia Dievas kaltas, nei'velnias. Pasitaikė

Šiuo metu pasaulio akys yra 
nukrypusios į Naująją Gvinė
ją, Pietų Vietnamą, Laosą ir 
Thailandą, nes tos sritys atsi
duoda paraku. Indonezijos pre
zidentas Sukamo pareiškė pre
tenzijų į Vakarų Naujosios Gvi 
nėjos prijungimą prie Indonezi
jos respublikos tuo motyvu, 
kad, kai Indonezija buvo Olan
dijos kolonija, tai Vak. N. Gvi
nėja buvo tos kolonijos dalis, 
o Olandija nenori Indonezijai 
tos teritorijos perleisti dėl to, 
kad jos prestižas reikalauja ne
sunaikinti savo buvusios kolo- 
nialinės imperijos visu šimtu pro 
centų ir kad N. Gvinėjos gy
ventojai savo kalba, tikėjimu, 
papročiais ir išvaizda neturi nie 
ko bendro su indonezais. Bet 
geografišku požiūriu N. Gvinėja 
sudaro lyg ir organišką Indone
zijos salyno dalį.

Sukamo paskelbė visuotinę 
Indonezijos mobilizaciją, pasi
rengimą karui, o rytinėj archi
pelago dalyje, Malukų salose, 
rengiamasi ofenzyvai ir jau iš
metami parašiutininkai partiza
niniam karui N. Gvinėjos vidu
je. Olandai irgi rengiasi gyni- 
muisi, — jau į N. Gvinėjos van 
denis nukreipė savo karo laivy
no pažibą — lėktuvnešį “Karol

, Draugas, Dirva, dar vienas ki
tas, ir tų laikraščių gauname 
kiek daugiau, bet būtų gera, 
kad jų dar daugiau gautume, 
kad visi moksleiviai būtų ap
rūpinti spauda. Pageidavimas 
ir pačiai gimnazijai — moks
leiviai būtų patenkinti, susilau
kę laikraščių skaityklos. 

Mokslas sekasi gerai
Stasys Gujėnas, 5 kl. moki

nys, taip pat ateitininkas ir 
skautas. Jis daugiau domisi kai 
bomis ir iš viso jam mokslas 
sekasi. Lygiai kaip ir Vitkus, 
Gujėnas gimęs Bavarijoje, o čia 
mokosi jau šešti metai. Jį trau 
kia spauda, o iš knygų patiko 
“Algimantas”, “Audra Žemai
čiuose”. Atvykęs iš Dillingeno, 
kur dar tebegyvena kelios lie
tuvių šeimos — Šimkienė, Get- 
neris, Mickevičius ir kt. Gujė
nas žaidžia krepšinio komandoje 
ir nusiskundžia prastais filmais, 
kuriuos čia tenka pamatyti; 
patikęs tik “Ben Hur”.

sustojo, pati išsitiesė, iškėlė galvą, skėstelėjo ranko-i 
1 mis ir piktai užrėkė: I

— Nepradėjau pati ir nepradėsiu! Bet kai užka-l 
bins, ginsiuos ir užmušiu tą gyvatę! Turiu vyrą ir 
vaiką, stengiausi dėl jų ir stengsiuosi, o šitai lakudrai 

(nepasiduosiu!
Apsisuko tvirtai, sukišo muilan rankas ir daugiau 

riieprabilo. O vakare, kai visi namo susirinko, kieme 
| triukšmas prasidėjo iš naujo, nes Zinevičius veržėsi 
pas Pasiaurus, trankė duris ir koliojosi. Subėgo siu-

jau taip, tai ir krito. Geriau kokios pagalbos pažiū
rėjus, — sudraudė Pasiaura.

— Taigi, Juškelis išbėgo jau.
Senis tįsojo kniūbščias prie pat laiptų, vedančių 

rūsin, vieną ranką pagulęs,o antrą taip plačiai atme
tęs, jog išskėsti pirštai, suskilę ir apžėlę purvu, regis, 
grūmojo visiems, apie jį stoviniuojantiems. Kepurė 
juodavo žemai, prie pat durų, o laiptais driekėsi rau
donas, storas kraujo siūlas.

Tuojau pat atsirado ir greitoji pagalba. Du 
sanitarai apšvietė mirusį lempute, apsižvalgė ir, žo
džio netarę, ėmė kelti. Tuo metu senio galva nusviro 
žemyn, apsiaustas kažkaip atsismaukė, ir Tomas sa
nitaro lemputės šviesoje ant sprando pamatė didelį 
randą, šis randas taip jį prislėgė, jog bijojo eiti na
mo ir stoviniavo su žmonėmis, jų pasakojimų klausy
damasis. Laiptais užlipo tik prašvitus.

— Kas įvyko? — klausė Julija.
— Senis užsimušė paslydęs.
— Mirtinai?
— Mirtinai.
— Dieve mano, tokia nelaimė!
— Tu irgi būk atsargi. Tokioje padėtyje, kaip 

tavo, skubėti nereikia. Po sniegu daug kur ledo yra.
— Saugosiuosi, Tomai.
Apie randą ant sprando jis nė žodžiu neužsiminė.

9.

Dviem dienom prieš šventes miestas aprimo, nes 
visi plušosi namuose, neturėdami nė valandėlės lais
vo laiko. Gatvės pagyvėdavo tik anksti rytais ir po
piečiais, iš darbų namo skubant, gi vakarais jos buvo 
tylios ir tuščios. Nors šviesos žėrėjo visomis pusėmis, 
žmonių pasirodydavo mažai, o ir tie patys skubėjo 
susirietę ir susikūprinę, net ramiai krintančiu sniegu 
nesidomėdami.

(Bus daugiau).

Doorman”, du naikintuvus, po
rą povandeninių laivų.

Vakarų Naujoji Gvinėja yra 
didėlė sala, didelė šalis — 413, 
GGO kvadratinių kilometrų, tai
gi maždaug toks plotas, kaip 
Lenkijos ir Čekoslovakijos kar
tu; žemė kalnuota, apaugusi ne 
prieinamomis džiunglėmis, ma- 

; žai ištirta. Joje gyvena apie 
I 750,000 papuasų, kurie gyvena 
! ka imais labai toli vienas nuo 
I kito. Vak. N. Gvinėjos sostinė 
Holandija teturi apie 11,000 gy 
ven to jų, taigi Marijampolės di
dumo. Kaimai — tai lyg salos 
džiunglėse, tarp kaimų susisie
kimas labai sunkus, dažniausiai 
nėra jokio susisiekimo, dėl to 
yra daug papuasų, kurie niekad 
nėra balto žmogaus matę. Pa
lyginti su žemės plotu, gyven- 

. tojų labai maža — 750,000, bet,
! kadangi jie gyvena kaimais, at
skirtais vienas nuo kito neper
einamų džiunglių, tad tie 750, 
000 papuasų kalba 450 tarmių 
— tai tikras tarmių Babilonas. 
Papua sai — primityviausi žmo 
nės pasaulyje; gyvena iš žve
jybos, iš paukščių kiaušinių rin 
kimo džiunglėse, iš kokosinių 
riešutų, iš primityvios medžiok
lės. Papuasai nepripažįsta nei 
metalinių, nei popierinių pini
gų, net ir tie, kurie prekiauja 

i su europiečiais. Pinigų vaidme
nį jiems vaidina sraigių kiau
tai. Už kiautus papuasai perka
si žmoną ar kelias žmonas; kiau 
tiniai karoliai, žiedai ir apyran
kės — tai papuaso turtingumo 
pažymiai. Aukščiausią vertę pa 
puasams turi perlai, rojaus 
paukščių plunksnos, kiaulės ir 
moterys. Tarpgentinėj apyvar
toj viena moteris kaštuoja 2" 
ar 3 kiaules arba 2-6 rojaus 
paukščio plunksnas. Paršiukai 

, auga kartu su žmonių vaikais 
.ir dažnai žindomi moterų. Na- 
| mų kiaulė skerdžiama, kai ria- 
' mų šeimininko sūnus tuokiasi ; 
jaunoji turi suvalgyti visą ne
virintą kiaulės širdį. Papuasai 
yra bailūs žmonės, bet kai jiems 
baimė praeina, jie darosi drau- 
g:ški, paslaugūs ir žmoniški. 
Kai kurios papuasų gentys yra 
žmogėdros; manoma, kad pa
puasai žmogėdros -.bus suėdę 
New Yorko gubernatoriaus Ro- 
ckefellerio sūnų.

(Nukelta i 4 pusi.t
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‘‘DAINAVOJE” ŠVIEČIA NAUJI 
PASTATAI

Šeštadienį atidaromas stovyklavietės sezonas
— Ar manai, kad XX am-Letuviškąją Dainavą—ALRK 

Federacijos Jaunimo stovyklą 
prie Manchester, Mich., dauge
lis jau esam aplankę ir žavėjo
mės nuostabiais peisažais, kurie 
supa Dainavą, žavėjomės inicia 
torių ryžtu ir sumanumu įsi
gyti šią gražią vietovę, kurios 
vertė oficialiame balanse įkai
nuota 93,908.33 dol. Įdomu, kad 
ši suma bendros taikos ir vie
ningų rankų pagalba baigiama 
išmokėti. Tai žinia visiems, kad 
ir plačiausi užsimojimai ir di
džiausios sumos nėra baisios, 
kada vieningai ir sutartinai dir
bama.

Kapų puošimo dieną Daina
vos stovyklos globos komitetų 
pirmininko Br. Polikaičio bute 
susitikau su Dainavos kapelio
nu ir administratorium kun. dr. 
Celiešium ir kun. dr. I. Urbonu. 
Kaip kad Br. Polikaitis, taip ir 
abu kunigai yra daug laiko ir 
energijos paaukoję Dainavos 
stovyklai.

— Nepažinsi Dainavos, — 
prasitarė kun. dr. Celiešius, — 
šiapus Spyglio ežero, kur vasa
rotojai stovyklauja, pastatyta 
gražus namas — užkandinė sve 
čiams. Pastatytos ir išlietos 
krepšinio ir tinklinio aikštės 
sportuojančiam jaunimui, šalia 
salės ir stovyklautojų pastatų 
auga namas seselėms, nes jos 
vasaras praleidžia Dainavoje, 
jos vadovauja jaunimo stovyk
loms.

— O kaip tie darbai vyksta, 
iš kur pinigų gaunat? Juk ir 
taip dar skolos spaudžia?

i

žiuje nėra baudžiavos, — nusi- 
I šypso kun. dr. Celiešius, —
' kad taip pamatytum Dainavą 
i šeštadienį, kas ten darosi, kiek 
^baudžiauninkų, su dr. A. Damu- 
i šių priešakyje, ten prakaitą lie
ja.

j Taip, miela ir įdomi toji “bau 
džiava”. Tie “baudžiauninkai”—

' tai savanoriai detrpitiškiai, ku- 
■ rie savaitgaliais atvyksta į Dai- 
, navą savanoriškai padirbėti, pa- 
j talkininkauti. Ir ta atsidavusių 
žmonių talka kiek stovyklai pi
nigų sutaupo! Antai sporto 
aikštelės būtų kainavusios 2,500 

' dol. Kai talkininkai dirbo už dy 
Į ką, tekainavo tik medžiaga ir 
buvo sutaupyta 1,300 dol. O to- 

i kių pavyzdžių daug ton yra.

Mes esam pasiilgę Dainavos, 
ypač kai dabar oras atšilo ir 

' pavasario žaluma plačiai išsi
skleidusi. O šį šeštadienį, birže
lio 9 d., Dainava ir kviečia vi
sus mus atvykti į tą paukščių 
čiulbėjime ir miškelių ošime 
skenda ntį lietuvišką dvarą da
lyvauti sezono atidarymo šven
tėje — Kartūnų baliuje ir Det
roito dailininkų parodoje, kuri 
įvyks Dainavos stovykloje.

Iš Chicagos rengiasi važiuoti 
visas būrys svečių. Iš čia vyks
ta 3 sportininkų komandos iš
bandyti laimės naujose Daina
vos sporto aikštelėse. Daug at
vyks svečių iš Detroito ir Cle
velando, nes gražioji Dainava 
yra Detroito, Clevelando ir Chi
cagos trikampyje.

SK1P’SSELFSERVICE

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

JUNE — BIRŽELIO 7, 8, 9 D. D.

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-79

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

EXSHAW 80 PROOF FRENCH
COGNAC Fifth $3-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. FiftK

CREME DE MENTHE LIUUEUR Fiftb $^.59
_

BURTON’S LONDON DRY GIN Fifth

HAMM’S OLD STYLE, or PABST BLUE 
RIBBON BEER Case of 24—12 oz. Bottles $3.29

MARTINI or MANHATTAN COCKTAEL.
Full Qua.rt $2.69

KRON BRANNV1N or ANDERSON O. P. A. 
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

Case $2-79

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.

Solistės (iš kairės) Genovaite Mačytė, Genovaitė Peškienė ir Alvina 
Giedraitienė, sudariusios trio, atliekant dainas jubiliejiniame vargo
nininkų sąjungos koncerte. Nuotrauka B. Lungio

Kai prieš penkeris metus bu
vo nupirkta Dainava, tebuvo 
plynas laukas. Iš ežero daubos 
į visus šonus bėgo medžiais nu
augę šlaitai, pilni paukščių ir jų 
gražaus čiulbėjimo. O kas da
bar? Dainavoje visa eilė pastatų, 
sporto aikštės, smėlingas ežero 
dugnas su geru paplūdimiu, 
tvarkingi keliai, gėlynai, lietu
viškas kryžius. Ir vasaros die
nomis Dainava skęsta stovyk
laujančio jaunimo linksmame 
ūžesyje. Ir kas visa tai padarė? 
O tik geros valios lietuviai, ne
palaužiami idealistai, kurie dir
bo ir pinigus aukojo, kad Dai
nava grožėtų ir stiebtųsi aukš
tyn.

Šį šeštadienį, nuvykę į Daina
vą, ne tik turėsime puikų ir lie
tuviškai mielą savaitgalį, bet ir 
materialiai paremsim kylančią 
Dainavą. VI. Rmjs.

NAUJOJI GVINĖJĄ
(Atkelta iš 3 psl.)

Kadangi Naujoji Gvinėja yra 
karštoje tropinėje zonoje ir turi 
daug lietaus, tad jos augmeni
ja yra labai turtniga, bet šiaip 
jos gamtos turtai labai pavir
šutiniškai teištirti. Esama auk
so ir naftos klodų, kurie labai 
mažai teeksplotuo jami; auga 
kopra, gumos medis, kava, ka
napės, sisalis (augalas virvėms 
gaminti).

Rytų Naujoji Gvinėja yra 
Australijos valdoma; ji skiria
si tik tuo, kad yra kitos vals
tybės administruojama; tarp 
rytų ir vakarų papuasų ir gam
tos esminio skirtumo nėra.

J. Gs.

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta Iš 3 psl.)

somybės priartėja prie okupacinio 
režimo nusistatymo — jo atstovai 
seniai skelbia, kad Lietuva tebu
vusi Amerikos ir Anglijos koloni
ja” — pakartotinai įspėjo “Į Lais
vę” 22 nr. A. Šalčiaus straipsnio 
istorija baigėsi “Darbo” redakto
riaus J. Kiznio atleidimu.

A. Šalčius nenurimo. Pasigirdo 
kalbos apie išleidimą naujo lietu
vių kalba žurnalo, skirto kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuva ska
tinimui. Betgi toks žurnalas nepasi
rodė.

Istorija nebaigta. Praėjusią žie
mą Amerikos lietuvių spauda pa
skelbė, kad A. Šalčius, anksčiau 
spaudos puslapiuose vadinęsis Al
inus, dabar prisidengęs Zieniaus 
slapyvarde, bendradarbiauja Brook- 
lyne komunistų leidžiamoj “Lais
vėj. Dar kitas žingsnis išryškino 
A. šalčiaus veidą. Lietuvių spaudo
je skaitėme paskelbtą pranešimą: 
A. šalčius, . pasivadinęs Pabaltijo 
kraštų ekspertu, rašo Amerikos se
natoriams ir kongresmanaims laiš
kus, prašydamas neremti .į kong
resą įneštų rezoliucijų dėl Pabal
tijo kraštų pavergimo bylos iškė
limo Jungtinėse Tautose, bet kad 
jie veiktų Amerikos vyriausybę dėl 
esamos padėties pripažinimo, taigi 
dėl Lietuvos pavergimo' ir rusinimo 
įteisinimo.

Kai šis reikalas iškilo į viešumą, 
A. Šalčius jaudinosi ne dėl savo 
pragaištingos veiklos, ne- dėl savo 
kaltės, bet kam reikalas iškilo į 
viešumą. Nusiskundė, girdi, “vie
nas Amerikos vasltybininkas, su
laužydamas paprastąjį mandagu
mą, neatsiklauąęs net laiško auto
riaus, pasiuntė kopiją Los Angeles 
susispietusiaųis “laisVintojams”.

Trečias veiksmas prasidėjo ge
gužės antrojoj pusėj — A. Šalčius 
išvyko į Lietuvą pasisvečiuoti ir 
pasižvalgyti...

Pradžia —- slidaus kelio pasirin
kimas, toliau slydimas tolyn ir to
lyn ligi nuslydimo į Lietuvą.

J. Žilvytis

kiiDfl
□ UOST. REKORDERIAI 

ST
t TV-RAOI3AI
. STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTE: 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir garantija

Į3321 S.Halsted St-CLiffside4-5665

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite J 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

F K A N K ZAPOLIS
3208 u VVest 05th Street 

'Jhicago 42, Illinois
)$TeI.: GA. 4-8(154 ir GR. 6-4330.1

Naujas tėvas pranciškonas 

kun. A. Simanavičius

Birželio 24 d. Toronte savo 
pirmąsias šv. mišias atnašaus 
kun. Augustinas Simanavičius.
Primiciantas yra gimęs šilso- 
dy, Gražiškių parapijoje, Vilka
viškio apskrity. Jo tėvas, ne
priklausomybės laikais buvęs 
Gražiškių va’sčiaus viršaitis, sa 
vo jaunąjį sūnų išsivežė Vokie
tijon vos 12 metų. Velionis 
Jonag Simanavičius savo die
nas užbaigė Maspethe, zakristi- 
jonaudamas Atsimainymo pa- 
rapjoje. Primicianto motna 
yra mirusi Lietuvoje 1942 m.

Tremties metus išgyvenęs Vo 
kietijoj, kartu su visa šeima į
JAV atvyko 1949 m. rugsėjo 3 i 
d. Į mažąją seminariją Lowell,
Mass., įstojo 1950 m. Ją baigė 
1950 m. Už mokslą joje užmo
kėjo prel. J. Balkūnas. Jis taip
pat atvyks Torontan pasakyti dos karikatūromis. Kitas brolis

Kun. A. Simanavičius, OFM

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2418 
7450 So. Maplewood Avė . 

ChliV-gO 29 UI

VVSTVVHI KIIOTIMCKOS IR 
ttJKŠTOS Kliši ks fotografijos 
viešu SPINU AI A BR

PRECIH PHOTO STUDIO
W68 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

c Incorporated)
FU V ARDAS UlitS, sav.

•'Vr\. O».• - r»

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A VILIMAS

iš

8415 S Lituanica Avė 
Tel FRontier 6-1882

uįBMfcjp.

pamokslo primicijų proga. Pa
siryžęs tapti pranciškonu, 1953 
m. rugpiūčio 15 d. pradėjo no
viciatą Troy, N. Y. Laikinuo- įbm mašinomis. Sesuo Zuzana, 
sius įaadus padaręs, grįžo į .ištekėjusi už agronomo Rajac- 
Lowell, Mass., studijuoti filoso- . b0; gyvena Connecticut valsty- 
fiją. Po dviejų metų persikėlė į bėje
Wappingers Fall, Nį Y. 1957 i Simanavičiai turi giminių ir 
m. rugpiūčio 16 d. Kennebunk- senųjų Amerkos lietuvių tarpe.

GALITE UŽSISAKYTI 
Kęstutis elektrikos inžinerius VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI
New Yorko apylinkėje daro I Communįt Vaistinėje 
bandymus su skaičiuojamomis! ' J

porte, Me., padarė amžinuosius Jų giminės yra Laukaičiai Bal- i
įžadus. Ketverius teologinių stu timorėje ,dr. Simonaitis Chica- 
dijų metus attiko pranciškonų I goje p- a a j0 broIis buvęs 
seminarijoje Wappingers Falls, Elizabetho, N. J., klebonas ir
N. Y. Kunigystės šventimus jis 
gaus birželio 16 d.

Toronte gyvena jaunojo ku- 
i nigo brolis Jonas Robertas, ku
ris yra Bendruomenės pirminin 
kag ir Radijo programos vedė
jas. Ten pat dar gyvena du 
broliai: Vladas, buvęs ūkinin
kas, ir Algis

kiti.

TIRS, KODĖL IŠTEISINO 
LANDYNĖS ĮNAMIUS

Chicagos advokatų sąjunga 
pasiryžo pravesti tyrinėjimus, 
kaip teisėjas S. Stefanowicz ga

solistas, kartais j1®!0 išteisinti penkis kaltina- 
pasirodąs parengimuose. Simą- 1 muosius, policijos areštuotus Ci
navičių šeima yra plati. Vienas 
brolis Vincas gyvena Chicagoj. 
Gyvendamas Vokietijoj, jis bu
vo Weheno stovyklos komen
dantu. Lietuvoj pasireiškė spau

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

A L —TO N Y 
DECORATIHG

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. MKJN1S. GA 5-5867.
A. BTJRRATT: 3-885653.

<ilt ADiySK AS
J. G. TELEVISION CO.

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

cero mieste, kaip nepadorios 
landynės įnamius.

Kazimierai Kareckas, K. Ph., vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
te Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
iuh iš Lietuvos.

SOMMUHSTY PHARMAGY
(Lietuvių vaistinė)

5000 VVest 16th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ą&i&ud Savings
rrSonn ^^Issocialionana <rriu>oan

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

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 4i/4%

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toJ>- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—24 d. imtinai.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

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

toinmiiMiiiiiiiiimiiiiiimiiimififiiiiiii

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

J. MIGLINAS
2540 W. 69th St. H a. PR 6-1063

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. EIEFONIS
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
----  ------- —------------- -Z
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veikėjai, padaryta operacija. 
Po sunkios operacijos ligonė 
sveiksta.

— Liet. Krikšč. demokratų 
Clevelando skyriaus valdybon 
išrinkti: P. Balčiūnas, H. Idze- 
lis ir A. Kasiulaitis.

— Į Dainavos stovyklos šim
tininkų eiles įstojo Eugenija ir 
Bronius Bernotai ir Anicetas 

ŠV. JURGIO MOKYKLA Organizaciniam komitetui va- Balys. Jie savo įnašus įmokės
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS dovavo L B I-sios apylinkės dalimis. S. A. baigė mokėti 

pirm. F. Eidimtas. Parengimo sav0 Paskutinę šimtininko dalį 
Bilželio 3 d. Šv. Jurgio para- apyskaitą ir platesnes informa- ’r taP° Pllnu Dainavos stovyk- 

pijos mokykla iškilmingai už- cijos bus ateinančios savaitės Os rem®3u-
baigė mokslo metus. Per šv. mi- Clevelando žiniose, 
šias kun. kelbonas B. Ivanaus-j
kas įteikė diplomus 27 baigų- j TRUMPAI
siems 8-tą klasę mokiniams. Po — Inž pranas Razgaitis, 1276 line kolegiją, gaudama chemi- 
šv. mišių graduantai turėjo Eastwood avė., tel. Hl 2-9321 jos bakalauratą. Gavo atsakin- 
bendrus pusryčius, kuriuose da
lyvavo klebonas ir klasės mo
kytoja seselė Francita.

Po pietų, mokykla, tėveliai ir 
svečiai vėl susirinko į salę, kur 
kiekviena klasė pasirodė su 
puikiai paruošta programa. Da 
lis pasirodymo buvo atlikta lie
tuvių kalba, dalis angliškai. Pa
galiau, giedant mokyklos him
ną, baigiančioji klasė suėjus į 
sceną prieš išpuoštą Marijos 
statulą sugiedojo Avė Marija.
Kiekvienas buvo pristatytas sve 
čiams ir įteiktos dovanos.

M. Kliorys ir K. ‘Jiuozapaity- 
tė — pirmieji klasės mokiniai 
buvo apdovanoti tėvų-mokyto- 
jų draugijos. P. Matulevičius ir registruoja Jaunučių ateitininkų gą darbą Republic Steel tyrimų 
A. Grigaliūnaitė už Amerikos Dainavos sąvaros stovyklai. Vi- laboratorijoje, 
istoriją, R. A. Bogašinskaitė ir sų informacijų reikalu prašoma
P. Petery už konkursinį rašinį kreiptis nurodytu telefonu. Studijų metu Ingrida visą lai
gavo dovanas iš kat. karo ve- Į . . . ,. . , , ką buvo labai aktyvi lietuvių6 ; — Maironio paminklui staty- . ... . Tteranų. ' . , ... ? , . - visuomemneje veikloje. I Sta-

,, - . b komitetas, Sv. Jurgio para- .. matėme ateįtininkuoseBaigiančiosios klases vardu •• • drauo.jinq birželio 24 d "f .. - ateitininkuose,
atsisveikinimo žodį lietuviškai 3 3yal JurSo naranTios sa’ skautese’ Ciurhoni° ansambly,
. tu Tru™, „ A r-vicroiū, J L S J go Parapijos sa’ lituanistinėse mokyklose, tauti-tare M. Kliorys o A Grigalių- lėje rengia kortavimą. niuose šokįuo nįuvi teat
naite — angliškai. Uzbaigda- _T ... . - . . , ,, — Neolituanų literatūros va- jaunimo stovyklose, programųmas iškilmes, kun. klebonas pa- , . , . . .. n . J ......... J ’ ,.b, . . . . .. karas rengiamas birželio 9 d., pranesinejimuose, lietuvių rep-sveikmo baigusiuosius ir palm- v v . 0 . T . . .
kėjo pasisekimo tolimesniam sestadieni> 7 val- vak- šv- Jur’ rczentacmiuose pasirodymuose, 
gyvenime.

Tėvai ir svečiai skirstėsi dė
kingi - seselėms pranciškietėms, 
kurios šalia tiesioginių mokslo 

k dalykų nepamiršta skiepyti mū
sų jauniausiems tėvų žemės ir 
kalbos meilę. J.

MOKYKLŲ IR ŠEIMŲ 
ŠVENTE

Birželio 10 d. Neurų sody
boje įvyksta pirmoji šių metų 
gegužinė — Vysk. M. Valan
čiaus ir Šv. Kazimiero lituanis
tinių mokyklų ir šeimų šventė.

Gegužinės pradžia 1 vai. p.p. 
programos pradžia 2:30 vai. 

į Turiningą ir rūpestingai paruoš 
tą programą atliks abiejų mo
kyklų mokiniai, šventės metu 
bus ir mokyklos darbų paroda.
Įdomūs žaidimai visokio am
žiaus vaikams. Gera muzika 
(daugiausia lietuviški kūriniai).

\ - Turtingas bufetas.

Visus maloniai kviečia Vysk.
M. Valančiaus ir Šv. Kazimiero 
lituanistinių mokyklų tėvų ko
mitetai ir mokytojai.

Jaukioje aplinkumoje, gražio
je gamtoje praleisite šventadie
nio popietę, besidžiaugdami lie-, 
tuviškąja moksleivija ir jų at
siektais darbais.

Neurų ūkis pasiekiamas va
žiuojant vakarus West 25-tąja 
gatve — 42 keliu iki Brunswick 
miestelio, iš kurio į dešinę va
žiuoti 303 keliu iki Suibstantion 
Rd. (sukti vėl į dešinę).

Esant lietingam orui, šventė 
įvyks Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

PASISEKĘS PARENGIMAS

Birželio 2 d. įvykęs parengi
mas Šv. Jurgio parapijos salės 
sumoderninimo darbų pabaigos 
proga pasisekė. Organizacinio 
komiteto kreipimasis į lietuviš
kąją visuomenę buvo išgirstas.
Meninę programa atliko Čiur
lionio ansamblis ir šv. Jurgio 
parapijos chorai, vadovaujami 
muz. Alf. Mikulskio. Koncerte 
ir vaišėse dalyvavo ir A. L.
Bendruomenės Tarybos sesijos 
dalyviai, posėdžaivę Clevelande.

MŪSŲ KOLONIJOSE

NAUJOS AKABEMIKĖS

Ingrida Stasaitė baigė Ursu-

Clevelando Lituanistinės mokyklos III-sis skyrius su mokytoja 
Regina Nasvytrene. (Nuotr. J. Garlos)

Clevelando Šv. Kazimiero parap. Lituanistinės mokyklos I-sis 
skyrius su mokytoja Dalia Staniškiene. (Nuotr. J. Garlos)

Marianapolis, Conn.
Sidabrinis jubiliejus

Tėvų Marijonų vedamoj aukš
tesniojoj mokykloj Thompson, 
Conn., diplomų įteikimas buvo 
sekmadienį, birželio 3 d. Gra
žus būrys abiturientų perėjo į 
mokyklos alumniečių eiles. Jie 
bus oficialiai priimti į Mariana- 
polio Alumnų draugovės narius 
sekmadienį, birželio 10 d. Me
tinis alumnų susirinkimas pra
sidės iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias atlaikys kun. Alfonsas 
Janušonis. Po pamaldų nariai 
dalyvaus bendruose pietuose, o 
po pietų prasidės darbo susi
rinkimas. Banketas bus 6 vai. 
vak. mokyklos patalpose.

Mokykia Thompsone pradžioj 
buvo pavadinta Švč. Marijos ko 
legija (St. Mary’s.College). Tuo 
laikinis marijonų generolas vys 
kūpąs Petras P. Bučys, 1931 
m. rugsėjo 8 d. ją pašventino. 
1933 metais birželio 9 d. mo
kyklos vardas pakeičiamas ir 
inkorporuojama Connecticut 
valstybėje Marianapolio vardu. 
Šiemet sueina dvidešimt penki 
metai nuo pirmutinės grupės 
baigusios aukštesnę mokyklą 
nauju vardu. 1937 m. birželio 
mėnesį aukštesnės mokyklos dip 
lomus gavo; Vincas Biekša, Jo
nas Blaževičius, Stasys Butkus, 
Zigmas Gailiūnas (dabar dan
tų gydytojas), Al. Janušonis 
(kunigas Bostono arkidiecezijo
je), Stasys Jucius, Jonas Pus
čius, Pranas Pranokus (kuni
gas Bridgeport, Conn., diecezi
joj), Adolfas Savickas ir Jonas 
Stoškus (dirbąs Rhode Island 
Department of Public Welfare). 
Jų metraštis “Aušra” buvo pas 
kirtas jaunųjų sielų ir auklėji
mo tėvui a. a. kun. Jonui Na
vickui.

Antrą sidabrinį jubiliejų Ma
rianapolis taip pat švenčia bir- 

: želio mėnesį. Tai pirmos šeštos 
klasės baigimas su Associate of 
Arts laipsniais. 1937 metais ko
vo 25 d., Conneetieut valstybės 
senatas, švietimo departmcntui 
rekomenduojant, Marianapolio 
kolegijai suteikė teisę duoti sa
vo abiturientams mokslo laips
nius.

Septyniolika studentų, suva
žiavę iš visų keturių valstybės

kraštų, sudarė šią istorinę kla- 
Į sę. šie jauni ir uolūs lietuviš- 
1 kos kilmės jaunuoliai buvo: Al- 
į binas šėputa (dabar kunigas 
Marijonas ir mokytojas Maria- 
napolyje), Mikas Tamulevičius 
(kunigas Šv. Kazimiero parapi
joj, Worcester, Mass.), Leonar 
das Gylys, Jonas Mikelionis, An 
tanas Dranginis (prel. Mende- 
lio vikaras Baltimorėj), Juozas 
Remeika, Jonas Petrauskas
(kunigas ir Marianapolio mo
kyklos vyresnysis), Paulius Sa- 
bulis (kunigas), Bronius Rad
zevičius, Petrulis Jonas, Albi
nas Gurklys (kunigas ir Maria
napolio mokytojas), Augustas 
Petraitis (a. a. kun. Petraičio 
brolvaikis), Antanas Ališaus
kas, Benediktas Mačiulionis 
(kunigas Michigan valstybėj), 
Antanas Blažaitis, Jonas Paru
lis (mokytojas) ir Pranas Bu
lovą (kunigas New York vals
tybėj). Mokyklos vadovybė ir 
alumniečių organizacija sveiki- 

-na šiuos jhbiliatus.

Marianapolio namo viršinin
ko kun. Juozo Dambrausko, 
mokyklos direktoriaus kun. Jo
no Petrausko ir visų tėvų ma
rijonų didysis darbas šiandien 
yra naujo bendrabučio statyba. 
Didelis skaičius jaunuolių, no
rinčių mokytis Marianapolyje, 
dėl stokos vietos negali moky
tis. Naujas pastatas jau auga, 
pirmas aukštas jau eina prie 
galo ir iki rugsėjo mokslo pra
džios gali būti užbaigtas. Ma
rianapolio alumniečiai, mokyk
los rėmėjai ir lietuviškoji vi
suomenė gali tėvams marijo
nams padėti siųsdami savo au
kas tiesiog mokyklos namo vy
resnio vardu. Tėvų marijonų 
pasiaukojimas mūsų tautos kul 
tūriniais ir Bažnyčios reikalais 
nenueis niekais. Mokykla šian
dien yra viena iš aukščiausių 
mokyklų eilėse, dėka marijonų 
pasišventimo. Nuo mokyklos 
įsteigimo jos vadovybė drąsiai 
ir ištikimai laikosi savo užsi
brėžto tikslo.

Marianapolio alumnų organi
zacijos pirmininkas yra moky
tojas Antanas Kirmilas.

Linkime tėvams marijonams 
tęsti šį kilnų darbą ir sveiki
nam visus baigusius.

Jonas A. Stoškus

New I laven, Conn.
Prasmingas linksmavakaris
Lietuvių Bendruomenės apy

linkė gegužės 19 d. surengė link 
smavakarį, kuris labai gerai pa
vyko. Programa buvo įvairi ir 
įdomi, šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos mokiniai, vado
vaujami mokytojos Vėbrienės 
atliko įdomų montažą iš Lietu
vos istorijos. Į vaidinimą buvo 
įtraukti visi mokiniai, nuo ma
žiausių iki jau mokyklą baigu
sių.

Mokytoja Vėbrienė nusipelno 
pagarbą ir padėką ne tik mo
kinių tėvų, bet ir visos lietu
viškos visuomenės už sugebėji
mą. taip gražiu ir originaliu bū
du auklėti jaunuosius lietuviš
koje dvasioje. Jos sumaniai ir 
rūpestingai paruoštas monta
žas žiūrovams buvo vaidinimu, 
o mažiesiems “aktoriams” kar
tu ir puiki lituanistikos pamo
ka.

Programą paįvairino dvi tau
tinių šokių grupės, vadovauja
mos Linos Mikalavičiūtės.

Visus maloniai nustebino pir
mą kartą New Haven girdimas 
buv. Lietuvos operos daininin
kas solistas Bražėnas iš ’Stam- 
fordo. Jis, savo pasirinktomis 
dainelėmis ir puikiu jų išpildy
mu, sužavėjo publiką, kuri ne
pagailėjo jam gausių katučių.

Programą sklandžiai prave- 
vedė LB apylinkės pirm. A. 
Gruzdys, kuris ir daugiausiai 
darbo ir rūpesčio įdėjo rengiant 
šį linksmavakarį. Svečių gau
siai atsilankė ir iš kaimyninių 
apylinkių, kaip Bridgeporto, Wa 
terburio, Stamfordo, Hartfordo 
ir kt. Taip pat dalyvavo ir abu 
mūsų gerb. kunigai, klebonas 
J. Matutis ir vikaras J. Rikte- 
raitis.

Apylinkės valdyba, neturėda
ma galimybės trumpoje kores
pondencijoje suminėti pavardes 
visų savo 'bičiulių ir rėmėjų, 
šia proga reiškia širdingiausią 
padėką mokytojai Vėbrienei ir 
jos vedamai lituanistikos kla
sei, tautinių šokių vadovei L.

Kipro salos prez. arkivysk. Ma- 
karios, lydimas prez. Kennedy, 
vykdamas j Blair namus, sveiki
nasi su žurnalistais. (UPI)

Mikalavičiūtei ir šokėjoms, so
listui Bražėnui ir visiems ki
tiems, bent kuo prisidėjusiems 
prie šio linksmavakario pasise
kimo. Ypatinga padėka Bend
ruomenės narėms ponioms su
aukojusioms produktus bufetui 
ir to bufeto pavyzdingoms šei
mininkėms ir šeimininkams už 
gražią tvarką ir patarnavimą.

SH

Racine, Wis.
Gegužinė

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara Racine ruošia geguži
nę birželio 10 d. 2 vai. p. p. 
Pierce Woods parke prie Pierce 
Blvd. ir Cleveland Avė.

Maloniai kviečiame visus ra- 
ciniškius ir apylinkės lietuvius 
gausiai atsilankyti. Rengėjai

Hartford, Conn.
'Baigia mokslo metus

Lituanistinė mokykla baigia 
savo darbą birželio 9 d. Para
pijos mokyklos salėje rengiama 
graži meninė programa, kurią 
išpildys mokiniai. Vietos lietu
viai kviečiami atsilankyti. Įėji. 
mas nemokamas.

— Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, Hartfordo lietu
vių parapijoje pravedė misijas. 
Gegužės 20 d. buvo 40 valandų 
atlaidai, kuriuos jis taip pat 
vedė. Kun. A. Sabaliauskas iš 
Hartfordo išvyko gegužės 23 d.

gio parapijos salėje. Clevelan
do neolituanai studentai vakare 
išpildys Maironio, Vaičaičio, 
Krėvės, Pūkelevičiūtės, Alanto, 
Katiliškio, Putino ir kitų liet. 
autorių kūrybos ištraukas. Re
žisuoja akt. Petras Maželis. 
Lietuvių tautinius šokius atliks 
Clevelando neolituanai ir sve
čių šokėjų pora iš Detroito. Da
nutė Miškinytė ir Rimgaudas 
Sukauskas. Šokiams gros Neo
lituanų orkestras.

—•■ Henrikas Tatarūnas, skau
džiai apdegęs chemijos fabrike 
sprogimo metu, jau tiek pa
sveiko, kad pradėjo vėl dirbti.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelando sambūrio naujon vai 
dybon išrinkti Vladas Cyvas, 
Viktoras Palūnas ir Antanas 
Alkaitis.

— Aldonai Augustinavičienei 
žinomai mūsų kultūrininkei ir

ir t.t. Nemaža Ingrida yra ra
šiusi ir lietuviškoje spaudoje.

Audronė Gelažiūtė baigė Ur- 
suline kolegiją taip pat gauda
ma bakalauratą. Pradeda dirb
ti Sohio laboratorijose tyrimų 
srity.

Audronė aktyviai dalyvavo 
skautėse, Čiurlionio ansambly, 
tautiniuose šokiuose, lituanisti
nėse mokyklose, jaunimo stovy
klose.

Jaunosioms akademikėms lin 
ketina gražiausio pasisekimo 
ateities keliuose ir neatitrūkti 
nuo lietuviškojo gyvenimo.

V. R.

Pagaliau, kas gi yra mada? Me
niškuoju atžvilgiu tai yra tokia 
biaurumo forma, taip nepakenčia
ma, kad ją turime keisti kas šeši 
mėnesiai.

— Osc. WWilde

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ 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%

HEALTHY FOOD RESTAURANT
f 7 f LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
^(7 Tel.: DAnube 6-9837

jUĮjja o Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS Z

Pasaulio žinomiausias radijo 

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

Booroburg-Autoaatlo B 0)9

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

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

V r?

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai Aunne. pirm. n ketv............................. 9 v. r. iki 8 p. p.VHLHnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.

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

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Jr
BUIC K AS- LIETUVIŠKAS 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA B U I CK", INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, Iii., Tel. LA 3-2022
%--------------------------------------- -— ........ y

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:

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

AND LOAN ASSOCIATION 
3į30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside J/-010I/ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE RE. AE ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

REAL ESTATE

PAREMKIME LIETUVIŠKO
PAVILJONO ĮRENGIMĄ

Kiekvieno lietuvio pareiga ko 
kiu nors būdu prisidėti prie 
lietuviško paviljono įrengimo 
tarptautinėje parodoje, kur šie
met vėl įvyksta Chicagoje.

LB Chicagos apygardos val
dyba, norėdama paremti nepri
klausomos Lietuvos paviljono 
organizavimą ir drauge bandyti 
LB Chicagos apygardos geguži
nę padaryti gražią, sėkmingą 
tradicija, birželio 10 d. sek
madienį, tėvų marijonų sode, 
rengia didelį lietuvių subuvimą 
- gęgužinę, kurioje dalyvauja 
visos Chicagos apylinkėje esan
čios apylinkės su savo vadovy
be ir nariais. Paskui yra kvie
čiami visi lietuviai gausiai at
silankyti ir taip paremti minė
to paviljono įrengimą tarptau
tinėje parodoje. Kviečiamos ir 
visos apylinkės, esančios už Chi 
cagos ribų, kaip Waukeganas, 
Kenosha, East Chieago, Gary, 
Aurora, Lemontas ir t. t. Pir
moje šių metų gegužinėje bus 
progos sutikti daug pažįstamų 
žmonių ir pasikalbėti gražioje 
apylinkėje.

Antanas Gintneris

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIAMS

Balfas kreipiasi į jus prašy
damas sušelpti tuos nelaimin
guosius Sibire ir Europoj varg
stančius, mūsų mielus brolius 
ir seses. Visa eilė metų, kai 
jūs tuos nelaiminguosius šel
piate, sušvelninkite jų kančias 
ir dabar. Balfas aplinkiniais ke 
liais, be pertraukos gauna iš 
anos pusės uždangos laiškus, 
prašančius pagalbos. Apie tų 
laiškų turinį ir gavimo aplinky

ENERGINGAS ŽEMAITIS 

Sukūrė Grane taupymo bendrovę ir jai vadovauja

B. R. Pictkietvicz

Žemaitis Barney R. Pietkie- 
wicz pradeda 40-sius metus kaip 
patarnauja Brighton parko ir 
kitiems Chicagos lietuviams. Iš 
pradžių turėjo tik real estate 
— nejudomos nuosavybės — 
prekybą, o prieš 37 m. įsteige 
Crane Savings and Loan bend
rovę, kuri priima indėlius, mo
kėdama aukštus 4į/3 procento 
dividendus. Bendrovė turi dide
lį žmonių pasitikėjimą ir turi 
apie 6 mil. dol. turto. Visi in
dėliai apdrausti iki $10,000. Tu
ri didelį atsargos kapitalą, tai 
sveika ir stipri įstaiga. Net ir 
depresijos metu mokėjo aukš
tus dividendus ir išmokėjo in
dėlius be jokių suvaržymų.

B. Pietkiewiczius mielai pa
remia lietuviškus reikalus. Lie
tuvių Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos naujai statomai bažny
čiai, kurios statyba rūpinasi 
prel. Mozeris, paaukojo $5,000, 
vienos iš trijų koplyčių staty
mui.

B. Pietkiewicziaus sūnus Eu
gene yra gabus advokatas, Cra
ne bendrovės sekretorius ir me. 
nedžiario pavaduotojas. Sekan-

bes ne kartą buvo rašyta spau 
doje. Gautas vienos šešių laiškų 
motinos laiškaą, kuriame ji ra
šo: “D. G. Pone Balfe, Vardan 
Dievo teisingojo, pasigailėkite 
Sušelpkite mane našlę, su še
šiais mažais vaikais. Tėvas yra 
žuvęs. Vyresnieji du vaikai, ku 
riuodu galėtų man padėti, ser
ga, nepagydoma liga. Aš ir silp 
nos sveikatos, taip pat negaliu 
dirbti”. Atvykusieji neseniai iš 
Lietuvos tokią padėtį patvirti- 

! no.
Marąuette Parko Balfo 5 sk. 

birželio 10 d. prie parapijos 
bažnyčios, vykdys piniginę rink
liavą. -x

Mielas broli ir sese, širdingai 
prašome atėjęs į bažnyčią at
nešk tiems nelaimingiesiems au 

įką. Nepraeik pro šalį, pro rin- 
Įkėjus nepaaukojęs. Geriau pa- 
i aukoti, o ne rinkti aukas.

Valdyba
!
PATIKSLINIMAS DĖL “MISS

LITHUANIA ’ RINKIMŲ

Į šios savaitės “Draugo” ant
radienio laidoje tilpo praėjusių 
metų gražuolės Genės ir šių 
metų vienos iš kandidačių į gra 
žuoles Dalios Šulaitytės nuot
rauka. Po nuotrauka padėtas 
klaidingas parašas, tvirtinąs, 
kad Dalia Šulaitytė esanti iš
rinkta šių metų gražuole.

Gražuolės rinkimų komisija 
neišrinko gražuolės, nes pagal 

i susitarimą su Chicagos Tarp
tautinės Prekybos parodos pa
reigūnais tam neturėjo įgalioji
mų, bet parinko tris kandidates 
ir jas pristatė parodos gražuo
lių rinkimų komisijai. Iš tų tri
jų kandidačių tik sekantį antra 
dienį speciali parodos komisija 
išrinks gražuolę. Kol kas į gra-

Adv. Eng, Pietkievvicz

čiais metais bus bendrovės pre
zidentas.

B. Pietkiewicz yra kilęs iš 
Rietavo, Telšių apskrities. A- 
merikoje jau yra 52 metai. At
vykęs studijavo Wisconsin uni
versitete ir Illinois Technologi
jos institute, yra ėjęs teisių ir 
elektros inžinieriaus mokslus. 
Jis yra gabus organizatorius, 
buvo vienas iš pagrindinių stei
gėjų Dariaus ir Girėno posto 
rūmų, būdamas statybos komi
teto pirmininkas ir kontrakto- 
rius. Savaitgaliais suėję lietu
viai talkos būdu pylė cementą, 
dirbo ir išaugino įstaigą, kuri 
dabar verta apie ketvirtį mili
jono. 1935 — 1936 m. buvo 
Dariaus Girėno posto koman- 
dierius. Neseniai gavo garbės 
raštą su prez. J. Kennedy ir 
gubernatoriaus O. Kerner pa
rašais, dėkojant už 20 m. dar
bo pirmininkaujant komisijai, 
priimančiai vyrus į kariuome
nę.

Crane bendrovės patalpos y- 
ra papuoštos lietuvių dailininkų 
kūriniais ir čia dirba lietuviai 
tarnautojai.

’žuolės karūną lygias galimybes 
turi visos trys kandidatės: Da
lia šulaitytė, Izolda Bendorai- 
tytė ir Laima Paskočimaitė. 
Kuri iš jų bus “Miss Lithua- 
mia”, dar nežinia.

Bronius Nainys

GENOCIDO PARODA 
ROSELANDE

Let. spaudoje jau ne kartą 
buvo rašyta apie lietuvių geno
cido parodą, bet žinančių apie 
tą parodą yra ne daugelis, o ži- 

inoti ir pamatyti turėtų visi, 
kad vėliau sugebėtų atskirti 

! komunistų propagandą nuo tik- 
! rovės.
j Kad Roselando apyl. gyvento 
jai nebūtų visokių propagandi
nių, prokomunistinių filmų ak
lai klaidinami, LB Roselando 

j apyl. v-ba ir Šv. Vardo dr. val- 
'dyba pakvietė dr. Joną Paukš
telį parodyti genocido parodą 
ir filmą. Parodą Visų Šventųjų 
parap. sa’ėje apžiūrėti bus ga
lima šį sekmadienį, birželio 10 
d., nuo 8 v. r. iki 1 v. p. p. 
Filmas bus rodomas 11 v., kru
vinojo birželio minėjimo metu. 

'Genocido paroda pirmą kartą 
buvo rodoma prieš metus East 
Chieago Šv. Pranciškaus salėj, 
parodą oficialiai atidarė kong- 
resmanas R. Madden. Metų 'bė
gyje paroda jau apkeliavo 25 
vietas, nušviesdama bolševikų 
tikrąjį veidą.

Parodoj yra virš 200 paveik
slų, suskirstytų į tris grupes: 
1. Stalino — Hitlerio susitari
mas ir okupacija, iliustruota 

Į paveikslais, dokumentais ir dia- 
j gramomis.

2. NKVD žiaurumai naiki- 
'nant tautas bei paskirus as- 
i menius.

3. Komunistų po karo įsiga
lėjimas, kad dabar Nikita net 
grasina visus palaidoti.

Parodos organizatoriai kvie
čia visus atvykti ir savo akimis 
įsitikinti kas dedasi komunistų 
“rojuje”. Įėjimas nemokamas. 
Parodos adresas — 10801 So. 
State St. K. Brž.

MIRŠTANTIS MIDWAY 
AERODROMAS

Chicagos majoras Daley birž. 
14 d. šaukia specialų pasitari
mą — ką daryti su mirštančiu 
Midway aerodromu. Tai buvo 
vienas judriausių pasaulio aero
dromų, vienu metu kasdien net 
turėjęs 1,040 lėktuvų skridimų, 
pergabenančių 30,000 keleivių 
per dieną. Persikėlus daugumai 
lėktuvų linijų į O’Hare, dabar 
šiame aerodrome pvz. gegužės 
29 d. tebuvo tik 305 skridimai 
su 1,423 keleiviais. Miestas ne- 

Į numato pailginti lėktuvams ta
kų, kurie čia pertrumpi didie
siems sprausminiams milži
nams, bet iš kitos pusės neno
ri, kad šis aerodromas visai už
sidarytų. Planuojama sumažin
ti imamus nuo lėktuvų mokes
čius, kad vis dar jame būtų ju
dėjimas.

Boulder, Colo., astronautas Car
penter susitinka savo motiną po 
to, kai jis sveikino, aukštesniosios 
mokyklos baigusiuosius. (UPI)

Prie parko 7 metų, 4 kamb. niūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
6 kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 7lst ir Western. $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 Jį kamb. mūras._ Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36.800 už mū
ro namą ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jtj 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.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 

po 3 mieg., angliškas rūsys, Įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam' 
bute, atskiri įėjimai į kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairių . priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

Mūrinis 7 metų. 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

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 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Perter St., Lemont, III., CL 7-6675
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, pil
dome Income Tax.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE.
Lengvas namų ruošos darbas ir pri
žiūrėti vaiką. Kambarys, maistas ir 
geras atlyginiihaS.,5 dienos sav. Rei
kia nors kielv’,4r angliškai kalbėti. 
Skambinti —

ORchaird 5-4251

Vyresnio amž. moteris jieško dar
bo. Gali globoti vaiką ar vyr. amž. 
sergantį. Supranta lietuviškai, bet 
kalba tik lenkišjsai.

Skambinti GR 6-5292

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom, 5 kambarių butas, 2-e 
aukšte 7125 S. Francisco Avenue. 
Tel. 778-3336.

Išnuom. 4 kamb. butas, 2-me 
aukšte su karštu vandeniu ir ši
luma. 6813 S. Tatman. Telef. — 
476-5071.

DĖMESIO!

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
RADIO PROGRAMA

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

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiii

Įsteiki! Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimln 
tų jūsų namus, išst&tykite Jo būvi 
mo ženklą savo namuose, lįums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotinSlf 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite ją kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

[sigykime Aušros Vartų Marijos 
paveikslą ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 13$įxl7% colių gi 
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00.

Užsakymus su pinigais siųsti:

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiitiiiiiimiu

3-jų butų mūras. 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 mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5)4 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.

1J4 aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par- 

| ko. Garažas ir kt. $28,500.
6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 

4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

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

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

Mūrinis 2x6 naujai pi esteriu otas,
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
aukšta pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigų me-' 
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis 1% aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

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. Parkholme 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. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas.
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

Blokas nuo Marąuette Parko.
4 reguliarių butų mūras. Mažas 
įmokėjimas. HE 6-1517.

CICERO. 5 butų namas. Origi
nalus, butai neperdalyti. 37 % p. 
lotas. Reikalingas vidaus remonto, 
hžtad pilna kaina tik $16,500. Tik 
$1,500 įmokėti.OLympic 6-22331
Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
namą. Autom, gazu apšild., 2 auto. 
garažas. Arti California ir 59-os.

Agentai tenesikreipia. HE 4-1541.

Savininkas pigiai parduoda 4 
butų namą Gage Parke1. Agentai 
nesikreipkite. PR 8-0643 
* - - *

Marąuette 'Parke. iy2 aukšto 
mūrinis, 4 ir 3 kamb. $16,900 
HE 61517.

MEDINIS. 2 butai po 4 kamb. 
45 p. lotas. Apylinkėje 28th St. ir 
Austin Blvd. Pilna kaina $10,500. 
Tik $1,500 įmokėti. OLympie 
6-2234

6954 S. CLAREMONT AVĖ.
Naujas 3-jų miegamų mūr. na

mas. Pilnas rūsys, tinkotos sie
nos. Iškelti vamzdžiai ir “sump” 
pompa. Plytelių vonia ir virtuvė, 
“Built-in” orkaitė ir virimui kros
nis. Žemas įmokėjimas. Atdara 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui —

HEmlock 4-4255

Gage Parke tvarkingas 1V2 
i aukšto, 2-jų butų medinis ant 34 
p. sklypo. Užtenka $3,000 įmokė
ti. HE 6-1517.

Pirkite JAV Apsaugos 
3 o n u s i

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.

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

5 kamb., 3 mieg. mūr. 3 2 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
8455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

MAROUKTTE 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
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 6 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
S aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

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

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-S399

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.

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Marąuette ant Talman Avė., netoli 
69tb St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

Brighton Parke savin, parduoda 
2-jų auk. medinį namą, 5 ir 4 
kamb., centr. šildymas, plytelių 
vonia, 2-jų mašinų garažas. Arti 
•mokyklų ir bažnyčios. YA 7-7408 
arba LA 3-1263.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 » 8 9 4 9 
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. Stančianakas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
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 B. YVestem Av<b. 
Chieago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

2-jų ankštų 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 6 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMA T
8 kambarių ntūr. bungalovv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

1 METU 2 BUTŲ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mu.r. rezidencija 

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 aut-o garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že« 

mi taksai. $15,500.
5 METU MŪR. BUNGALOW

4% kmb. Gazo šiluma. Apsang* 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $1 9,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb- 
gražus poilsio kambarys rūsyjr 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,0.00 gry 
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street
Trt. WA!brook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5 įį (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirina. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS.
4081 ARCHER A VE. LA S-S884l--------------------------------------------

į Per 4 m. galite išmokėti šią nuo- 
j savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- 

' jamos $12,300. Parduodama už 
Į $33,000.

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

Perskaitę “Draugą", duoki-

ii Iri tiems oasiskaitvtr

N

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

Tel.: PR 8-4268 (r TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas “cop 
per-alloy" rinas — “gutters”; nieką 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At 
dara dieną ir naktį bei sekmadle 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air čonditioners, Ty
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chieago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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



MYLĖK LIETUVĄ Iš TOLO

K. Donelaičio vardo mokykla išleidžia pirmąją 
abiturientų laidą

K. Donelaičio mok. Chicagoje mokytojai: iš k. į d. M. Šimonienė, 
St. Vaišvilienė, E. Diminskienė, ved. J. Širka, I. Peteraitienė, J. 
Bertulis, M. Plačienė, P. Lampsatienė.

“Mylėki Lietuvą iš tolo, visa 
širdim, visais jausmais”. Žo
džiai yra paimti iš poeto B. 
Brazdžionio eilėraščio, kuriuos 
K. Donelaičio vardo lituanisti
nė mokykla Chicagoje pasirin
ko kaip obalsį ne vien šiai die
nai, bet visam savo egzistenci
jos laikotarpiui. Kad vaikai, gi
mę toli nuo jų tėvų gimtosios 
žemės Lietuvos, šioj mokykloj 
besimokydami lituanistinių da
lykų, dainuodami lietuviškas 
dainas ir šokdami tautinius šo
kius pamiltų Lietuvą iš tolo ir 
užaugtų susipratusiais lietu
viais.

Šį šeštadienį, birželio 9 d.. 11 
v. r. K. Donelaičio mokykla iš
leidžia pirmąją abiturientų lai
dą — 11 mergaičių. Aną dieną 
Chicagos aukšt. lit. mokyklos 
mokytojas A. Dundulis teisin
gai pastebėjo, kad, kai mes tu
rim tokias puikias lituanistines 
mokyklas, kaip K. Donelaičio 
ar Aušros Vartų, aukšt. mokyk 
loj nebereikalinga parengiamo
ji klasė ir jos nebebus.

Įdomų, kad K. Donelaičio li
tuanistinė mokykla prieš trejus 
metus pradėjusi darbą vos su 
keliasdešimt mokinių, dabar iš
augo į didžiulę mokyklą, kurią 
lanko 200 vaikų. Mokyklą turi 
puikų mokytojų kadrą su ener
gingu ir nepamainomu vedėju 
mok. J. Širka priekyje. Mok.

Aid. Martienės ir Ilzės Peterai- 
tienės vadovaujamoje mokyklos 
tautinių šokių grupėje šoka 70 
vaikų, o mok. muz. J. Bertulio 
vadovaujamam chore dainuoja 
visi mokyklos mokiniai — 200 
mokinių masė.

Į iškilmingą mokyklos baigi
mo aktą šį šeštadienį abiturien 
tams pažymėjimų įteikti ir mo
kyklos pagerbti atvyksta Lietu 
vos gen. konsulas dr. P. Dauž
vardis, Švietimo Tarybos atsto
vai ir kiti svečiai.

Iškilmės prasidės įžanginiu

mokyklos patrono K. Donelai
čio eilėraščiu, vėliau, jubilieji
nių metų proga, bus pagerbtas 
tautos dainius Maironis. Prog
ramoje pirmą kartą pasirodys 
masinė mokyklos tautinių šo
kių grupė, S. Velbasio baleto 
studijos mokiniai ir didžiulis 
mokyklos choras su savo mo
kytoju kompozitorium J. Ber
tuliu priešakyje. Iškilmės įvyks 
Marąuette parko Fieldhouse di
džiojoj salėj prie 67 ir Kedzie 
gatvių. Plačioji visuomenė ma
loniai kviečiama šiose iškilmėse 
ir meninėje programoje daly
vauti. Po programos bus paro
dyta plati mokinių darbų paro
da. VI. R.

A. -f- A.
MARIJAI ALEKSANDRONIENEI - 

SUMANTAITEI mirus, 
gilią užuojautą jos tėveliams, sesutei ir jos 
vyrui reiškia

Dana ir Jurgis Daugirdai

Mielai
dail. IRENAI RATKEVIČIŪTEI - 

STANKŪNIENEI,
mylimai Mamytei mirus, reiškiame nuošir
džią užuojautą.

M. Laurinavičienė, E. Marčiulionienė,
J„ Paukštienė, A, Rimienė

Chicagoje
MIRTINAS ŠŪVIS 

BERNIUKUI

Chicagoj, St. James ligoninėj, 
mirė 14 m. berniukas Oliver 
Warren, gyvenęs Glenwoode. 
Jis ' buvo mirtinai peršautas, 
kai ėjo kiemu su bendramečiu 
Geraldu Gimus. fVpliau Gimus 
pasakojo, kad jiems einant pie
vele moteris barėsi, kam jie 
mindo žolę, 6 paskiau pasigirdo 
šūvis. Suimtas Quinn Kent, 28 
m., Jis prisipažino šovęs, bet, 
sako, norėjęs vaikus tik pagąz 
dinti; šovęs į šalį, tik gal būt 
kulka atšokusi.

MOKESČIAI NUO STATYBI
NĖS MEDŽIAGOS

Illinois Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad valstybė gali 
imti mokesčius nuo kontrakto- 
rių perkamos statybinės medžią 
gos. Tikimasi, kad išdžiūvu
siam Illinois iždui tai duos apie 
$20,000,000 naujų pajamų, tik 
pabrangins statybas.

ATLEIDO GAZOLINO 
VAGIS

Keturis Chicagos miesto tar
nautojus’, kurie buvo susekti 
bevagią miesto gazoliną savo 
automobiliams, Civilinės Tar
nybos komisija atleido iš tar
nybos. Jų pavardes paskelbė 
miesto spauda.

Mokytoją GRASILIJĄ MEILUVIENE, 
jos vyrui

A. -f A.

PETRUI MEILUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

L. B. Brighton Parko Apylinkė i'

L. B. Chicagos Apygardos Valdybos kultū
ros vadovui

INŽ. DONATUI BIELSKUI, 
jo tėveliui mirus, giliai užjaučia

L. B. Chicagos Apygardos valdybos 
pirmininkas ir nariai

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Už sielą
A. -f- A.

DR. KAZIMIERO GRAUŽINIO
Lietuvos Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalioto Ministerio 
Piety Amerikai, mirusio 1962 m. birželio mėn. 5 dieną 
Mortevideo, Urugvajuje, bus atnašaujamos gedulin
gos šv. Mišios Chicagoje, Marijoną Vienuolyno kop
lyčioje, 6336 So. Kilbourn Avė., š. m. birželio mėn. 
19 dieną, 10 valandą ryte.

Svainiai Gražutė ir Aloyzas Siručiai 
Gabrielė Šlapelienė

A. -j- A.
MARIJONA KLIMAS

KLIMAŠAUSKAS
(Sruogaitė)

Gyveno 5602 S. Nordica Avė.

Mirė birželio 6 d., 1962, 9:15 vai. vak., sulaukusi 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skaisgirio parapijos.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Julius, 2 sūnūs Anthony, 

marti Mary ir John, marti Shirley, 5 anūkai 2 seserys: Vincenta 
Klimas ir Barbara Sargus jos vyras Stanley, sesers vaikai: Lillian 
Reinke ir jos duktė Joan, gyv: Wisconcine; Billy Klimas su šeima, 
gyv, New Jersey, Bruno, Klimas su šeima ir Paul Klimas, Frank Ma- 
tusas, Ann Miller, jos vyras Wilbert, gyv. Indianoje, ir kit. giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai su šeimom.

Priklausė: Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų draugijai (amž. na
re); Tėvų Jėzuitų Rėmėjų draugijai (amž. narė); Brighton Parko 
Liet. Moterų klubui, Joniškiečių, Labdaros ir Kultūros klubui, Chica
gos Liet. draugijai, Eržvilko klubui ir Liet. Žagariečių klubui.

Kūnas bus pašarvotas penktad. 6 v.v., John F Eudeikio koply
čioje, 4330 S. Caiifornia Avė. Laidotuvės įvyks pirrnad., birželio 
11 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Joseph parapijos 
bažnyčią, 5614 S. 72nd Court, Summit, III., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius John F: Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

IRENAI IR LEONUI 
KRIAUČELIŪNAMS,

mylimam tėvui ir uošviui mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Tadas ir Mara Jurcšai

A. -j- A.

DR. INŽ. ALEKSANDRUI 
VAITEKŪNUI taip netikėtai mirus, 

jo žmoną p. Mariją ir sūnų Aliuką nuošir-
tv» • v• v*dziai užjaučia

0. ir P. Žilinskai

A. -f- A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

gilią užuojautą reiškiame žmonai p. Tinai Pa
rulienei, sūnui Leopoldui ir dukroms Irenai 
Kriaučeliūnienei ir Reginai Kučiauskienei su 
šeimomis.

S. ir B. Ulozai

A. -f- A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

mielai p. Tinai Parulienei, sūnui Leopoldui, dukroms 
p. Irenai Kriaučeliūnienei ir p. Reginai Kučiauskie
nei ir jų šeimoms liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Dr. Kazys Alminas ir sūnūs
Loup City, Nebr.

Mūsų mielam bendradarbiui

A. -f“ A.
dr. inž. ALEKSANDRUI VAITEKŪNUI 
mirus, jo žmoną Mariją, sūnų Algimantą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Enciklopedija

DRAUGAS, penktadienis,. 19^2 m. birželio mėn. 8

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIg 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

trys modernios koplyčios 
IT 1 n 4605-07 South Hermitage Avenue ĮLJUB Tel. YA 7-1741-2

v 4330-34 South Caiifornia Avenue Hf Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
M«RQUETTE FUNERAL HOME 1 1 l -P...

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhaII 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

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 C. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

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

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

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

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

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranga’
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X Chicagos Stud. At-kų 
Draugovės metinė šventė įvyk
sta šį penktadienį, birželio 8 d., 
7:30 v. v. Jaunimo Centre. Bus 
labai gyva ir įdomi programa 
ir Draugovės valdyba maloniai 
kviečia visus stud. ateitininkus 
ir jų draugus į šventę atsilan
kyti.
. X Komp. Alekandras J. Alek- 
sis, dirigavęs koncerte varg. 
jubiliejaus proga, pirmininka
vęs jubiliejiniam seimui ir pa
viešėjęs penketą dienų Chica
goje, birželio 5 d., išvyko į At
lantic City, N. J., atostogoms.

X Lemonto “Maironio” Litu
anistinės mokyklos tėvų komi
tetas aukoja “Draugui’ spaudos 
reikalams $25 ir reiškia padėką 
ir pasitenkinimą dienraščio apim 
timi ir turiniu.

X Ona, Ivinskaitė, ALRK Mo 
terų s-gos 46 kp. vicepirminin
kė, paskirta Chicagos Apskri
čio Moterų sąjungos spaudos 
reikalų vedėja.

X Labdarių sąjunga kapinių 
dieną turėjo rinkliavą prie ka
pinių. Petronėlė Turskienė su
rinko $127.12, Zuzana Balsienė 
$68.59, Helen Gedvilienė 42,76 
dol., Anna Landis $21.0(1, Paul. 
Gedvilas $3.96. Labdarių 1 kuo 
pa yra dėkinga rinkėjoms už 
pasidarbavimą.

X Dail. K. Zapkaus paroda 
įvyks birželio 16-24 d. Čiurlio
nio galerijoj, Jaunimo Centre. 
Jaunasis dailininkas Syracuse 
universitete gavo tapybos ma
gistro laipsnį (M.F.A.) ir šiais 
metais išvažiuoja į Europą gi
linti studijų, pasinaudodamas 
Ryerson Foreign Travel Fellow 
ship stipendija.

X Pabaltijo Komitetas birž. 
6 d. susirinkęs posėdžio 17 S. 
La Sabe kavinėje patvirtino 
programą masinio deportavimo 
minėjimo, kuris įvyks birž. 16 
d. 3 v. p. p. Hamilton viešbučio 
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus red. St. Pieža, sveikins gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, sol 
J. Vaznelis padainuos keletą 
dainelių, akompanuojant prof.
V. Jakubėnui. Po minėjimo — 
kavutė. Kviečiami lietuviai gau
siai dalyvauti, moterys — su 
taut. kostiumais, nes šis minė
jimas yra reprezentacinis. Pirm. 
A. Aglinsko pakviesti adv. Char 
les P. Kai ir St. Gečas, Pabal
tijo Adv.-Teis. Lygos pirm. ir 
sekr., prisideda prie šio minė
jimo ir paragino teisininkus ak
tyviai dalyvauti. Posėdyje lat
vius atstovavo dr. Landmanis 
ir R. Kalunds, stud. skautus 
Gumbinaitė ir kt.

X Adolfas Lietuvininkas, 2741
W. 69 st., gegužės 21 d. dinbda 
mas prie statybos susižeidė ir 
Woodlawn ligoninėje išgulėjo 
porą savaičių. Dabar Lietuvnin 
kas parvežtas namo ir sveiksta 
dr. A. šabano priežiūroje.

X Rambyno — Kinderių va
sarvietės telefonas yra: Union 
Pier, Michigan, Lakeside 8411, 
Chicagoje PR 8-0818. (Sk.)

X Vlado Jakubėno fortepio- 
no studijos rečitalis įvyksta šeš 
tadienį, birželio 9 d., 6:30 vai. 
v. Jaunimo Centre. Jo studijoje 
mokosi virš 40 mokinių, kurių 
34 pasirodys rečitaly. Dalyvių 
tarpe yra nemažai pažengusių, 
kurie ,kaip M. Drunga, Rita Ja- 
raitė, D. Matulionytė, R. Bi- 
gelis, yra laimėję įvairių premi 
jų. Dalyvaus taip pat vienas 
gabus latvis pianistas, neseniai 
priimtas studijom Programą už 
baigs jaunas pianistas Alvydas 
Vasaitis, daug kartų pasirodęs 
įvairiuose parengimuose Chica
goje ir kt. Perėtais metais jis 
yra dirbęs kaip akompaniato
rius, statant Aidos operą. Po 
rečitalio mokinių komitetas, 

t vad. M. Drungos, drauge su tė- 
jvais rengia arbatėlę.

X Šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 3 sk. rengia arbatė
lę pas sk. pirm. Helen Gedvilie
nę, 4639 So. Hermitage. Anba- 

| tėlė įvyks rūgpiūčio 19 d.
X Vilhelmina ir Edvardas 

Lapai išskrido į Las .Vegas ato
stogų ; tuo tarpu jų Mel - Park 
TV parduotuvę bei dirbtuvę 
tvarko dalininkas, Vil'helminos 
brolis Jonas Kubilius.

X Šv. Onos d-ja Chicagoje, 
sumažėjus narių skaičiui, likvi
duojasi.

X Vida Jurkuvietnė, rašyto
jo ir Darbininko redaktoriaus 
žmona, yra atvykusi su dukre
le Daina į Chieagą atostogų ir 
apsistojusi pas savo tėvus Rėk
laičius, 6643 So. Maplewood 
Avė. Mano pabuvoti čia apie 
mėnesį laiko.

X Vilniaus K. L. S. Chica- 
ges skyriaus birželio 9 d. ren
gia išvyką, į vilniečio Miliaus 
vasarvietę, Twin Lakęs, Wisc. 
Kviečiami visi dalyvauti. Infor
macijai skambinti telefonu: RE 
public 7-7783 arba CL 4-6764.

X Liucijos ir Alberto Evans 
IvaĮnauskų dukrelė pakrikštyta 
birželio 3 d. Šv. Antano parap. 
bažnyčioj Cicero. Krikšto tė
vais buvo Alberto sesutė Elena 
su vyru Alekna. Krikštynų pro 
ga iškeltos šaunios vaišės. Ligi 
šiol jie augino sūnų. Seneliai 
Ivanauskai džiaugiasi susilaukę 
penkto anūko.

X Sofija Bartkaitė varduvių 
proga buvo savo artimųjų pa
sveikinta, S. Bartkaitė yra il
gametė Moterų są-gos 21 kp. 
raštininkė. Sofijai palinkėta il
giausių ir sveikiausių metų. 
Bartkaitė ir jos mamytė Bar
bora Bartkienė yra ilgametės 
Draugo skaitytojos.

X Stasys Pakatinskas, gyv. 
1338 S. 49th Avė., Cicero, pra
ėjusį sekmadienį naktį grįžtant 
iš vestuvių pokilio buvo prie 
savo namų iš. pasalų užpultas 
dviejų pažįstamų vyrų ir su
muštas,

X Po Amerikos Lietuvių Ben- 
druomenėis Tarybos nuotrauka, 
tilpusią vakar dienos Drauge, 
paraše yra netikslumų. Antroj 
eilėj pirmas iš kairės yra. Ma
čys, o toj pačioj eilėj paskuti
nis yra ne Januška, o VI. Mi
nas.

Cicero Aukštesn. Lituanist. mokykla, baigiant mokslo metus: mokiniai ir mokytojai su tėvų ko
mitetu ir LB apyl. valdyba. Sėdi iš kairės: Ingau nis, Ročkienė, Kaunienė, Bačinskienė, dir. P. Pat
laba, Baukienė, Bendikaitė, Bobinienė, Vasaitis. Stovi kairėje: Babrauskas, Skridulis, Razminas, 
Dočkus; dešinėje: Pupelis, Zalatorius, Lauraitis, Grincevičius.

Lietuvių R. K. Vargonininkų jubiliejinio seimo atstovai prie Laisvės 
paminklo Jaunimo Centro sodelyje. Pirmoj eilėj (iš kairės): Antanas Giedrai
tis, prel. Ig. Albavičius, komp. A. Aleksis, prof. J. Žilevičius, Pranas Buja- 
nauskas, Antanas Olšauskas, Pr. Ambrazas, Juozas Kreivėnas; antroj eilėj: 
Jonas Čižauskas, Juozas Bertulis, Vladas Daukša, Justas Kudirka, Justa 
Karpiutė, A. Mondeika, Julius Mačiulis, Genovaitė Giedraitienė, Bronius Jo
nušas, Kun. A. šantaras (svečias), Povilas Labanauskas (svečias), Faustas 
Strolia; trečioj eilėj: Ignas Sakalas (svečias), Jonas Šaučiūnas, Nikodemas 
Kulys, Kostas Gaubis, L. Simutis (svečias), Povilas Skridaila, Pranas Turūta, 
Jonas Narukynas, komp. Bronius Budriūnas. Nuotraukoj nėra seimo atstovų — 
A. Skridulio, St. Sodeikos, dr. L. Šimučio ir muz. kun. VI. Budrecko.

(Noreikos nuotrauka)

CICERO AUKŠTESN. LITUANISTIKOS 
MOKYKLOS PABAIGTUVES

Šį šeštadienį, birželio 9 d., 7 
v. v. Šv. Antano parapijos sa- 

I lėj įvyksta Cicero Aukštesnio- 
’sios Lituanistikos mokyklos še
rtųjų mokslo metų baigimo ak- 
ltag ir penktosios absolventų lai 
dos išleistuvės. Keturiose lig
šiolinėse laidose išleista 26 ab
solventai, kasmet nuo 4 iki 10 
Šiemet baigia 8 abiturientai: 
Juozas Ališauskas, Donatas Ba 
činskas, Ramūnas Bigelis, Vir
ginija Bobinaitė, Laima Pape
lyto, Birutė Rimbergaitė, Aidas 
Skruodys, Juozas šumakeris. 

i šešiems išduodami atestatai da 
j bar, dviem skirta Lietuvos is- 
į torijos egzaminai rudenį. Pir- 
! mieji mokiniai — Virginija. Bo- 
iibinaitė ir Ramūnas Bigelis. Bi
ngelis, be to, stropiausias: ne- 
| praleido nė vienos pamokos me 
’ tuose.

Šešių klasių pažymėjimus 
gauna 12 mokinių: Virginija 
Bytautaitė, Zita Galinaitytė, 
Danguolė Kaunaitė, Regina 
Kaunaitė, Antanas Kizlauskas, 
Rūta Lašinskaitė, Kastytis La- 
toža, Egidija Lauraitytė, Elena 
Olšauskaitė, Kęstutis Paulaus
kas, Mindaugas Pračkaila, An
tanas Tauginas. Viena mokinė 
palikta toje pačioje klasėje vėl 
kurso kartoti. Pirmasis moki
nys Mindaugas Pračkaila, an
troji — Virginija Bytautaitė.

Penkių klasių pažymėjimus 
gauna taip pat 12 mokinių:

Kazys Bočiriskas, Jazminą Bau 
kytė, Jurgis Bigelis, Judita Gri 
galauskaitė, Bronius Ingaunis, 
Bernadeta Kriaučiūnaitė, Ona 
Pračkailaitė, Bernardas Smai- 
žys, Kristina1 Sodeikaitė, Kazys 
Tauginas, Milda Vadopalaitė, 
Alma Vaitaitytė. Pirmoji kla
sės mokinė—Bernardeta Kriau
čiūnaitė, antrosios — Jazminą 
Baukytė ir Milda Vadopalaitė. 
Penktoji klasė buvo ir liko pa
žangiausia, taigi ji ir toliau pa
siliko geriausiai klasei skirtąjį 
paveikslą.
Meno dėstytojas Algirdas Ku- 

rauskas pagamino CALM ženk 
lėlį, kuris bus įteikiamas šią 
mokyklą baigusiems absolven
tams. Šį vakarą pirmieji tą 
gražų auksinį ženklelį su vyčiu 

: gauna šių metų absolventai, po 
Į jų iš eilės gaus visi anksčiau 
baigusieji, kurie pakviesti į 
šias iškilmes. Ženklelis bus ne 
tik mielas mokyklos prisimini
mas, bet ir viešas CALM bai
gimo žymuo.

Č. Grincevičiaus globojami 
mokiniai suredagavo ir išleido 
mokyklos laikraštėlį “Žiburė
lis”, kurį vakare galima bus 
gauti.

Mokytojai, rėmėjai

Šiemet CALM dėstė 8 moky
tojai: tikybos — dr. kun. Pet
ras Patlaba, lietuvių kalbą vi- 
cedir. Pranas Razminas, lietu-

J. A. VALSTYBĖSE
— Studentų dėmesiui. Birže

lio 16-17 dienomis, įvyks SAS 
Detroito d-vės ruošiamos studi
jų dienos Dainavoje. Parinkta 
tema “Kūryba”. Prelegentai 
bus dr. A. Liulevičius, K. Skrup 
skelis, R. Rudys. Pradžia šeš
tadienį 1 v. p. p., o vakare šo
kiai ir t.t.

Kadangi rengėjai parūpins 
maistą ir nakvynę visam savait 
galiui, registracijos mokestis 
bus $5.50. Norintiems tik val
gyti ar pernakvoti, kainos ati
tinkamai pritaikomos. Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia visą Detroi
to studijuojantį jaunimą daly
vauti.

— “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo direkt. Jokūbas Stukas pra 
neša, kad pirmas šių metų ra
dijo piknikas, rengiamas New 
Yorko lietuviams, įvyks rug
pjūčio 5 d., Lenkų Tautiniame 
Parke, Jamaica, Long Island, 
N. Y. Antras radijo piknikas, 
rengiamas New Jersey ir apy
linkės valstybių lietuviams, į- 
vyks rugsėjo 9 d., Royal Gar- 
dens Parke, Rahway, N. J. Tre
čias “Lietuvos atsiminimų” pa- j 
rengimas, didžiulis radijo kon-'
certas, rengiamas spalio 7 d., i Čiurlionienės - Kymantaitės ko-
Franklin K. Lane auditorijoje, mediJa Londone buvo suvaidin-
Brooklyne, N. Y. Pirmą kartą 
New Yorko ir jo apylinkės lie
tuviai turės progos išgirsti gar
sųjį Varpo chorą iš Toronto, 
vad. St. Gailevičiaus.

— Z. Kalvaitienė, F. Palubiu 
skas ir stud. J. Gliaudys vado
vaus pirmajai Los Angeles jau 
nųjų moksleivių ateitininkų sto 
vykiai Lake Arrovvhead kalnuo 

’se birežlio 17-24 d. Z. Kalvaitie 
nė pakviesta mergaičių vadove, 
J. Glaudys — stovyklos komen
dantas ir berniukų vadovas, F.

! Palubinskas — kuopos globė
jas ir stovyklos viršininkas. Re 
gistracijos reikalus tvarko Juo
zas Ąžuolaitis.

vių literatūrą Benys Babraus- 
kas, Lietuvos istoriją Česlovas 
Grincevičius, Lietuvos geogra
fiją Aldona Baukienė, lietuvių 
meną Algirdas Kurauskas, dai
navimą Antanas Skridulis, tau
tinius šokius — Aldona Bendi- 
kaitė, anksčiau Aldona Bruso- 
kienė.

Mokykloje mokinių nedaug
tėra, tai ji reikalinga žymesnės , dirba su lietuvišku jaunimu. Sa nėra vien mokinių ir jų tėvų
paramos. Žinoma, yra eilė tė
vų, kurie, gyvendami šioje ko

Jonijoje, kažkodėl nesiryžta sa-į Baigė Kauno konservatoriją su 
. vų vaikų leisti į lituanistikos ; dviejų metų pedagoginiais daly 
i mokyklą, verčiau leisdami šeš- J kais. Vėliau muzikos mokslus 
| tadieniais jiems gatvėje “pasi- j gilino Austrijoje, Salzburgo Mo 
mokyti”. Reikia tikėtis, kad ru- įzarteume.
denį visi jie prisimins mūsų j Dabartiniu metu jo studijoje 
mokyklą. mokosi apie 50 mokinių įvai-

Mokyklos išlaikymu-' visą lai- raus amžiaus, pradedant 7 nie
ką rūpinasi mokyklos tėvų ko- tų, baigiant suaugusiais. Ne vi- 
mitetas, kuriam šiemet suma- Si iš jų bus muzikai proifesiona- 
niai, nuoširdžiai ir sėkmingai lai, bet muzikinis auklėjimas 
vadovauja St. Ingaunis. Ją taip paliks pėdsakus visam jų am-

. pat visapusiškai remia LB Ci- žiui. Daugelis pas jį yra išėję 1 nas.
cero apylinkės valdyba, vado- pagrindinį muzikos mokslą ir 
vaujama A. Juškevičiaus. Ypa- dabar muziką studijuoja Ame- 
čiai daug rūpesčio ir darbo įde-! rikos universitetuose. Muzikos 

' da apylinkės švietimo vadovė studijos daugelį atitraukia nuo 
Jonė Bobinienė. i didmiesčio gatvės pavojų. Šią

Didelę paramą mokyklai su-' praktišką pusę mokinių tėvai 
teikė šios mokyklos bičiuliai rė ■ jau gerai įvertino ir sulaukė ge 
mėjai, kuriems šį vakarą kaip i rų rezultatų. Jo teigiama kaip 
simbolinė padėka bus įteikti! pedagogo savybė: kantrybė, ra- i 
dail. Alg. Kurausko patiekti i mumas ir meilė savo pasirink- 
garbės raštai. Ypatingų nuopel i
nų mokyklai, kaip ir visai lie- : 

i tuvių bendruomenei, turi para-' 
pijos klebonas prelatas Ignas j 
Albavičius, kurio globoje mo-! 
kykia jaukiai jaučiasi — kaip 
savo namuose.

Visi, kurie nori lietuviška 
mokyklos dvasia pagyventi, 
prašomi atsilankyti šį šeštadie
ni į parapijos salę, kur po iškil 
mingo akto ir dovanų išdaliji
mo bus meninė programa, po 
to bendra vakarienė ir šokiai, 
griežiant žinomos Tocci akor
deono mokyklos orkestrui.

B. Babrauskas

— Adelė Lukoševičiūtė iš 
Grand Rapids, Mich., aplankiu
si Dainavos stovyklą, stebėjosi 
tokia didele įvykdytų darbų vir 
tinę ir ta proga paaukojo sto
vyklai 100 dol. Reikia pastebė
ti, kad ši jos auka yra ne pir
moji. Be piniginės aukos ji vi
sada nuoširdžiai talkina stovyk
los vajams Grand Rapids apy
linkėje. Paskutinio vajaus me
tu ji yra išplatinusi net 75 lai
mėjimų knygutes.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Birželio .įvykių minėjimą 

Londone, birželio 16 d., rengia 
Baltų Taryba. Programai tin
kamą kalbą pasakyti pakvies
tas lordas Bosom. Trumpai kal
bės ir visų trijų Pabaltijo tau 
tų atstovai, bus ir meninė da
lis.

— Anglijos lietuvių sąskry
dis. Sekminių dienomis Angli
jos lietuviai rengia sąskrydį 
Lietuvių Sodyboje. Iš įvairių

Verslininkai: D. Keller, 41 m., 
T. Thackery, 46 m., ir jų foen- 

Anglijos miestų rengiama visa 'drakeleivė Vivien- Jarret, 38 m., 
eilė ekskursijų. Tikimasi su- rasti užsimušę, nukritus jų pri
laukti didesnio jaunimo skai
čiaus. Bus pamaldos ir meninė 
programa.

— “Pinigėliai” Londone. IS.

ta gegužės 26 d. Veikalą pas-1 bai nuošalioj vietoj.

ANTANO NAKO FORTEPIONO 
MUZIKOS STUDIJA

Muz. Alat. Nakas

Jau vienuolikti metai, kai 
muzikas Antanas Nakas Chica 
goję savo fortepiono studijoje

vo pasirinktam darbui jis turi ambicijos patenkinimas, bet juo.
gerą pedagoginį pasiruošimą.

tatė Lietuvos Atgimimo sąjū
džio ir Londono Vaidilos jung
tinės vaidybos meno jėgos. (E.)

— Iš Londono į Romą vyks
ta du lietuvių būriai, kur daly
vaus “Exul Familia” 10 metų 
sukaktuvių suvažiavime.

VOKIETIJOJE
— A. a. Stasiūnas, šių metų 

gegužės 8 d. buvo palaidotas 
A. Stasiūnas, ilgametis Salako 
parapijos vargonininkas, buvęs 
Salako valsčiaus viršaitis, pie
no perdirbimo bendrovės pirmi 
ninkas, Salako bankelio vedė
jas, Salako kooperatyvo “Dir
va” ir daugelio kitų organiza
cijų veikėjas ir labai draugiš
kas žmogus. (Pranas Juodka)

3 ČIKAGIEČIAI ŽUVO 
LĖKTUVE

vačiam lėktuvui apie 140 mylių 
nuo Phoenix, Ariz. Jie dingo iš- 
skridę gegužės 8 d. Dvi savaiti 
jų buvo ieškoma; vis nesuran
dant ieškojimas buvo nutrauk
tas. Lėktuvas buvo nukritęs la-

tai profesijai. Prie kiekvieno 
mokinio jis sugeba prieit indi
vidualiai, atsižvelgdamas į moki 
nio amžių ir jo sugebėjimus. At
palaiduodamas mokinį nuo mo- 
chaniško dėstymo, jis kreipia 
dėmesį ne vien tik į skambini
mo techniką, bet lygiagrečiai į 
veikalo interpretaciją, gilesnį jo 
supratimą bei išpildymą, tuo 

; pačiu laiku vystydamas moki
nyje kūrybinę fantaziją.

Jau nuo pat pradžios moki
niai supažindinami su klasikine 
muzikos literatūra, o daugiau 
pažengę — su šių laikų moder
niniais kompozitorių kūriniais. 
Nepamirštama ir lietuviškosios 
muzikos raida.

Jo studija kasmet suruošia 
mokinių rečitalį mokslo metų 
užbaigimui atžymėti. Šie kon
certai turi gilesnę prasmę; tai

se glūdi pedagoginės reikšmės 
užuomazga. Mokiniai tokiam 
viešam pasirodymui turi labai 
kruopščiai ir gerai pasiruošti ir 
pratintis viešai paskambinti, 
kas pradedantiems yra ne taip 
jau lengva. Be to, šie koncertai 
yra įdomūs ir platesnei visuo
menei, kuri seka mūsų jaunuo 
menės kultūrinę pažangą, šio 
rečitalio, kuris bus birželio 10 
d. Jaunimo Centre, proga yra 
parūpintas koncertinis fortepio

Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama atsilankyti į šį jaunųjų 
talentų koncertą.

Vytautas Ramanauskas

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», OI. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

STOVYKLA BERNIUKAMS 
TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOJE 

(Rouie 83 ir 63rd St., Ciarendon Hills, IH.)
Nuo birželio 17 d. iki liepos 7 d, veiks lietuviams ber

niukams stovykla. Priimami gero elgesio berniukai nuo 8 iki 
14 metų amžiaus. Pragyvenimas savaitei atseis 30 dolerių. 
Gausioms šeimoms daroma nuolaida.

Stovykla turi labai gerų patogumų maudymuisi, įvairių 
rūšių sportui ir poilsiui. Tėvai prašomi savo vaikus, kiek ga
lima, ankščiau užregistruoti šiai vasaros stovyklai.

Visais stovyklos reikalais kreiptis:

REV. J. NAVYS, MIC.
Mariau Kilis Seminary, Ciarendon Hills, III. 

Telef. FAculty 3-1441




