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o ? ‘ (aĮOrius skaičiais įrodo, koks skurdus sovietų ūki- 
cekL? ninkavimas palyginti su Amerika

- Kaip jau buvo 
2 minėta, Chruščiovas pa 
Tkaip Sovietų Sąjungoje 
Jūkininkauti, kad gautų 
įi derlių. Savo ilgiausiame 
* kurį paskelbė “Tiesa” 
%j0 25 d., Chruščiovas pri 

kad Amerikoj geriau 
gujama ir siūlė iš jos

stilistas būtų nusižudęs 

^įėjo daug metų, vaistie- 
• įjsivienijo į kolūkius,” sa- 
įruščiovas, "tačiau gyvu- 
į^tės produktų gamybos 
Avinio metodai iš esmės 

tai dabar atsiliepia 
įii. Mūsų šalyje yra ūkių, 
įtari po 200-300 vištų, lai- 
jss primityviai, produkcija

s | jbstoma, o paskui ataskai- 
®eCo į parodama, kad gauta po 
baak 
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yarad s® skaičiuoti, kas naudin- 
tfedik ? kas nenaudinga, kitaip jis

I
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įįušinių iš dedeklės. Ir to- 
, “ferma” laikoma, nors ji 
jį nuostolinga. Kapitalisti
nis, taip ūkininkaudamas,

paduotas iš varžytynių, o 
s šeimininkas būtų patekęs 
fjarbiu armiją arba nusižu- 
l Esant žiauriam konkuren-

indeli

intriuškintas. Kapitalistinė- 
įlyse gamyba koncentruoja- 
Ė specializuojama, kad bū- 
galima gauti kuo daugiau 
tts produkcijos, kuo ma- 
isunaudojant darbo. Ir rei- 
i pasakyti, kad kapitalistai 
sekė didelių laimėjimų, kur-

Bi labai prekinę gyvulinin- 
Bą, keldami darbo našumą.”

i
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Šalyje, žinoma, nėra ir 
pabūti konkurencijos. Mes 
p planingą socialistinį ū- 
p įgalina plačiai įdiegti nau 
Įtaehniką, labiau šiuolaikiniu 
p organizuoti gamybą ir 
F pagrindu kelti darbo na- 
R Pirmaują ūkiai gerai iš- 
B socialistinės sistemos 
Bbui, pasiekia didelių lai 
R Tačiau yra nemaža ir 
kolūkių bei tarybinių ū- 
ltane blogai išnaudoja savo

^palyginsime pašarų su- 
RR produkcijos vienetui. 
R ir paukščių penėjimo 
J taip pat kitus rodiklius•i ?• Pat *°tus rodiklius 

Tarybų Sąjungos žemės 
. K tai palyginimas bus ne

naudai.

Amerikos Valstybių 
^kiaulė iki 100 kilogra-

gio Mi penima 5 - 6 mėne- 
iutn1 mūsų šalyje kiaulė iki' 

A’orfo penima metus ir 
TO.

JĮtol Amerikos Valsty- 
vienai veislinei kiau

15 centnerių kiau 
r įmetus, o mūsų šalies 

ir tarybiniuose ūkiuo 
. I CEllfnoriai

dedeklės Jungtinėse 
r* gaunama 200 kiau- 

dūkiai ir tary- 
gauna tik 90 kiau-i

cag<
d

š
^ici ^ntneriai.
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> lėšų. Dėl to brangsta produkci- 
. ja, ūkis duoda nuostolius.”

Mokytis iš JAV
"Bet ir dabar, jeigu efekty

viau naudosime turimus paša
rus, galėsime gauti kur kas ge
resnius rezultatus gyvulininkys
tėje. Kaip jau įrodė stambūs ka 
pitalistiniai ūkiai, ir ypač Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Vakarų Vokietijoje, galima 
smarkiai padidinti pašarų efek
tyvumą. Kilogramui kiaulienos 
pagaminti ten sunaudojama 
3 - 5 kg pašarų, o mes — 10-12 
kilogramų.”

“Statant ir išdėstant paukš
tininkystės įmones, reikia pasi
naudoti Amerikos stambiosios 
paukštininkystės patyrimu. Ten 
kiaušinių gamyba paprastai su
telkta stambiose paukštininkys 
tės įmonėse, kai kurios iš jų 
duoda po 250 milijonų kiauši
nių per metus. Tokios įmonės 
statomos arčiau vartotojo. Ma
tyti, ir mes turime steigti paukš 
tininkystės įmones arti didelių 
miestų ir pramonės centrų. Ge
riau atvežti pašarą, negu per
vežti dideliais atstumais kiau
šinius • ir paukštieną; tai 
paprasčiau ir pigiau.”

Nėra gėdą mokytis iš 
kapitalistu

“Broilerių įmonės įrengimus 
mes pirkome Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Kodėl gi mū
sų ūkis turi blogesnius rodik
lius, negu stambieji JAV paukš
tininkystės ūkiai? Juose kilogra 
mui mėsos sunaudojama 2,02 
kilogramo pašaro, o mūsų ū- 
kiuose — 3,5 kilogramo. Nes 
mūsų pašarų kokybė blogesnė, 
juose nėra reikalingų maisto 
komponentų. Reikia statyti į- 
mones, kurios ruoš specialius 
kombinuotus pašarus, duoti 
paukščiams visas maistingąsias 
medžiagas, kurios būtinos, kad 
gautume maksimalų kiaušinių 
kiekį, taip pat gerą priesvorį, | 
jeigu kalbama apie paukštienos 
gamybą.

Jeigu kapitalistai pasiekė di
delius rezultatus, tai mes, turė
dami tuos pačius techninius į- 
rengimus, naudodami tuos pa
čius priežiūros ir šėrimo būdus, 
turime gauti neblogesnius ro
diklius. O jeigu rezultatai blo
gesni, tai tenka manyti, kad 
blogiau organizuojamas darbas. 
Mes turime perkelti į savo ūkį 
visa, kas pažangaus sukurta 
kapitalistinėse šalyse. Čia nėra 
nieko gėdingo. Tai tik padės ge
riau organizuoti gamybą.’’

Vakariečių žurnalistai paste
bi, kad galimas daiktas daug 
kas tas pats Sovietų Sąjungo
je, tačiau nėra ūkinės laisvės, 
kurios nebuvimas ir daro tuos 
skirtumus, apie kuriuos Chruš
čiovas kalba.

Kalendorius
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bus

ku nemaža kitų 
torių matyti, kad žy- 

mūs,i ūkiu syvu_ 
tvarkoma neraciona- 

V ^er penime gy-

Gegužės 1 d.: šv. Juozapas 
darbininkas.

Gegužės 2 d.: šv. Antanazas, 
Zigmas, švaistas.

Saulė teka: 5:49 v., leidžiasi 
7:47 v.
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lWudojama darbo ir

Šiandien Chicagoj ir apylin
kėse šaltoka ir lietinga. Tempe
ratūra apie 50 laipsnių.
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Mao Tse-tung,
70, Red ChJns

Cha ries de Gaulle,
73, Franco

Nikita Khrnshchev,
70, U.S.S.R.

užims

Jawaliarlal N e lirų, Chiang Kal-shek,
74, ladia. . 76, Formosa

Laikas artėja ir nepakeičiami kraštų valdovai turės pasitraukti, šiandien nuolat kalbama kas 
Chruščiovo, de Gaulle, Maotsetungo, Nehru ir Čiang kaišeko vietas, kai. neatlaidus: senis laikas juos pa
šalins iš postų. Manoma, kad Chruščiovą pakeis Brežnevas, 58 m., dė Gaulle pakeis Gaston Monnerville, 
67 m., raudonosios Kinijos diktatorių gali pakeisti Liu Shao-chi, 65įm., ąrba. Chou En-lai. Nehru ma
noma pakeis dukra Shastri, 59 m., o Čiangkaišeką vyriausias jo sūnus gen. Chingkuo, 58 m.

Jungtinių Tautų sekre
torius prieš karą 

Vietname
PARYŽIUS. — Jungtinių Tau 

tų sekr. U Thant paskelbė, kad 
JAV remiamas prieš komunis
tus karas Vietname negalįs bū
ti laimėtas. Jis taip kalbėjo 
Prancūzijos Diplomatinės spau
dos d-joj. Esą vyriausybė ne
laimėjo tokio karo 1954 m. ir 
jis nematąs priežasčių, kodėl 
toks karas galėtų būti laimėtas 
dešimtmečiu vėliau. Dėl Pran
cūzijos prezidento de Gaulle 
minties, kad reikia Pietryčių 
Aziją neutralizuoti, U Thant pa
reiškė, kad tai nėra karinis rei
kalas, bet politinis ir todėl vis
kas gali būti sprendžiama poli
tinių ir diplomatiniu keliu.. Dėl 
šių pastabų prancūzai buvo pa
tenkinti, o iš amerikiečių nebu
vo susilaukta, bent kol kas, jo
kių komentarų. Amerika Viet-. 
name laiko 16,000 patarėjų vy-j 
rų ir tas karas Amerikai kai-1 
nuoja per metus virš 500 mil. I 
dol. Vietname jau žuvo daugiau 
kaip 200 amerikiečių. 1954 m. 
Prancūzija buvo Indokinijoj su
mušta komunistų ir tai pada
lijo kraštą į dvi dalis.

Sen. Clair Engle, Californijos de
mokratas, nebegali kandidatuoti į 
rinkimus, nes jam daroma jau 
antra smegenų operacija.

Žvalgyba virš Kubos
Sekimas būtinas Amerikos saugumui

MASKVA. — JAV ambasa
dorius Maskvoje Kohler pareiš
kė Sovietų Sąjungos diktato
riaus pavaduotojui Mikojanui, 
kad JA Valstybės pasilieka tei
sę skraidyti virš' Kubos, kadan
gi tai būtina Amerikos saugu
mui. Mikojanas gi tvirtino, kad 
tokie skraidymai virš Kubos 
yra nelegalūs, didina įtampą ir 
kelia karo pavojų. Tokie nuo
monių > pasikeitimai įvyko Japo
nijos -tautinės dienos proga Ja
ponijos pasiuntinybės suruošta
me priėmime. Toks buvo pus
valandžio neoficialus pasikalbė
jimas, kurio motu neprieita vie
ningos nuomonės. Mikojanas bu 
vo svarbiausias asmuo, 1962 m. 
spalio mėnesio Kubos krizėj, ka
da jis Kuboj buvo ilgesnį laiką, 
Amerikai išreikalavus, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų ra-

Latviai nugalėjo 
amerikiečius1

KIEVAS. — Amerikiečių krep 
šinio rinktinė vieši už Geležinės 
uždangos ir ten pralošė eilę run 
gtynių. Amerikiečiai iš šešių su
sitikimų pralaimėjo penkis. Uk
rainiečiams pralaimėjo pasku
tinėse sekundėse 81:80, o prieš 
tai amerikiečius nugalėjo lat
vių rinktinė 65:51.

Atominiai bandymai
WASHINGTONAS. — Ato

miniai bandymai po žeme ame
rikiečių buvo daromi Nevadoj 
užvakar, kaip skelbia Atominės 
energijos komisija. Tai jau sep
tintas šiais metais atliktas 'ban
dymas.

Lietuvos pasiuntinybe Brazilijoj
CHICAGO. — Mūsų dienraš

čiui “Draugui” prisiųsta iš Sao 
Paulo, Brazilijos, telegrama, ku 
ria prašomos mūsų organizaci
jos ir veiksniai siųsti naujajam 
Brazilijos 'prezidentui Humber- 
to Castelo Branco prašymus at
statyti nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinybę ir konsulatą.

Prieš keletą metų to krašto 
vyriausybė taip pažeidė Lietu-

Vokietija nėra Vietnamas
Vokiečiai nepatenkinti prez. Johnsono patarimu gerintis 

komunistams

BONNA. —, Frankfurter Al- 
gemeine laikraštis kritikavo A- 
merikos prez. Johnsono pata
rimą vokiečiams negąsdinti So
vietų Sąjungos. Esą prez. John- 
son įsako Vakarų Vokietijai 
kaip elgtis, lyg Vakarų Vokie
tija būtų Pietų' Vietnamas. Lai
kraštis rašo, kad, prez. Johnson 
pasikalbėjimas rodo, jog vals
tybės prezidentui reikia daugiau 
diskretiškumo.

Prez. Johnsonas, kaip žinoma, 
patarė Vokietijos kancleriui Er- 
hardui stengtis pagerinti san
tykius su Sovietais. Vokiečių 
nuomone, patarimas kitam kraš 
tui kaip reikia vesti užsienio 
politiką yra ne diskretiškas ir 
prezidentas arba jo patarėjai 
turi tokiuo reikalu pajusti dau
giau supratimo. Vakarų Vokie
tija nėra JA Valstybių sateli
tas ir Vakarų Vokietija nenori

būti Pietų Vietnamo vietoj. Lai
kraštis prideda, kad prez. John
son turėjo kitų priemonių paro
dyti Sovietų Sąjungai gerą va
lią, o ne tai išreikšti einant per 
Bonnos vyriausybės galvas.

Pastebėtina, kad Frankfurter 
Algemeine yra Bonnos vyriau
sybės nuomonę atitinkąs laik
raštis.

Komunistai žudo 
moteris ir vaikus

Vietnamas. -— 
banditai užmušė 
ir penkis vaikus, 

centriniame

Sovietam nesiseka su 
raketomis

ketas iš Kubos. Kohler gi Miko- 
janui paaiškino, kad Chruščio
vo ir Kennedy susitarimas Ku
bos reikalu buvo remiantis, jog 
atsitraukimą prižiūrės tarptau
tinė inspekcija..

Vedęs protestantas 
įšventintas katalikų 

kunigu
NEWARK, N. J. — Šv. Tė

vas Paulius VI davė dispensą 
Liuteronų pastoriui tapti kata
likų kunigu. Pastorius Ernest 
Adam Beck, 39 m., perėjo į ka
talikus prieš 10 metų. Jis yra 
vedęs ir turi du vaikus. Beck 
yra kilęs iš Detroito ir yra bu
vęs klebonas liuteronų parapi
jose Tulia, Tex., ir North Ber- 
gen, N. J. Dispensas buvo iš
rūpintas vokiečių Mainzo vysku 
po Volk, kuris pažino naująjį 
kunigą iš studijų Vokietijoje.

Katalikai Philippinuose
MANILA. — Philippinuose šiuo 

metu yra 24,846,316 katalikų iš 
28,874,000 gyventojų. Vienam 
kunigui tenka 7,371 katalikas. 
Vietoj gimusių kunigų tėra tik 
317. Vienuolių tarpe vietinių 
skaičius yra didesnis. Katalikai 
turi 450 aukštesniųjų ir 435 pra 
džios mokyklas, su 543,511 mo
kinių.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjungai vėl nepavyko pa
leisti raketos. Spėjama, kad ji 
turėjo lėkti į mėnulį. Tai jau 
visa eilė Sovietų nepasisekimų 
su raketomis, kurios prasidėjo 
1959 m. Praėjusią savaitę ra
keta pakilusi už kelių minučių 
nukrito į jūrą. Apie tuos nepasi
sekimus pranešama iš Turkijos, 
kur radarais sekami visi So
vietų bandymai.. Oficialiai so
vietai prie tokių nepasisekimų 
neprisipažįsta, taip pat nieko 
neskelbė ir šį kartą. Vasario 
mėnesį Sovietai bandė paleisti 
raketą į Venerą, kuri taip pat 
nepavyko.

SAIGONAS, 
Komunistiniai 
šešias moteris 
užpuolę mašinas
Vietname. Dvidešimt viena mo
teris buvo sužeista. Komunis
tai užpuolė trijų sunkvežimių 
vilkstinę, kuria važiavo keletas 
karių, du amerikiečiai ir 40 mo
terų ir vaikų. Komunistiniai ban 

'Uitai panaudojo šautuvus ir pei 
liūs. Vietnamo seržanto žmona 
ir du vaikai buvo nudurti pei
liu pačio pirmo sunkvežimio prie 
kinėje sėdynėje.

Reikalauja maldos 
mokyklose

WASHINGTONAS. — Vys
kupas Fulton Sheen kaltino 
aukščiausią JAV teismą, kad 
šis padaręs sprendimą nekalbė
ti maldos valdiškose mokyklo
se. Toks sprendimas esąs netei
singas. Iš kitos pusės protes
tantų vadai suvažiavime Wash- 
ingtone teigia, kad malda yra 
skirta namuose ir bažnyčioje, 
bet ne mokykloj.

vos pasiuntinybės teisės, kad 
ji tegalėjo veikti tik kaip pri
vati institucija. Atrodo, kad da
bar yra gera proga prašyti nau 
josios Brazilijos vyriausybes at
statyti jos teisėtumą.

• Kuboje pramonės min.- Gu- 
evara išleido įsakymą įmonėms 
nesamdyti beraščių.

Švedijos princesė Christina pa
saulinėj parodoj New Yorke. Virš 
jos galvos matyti New Yorko 
valstybės paviljono šviesos.

Nori prekybos su 
komunistais

WASHINGTONAS. — JAV 
Prekybos rūmai skelbia, kad 
reikia daugiau prekiauti su So
vietais nestrateginėmis prekė
mis. Toks naujas Amerikos Pre 
kybos rūmų požiūris į prekybą 
su Sovietų Sąjunga buvo pas
kelbtas Prekybos rūmų suva
žiavime Washingtone. Senato 
Užsienių reikalų komitetas stu
dijuoja, kokiomis prekėmis ga
lima būtų prekiauti su sovieti
niu bloku.

GYVENIMAS LATVIJOJE

Kautynes sustabdytos'
NICOSIA. — Graikai sukilė

liai padarė pertrauką St. Hilar- 
don pilies puolime, atsižvelgda
mi į Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant kvietimą baigti turkų ir 
graikų konfliktą Kipre. Kada 
graikai, negalėdami paimti pi
lies, padarė pertrauką, turkų 
kalbėtojai pareiškė, kad tai nie
ko nereiškią kaip įprastą graikų 
triuką.

Pagal Latvijos Pasiuntinybės i 
Washingtone gautus duomenis, 
Latvijoje, apsilankę latviai pri
pažino: prekių kainos esančios 
aukštos. Ypatingai aukštos mė
sos ir sviesto kainos. Pvz. sva
ras sviesto — 1,65 rb.

Rygoje apsilankę iš savo pa
žįstamų patyrė: nekvalifikuoto 
darbininko mėnesinis uždarbis 
siekia 60 rb., o moterys viduti
niai gaunančios 45 rb. Techni
kos specialistai ir braižytojai 
uždirba po 90 rb. Statybos ir 
kt. inžinieriai per mėn. gauna 
120 ir daugiau rb. Didžiausi at
lyginimai mokami mokslinin
kams ir menininkams. Univer
siteto profesorius turįs 20 me
tų patyrimą gali per mėnesį už-

dirbti 400 - 500 rb., o vienas 
svarbiųjų operos dainininkų — 
300 rb. Nors butų nuomos kai
nos, palyginti žemos (jos suda
ro 3 - 5 rb. šeimai), tačiau bu
tai neįtikėtinai perkrauti gy
ventojais, be to labai dažnai 
jiems trūksta įvairių patogu
mų. Tai liečia ne tik senus, bet 
ir naujai pastatytus namus. Lat 
vių tipinga šeima paprastai turi 
po vieną ar dų kambarius. Di
desnius butus užima kelios šei
mos.

Labai brangus rūbai ir ypač 
batai. Jei darbiniai batai kaš
tuoja ligi 18 rb., tai už išeigi-. 
nius batus tenka mokėti ligi 
30-40 rublių. (E.)

Kaltina Amerikos 
laikraščius

MASKVA. — Pravda kaltina 
Ameriką, kad jos laikraščiai 
išspausdino komunistinės Kini
jos kaltinimus Sovietų vadams. 
Esą tokie grubių kinų puolimų 
perspausdinimai yra blogas ako 
nis, nes tai gryna antisovietinė 
medžiaga. Pravda sako, kad to
kia kinų literatūra platinama 
todėl, kad ji yra antisovietinė.

• Amerikos indėnų amžiaus 
vidurkis yra tik 43 metai, tuo 
tarpu kai kitų 63 m. Jie būdami 
rezervatuose serga 4 kartus dau 
giau džiova, 100 kartų dizente
rija, 5 venerinėm ligom.
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BANDYMAS nepavyko
t Noras išlaikyti tai, kas turi

ma nėra visada sveikas daly
kas. Tai įrodė pereito savaitga
lio jaunių krepšinio varžybos, į- 
vykusios Marąuette Parko sa- 
lėje.

Nors buvo užsiregistravusių 
net aštuonetas komandų, tačiau 
pusė jų arba visiškai neatvyko, 
arba pavėlavo ir pralaimėjo be 
žaidimo. Lituanicos klubas už
registravo net penketą vienetų, 
dvi davė Aras Ir vieną pridūrė 
Neris.

Keistai buvo pateisintas Li- 
tuanicos pirmojo penketuko ne- 
pasirodymas. Girdi taip buvo 
planuota. Nevyko ir kitoms ko- 
mandoms, kadangi daugumas 
narių buvo šeštadieninėje mo- i 
kykloje arba darbe.

^Visokiausių pavėlavimų ir 
palaidasis žaidimo baigmėn atsi
dūrė Lituanicos antroji ir čia 
lengvai nugalėjo Neries penketą 
47:42. Iš Lituanicos išsiskyrė 
retai mūsuose matomas La 
Šalie ‘gimnazijos Abramavičius, 
o. lįėries eilėse gerai sukovojo 
Kelly gimnazijos spalvas ginąs 
Molis. Trecioji vieta teko Aro 
Vienetui kuris Burkausko ir 
Nąurico pastangomis įveikė Li- 
tųąnicą IV: 48:44.

Į varžybas įnešė nesmagumo 
ne tik komandų nedrausmingu
mas, bet ir keistas neleidimas 
žaisti tiems jauniems, kurie yra 
gimę 1945 m., nors pastarieji 
visose sįmetinėse žaidynėse' dar 
turėjo teisę dalyvauti J. š.

ŽODIS DR. A. LIULEVIČIUI

J. Šoliūnas

Dr; Liulevičius įdavė ‘-kelis 
šūvius į lietuviškąją sporto sri
tį”, (žiūr. Laiškai Lietuviams, 
vasario mėn. Vol- XV, Nr. 2, 
“Dirbame, nes esame įbroliai”.).

• Mūsų nestebina autoriaus 
pretenzijos į šaudymą. Kągi, 
gyvename dienose kada ir toks 
menas yra labai populiarus. 
Mūsų nestebina ir autoriaus 
prašovimas pro šalį. Sunku šian 
diėn į viską pataikyti, kada tiek 
daug yra taikinių, kuriuos ne- 
taip dažnai matome arba ku- 
riais domimės tik kaip mėgėjai.

Kas mane nustebino tai auto
riaus drąsa pasileisti medžioti, 
girioni* kurios jis visai nežino.

Advokatauti nenorime
Idant mūsų skaitytojai žino- 

tų apie ką mes kalbame, paci- 
tuokime vieną autoriaus mintį.

Autorius teigia: “Dažnai kal
bame apie sportą, beveik kaip 
kėlią jaunuolio išganymui. De
ja, lietuvių visuomenėje (bent 
šiuo metu) sportas neauklėja o 
žaloja. Baisus susirūpinimas re
kordais, komandiniais laimėji
mais, ne uigdo, bet žlugdo jau- 
įjuoiį.’* '

guviai ganą stiprūs. Tačiau 
man kažkaip atrodo, kad čia 
autorius bando žvirblį nušauti 
su patranka.

jeigu jau autorius teigia, kad, 
mes dažnai kalbame apie spor
tą kaip “kelią jaunuolio išga
nymui” tai jis turėtų tam savo 
teigimui pateikti bent keletą 
pavyzdžių.

Jeigu autorius meta kaltini
mą, kad sportas neauklėja, o 
žaloja, jis turi kaltinimą pa
remti faktais.

jeigu autorius mano, kad bai
tais susirūpinimas rekordais mū 
suose klėsti, turi pasitikrinti su 
tų rekordų užrašinėtojais. Mū- 
sų turimomis žiniomis, kaip tik. 
lietuviuose to susirūpinimo yrą 
permažaL

Apie šakotas asmenybes
Neseniai vienoje vasaros sto

vykloje dr. Ant. Sužiedėlis, kal

bėdamas apie mūsų visuomeni
nio gyvenimo vargus ir negala
vimus, išsireiškė, kad dažnai 
mūsuos© neskanių dalykų atsi
randą tada, kada mes norime 
tapti visų sričių žinovais. Jo 
nuomone, daug kartėlio suke
lia, sakykime, mūsų garsaus ar
chitekto kritiką apie muziką, 
chemiko pasisakymas vaikų 
auklėjimo klausimais ir pan.

Turime sutikti su dr. Sužie
dėliu, jog tokia liga sergame. 
Todėl kenčia visi: tie, kurie kri
tikuoja ir tie, kuriuos kritikuo
jame.

Nesakau, kad privačiuose po
kalbiuose būtų draudžiama kal
bėti ar diskutuoti klausimus, 
kuriuose esame tiktai mėgėjai. 
Tokios diskusijos turi būti tik 
skatinamos, nes jos praplečia 
žmogaus akiratį. Tačiau esmi 
pasiryžęs kovoti iki dvasios iš
blėsimo, kad viešai neskleistum 
netikslumų apie tuos dalykus, 
kuriuose esame tik mėgėjai.

Daugelis tuo būdu gali būti 
suklaidinti. Todėl ir ėmiausi ši
to nesmagaus rašymo.

Merginos, netikėkite!
Apeliuoju į gerąsias mūsų 

moteris. Ne visi lietuviški vy
rukai yra gerią futbolistai. Ne 
visi futbolistai — gerią vyru
kai. Prašau netikėkite ‘ propa
gandai.

Idealus lietuviško vyruko ti
pas yra sportininkas. Tuo gali 
įsitikinti netik ano straipsnio 
autorius, bet ir daugumas mo
tetų.

Autoriaus teigimas, jog lietu
viai futbolistai yra gerią tipai 
yra užgaulus.

Nelogiška daryti išvadą iš vie 
no apie visus.

Leiskite užtat visą šį žodį, 
baigti patarimu: rūpinkimės sa
vo kiemu, o dalykus, į kuriuos; 
suriku šaudant pataikyti, pali
kime kitiems.

Tinklinio treniruotės
LSK Neries mergaičių tinkli

nio lauko treniruotės pradeda
mos geg. 5 d. B klasės treniruo 
tės bus vykdomos antradieriiais 
ir C klasės ketvirtadieniais.

Treniruočių laikas 5—7 vai. 
p. p. Vieta: Marąuette parko 
aikštė, prie Marąuette Rd. ir 
Sacramento. Tomis pačiomis 
dienomis ir toje pačioje vietoje 
bus pravedamos ir. lengvos at
letikos treniruotės C, D ir E 

I klasėms. Z. P.

Lituanica — St. Joseph, Mich., 
5:1 (4:11

Praėjusį sekmadienį Litųani- 
ca žaidė, trecįąšlas pirmenybių 
rungtynes prieš St. ‘ joseph’ 
Kickers. Laimėjo Lituanica. 
Įvarčius įmušė: M. Mikalauskas 
3, t>eąn 1 ir H, jenigas i.

Iš trejų rungtynių^ Lituanica 
turi 6 taškus ir įvarčių 14:2.

Rezervas laimėjo prieš. St. 
Joseph 2 :į

Jaunučiai pralaimėjo prieš. 
Lioris 1:2,

Šį sekmadienį L.F.K. Lituani
ca žais ketvirtąsias pirmenybių 
rungtynes prieš meksikiėčįų At- 
ias. Žais Marąuette parke: re
zervas 1 vai. ir pirmoji koman
da 3 vai, p. p.

Jauniai žais 11 vai. 15 min. 
prieš Spartą Marąuette parke. 
Spartos komandą Sudaro Mor
ton High school žaidėjai.

Jaunučiai žais šeštadienį 2. 
vai. 30 min, taip pat Marąuette 
parke prieš Wings,

ATITAISYMAS

Chicągbs Jaunių krepšinio pe 
Teinamoji taurė; įsteigta yra L. 
B. Chicagos Apygardos, o ne 
Marąuette parko apylinkės, 
kaip buVo skelbta praėjusio; 
penktadienio sporto slįriųje.

Z. P,

Neries jaunių krepšinio komanda, Chicagos pirmenybėse užėmusi 
antrąją vietą. Nuotr. Ž. Degučio

PABALTIEČIŲ SPORTAS

U-ji eŠ. Amerikos Pabaltie- 
čių Olimpiniai žaidimai, organi
zuojami protesto ženkle prieš 
neleidimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sportininkams atstovau
ti savo kraštus pasauliniuose 
olimpiniuose žaidimuose, bus 
vykdomi šiais metais Clevelan- 
de, dviem ratais.

I-asis ratas, apimantis krep
šinį, tinklinį ir stalo tenisą, bus 
vykdomas įgeg. 9—10, d. Vyrų. , 
moterų ir jaunių krepšinio var
žybos vyks Navy Park Recreą- 
tiori Center salėję, 7312 Clinton. 
Avė. Vyrų, moterų, mergaičių 
ir jaunių tinklinio varžybos t— 
Estabrook Recreation Čeriter sa 
Įėję, 4125 Fulton Rd; Visos sta
lo teniso varžybos — Danny 
Vėgh’s Tablę Tenriiš Club pa
talpose, 1907 Euclid Avė.

Visos varžybos pradedamos 
geg. 9 d., šeštadienį, 10 vai. ry
to. Baigminės krepšinio ir tink

linio varžybos vyks sekmadienį 
Navy Parį Rec. salėje, 4125 
Fulton Rd. Pradžia 11 vali ryto. 
Sportininkų paradas ir iškil
mingas aktas bus toje pačioje 
salėje, sekmadienį, 1:30 vai. p. 
P:

Pa'baltiečių šokių vakaras yra 
rengiamas geg. 9 d., šeštadienį, 
7:30 vai vak. Sloveriiari Natio- 
nal Home salėje, 6409. iSt. Gląir 
Avė.

Šių varžybų metu bus galuti
nai sudarytą lietuvių krepšinio 
rinktinė,'kuri liepos 7 d. išvyks 
ta gastrolėms į Australiją.

Varžybose ir Jokių vakare vi
si kviečiami dalyvauti.

Iškilminga vakarienė

Chicagos lietuvių visuomenė 
turės progos susipažinti su ktep 
šinio rinktine vykstančia į Aus
traliją, geg. 23 d. Jaunimo cent
re rengiamoje iškilmingoje va
karienėje, kurią rengia išvykos 
organizacinis komitetas.

ŠACHMATU ŽINIOS

Kazys Škėma, Detroit, Mich., 
sugrąžintas JAV meisterių kla- 
sėn, tai matome iš papildomo 
National Chess Rating’o. Meis
terių kl.: Povilas Tautvaišas su 
2278 ir Kazys Škėriia 2213. Eks
pertų — Gediminas Šveikaus
kas 2088. A. kl. — A. Šukys 
1977, dr. T. Bullockas 1917, K.

Lietuviai Amerikos koresp. 
šachmatų viršūnėje. Žurnalas 
Chess Review kovo ir balandžio 
mėn. paskelbė Postai Chess

Ramas 1897, Ė. Staknys 1893, 
S. Makutėnas 1890, J; Kovas 
1888, A. Vilvydis 1824. Kitų kl. 
— J. Bikulčius • 1538, A. Bulloc
kas 1373, T. Bullockas Jr. 1270, 
V. Gotaųtas l^lį, V. Karpuš- 
ka 1714, P. Kiautas 1759, D. 
Powelaitis 1506į P. Rutkauskas 
1575 ir S. Trojanas 1642.

Ratings’ą, kuris apima per 4,500 
JAV ir Kanados žaidikų. Iš jų 
51 išskirtas į garbės sąrašą. Są
rašas pradedamas taip:

1. Hans Berliner, Bethesta, Md.
2. Robert Steinmeyer, N. York
3. Kazys Merkis, South Boston
4. Ignas Žalys, Montreal
5. L. B. Joyner, Montreal

36-ju Kanados lietuvis J. Stonkus

2016
1856
1852
1830
1794
1636

Kiti lietuviai: V. Palčiauskas A. Vasiliauskas 1216, L. P. Vai- 
1550, J. Paulėkas 852, Jonas čiulis 1258 ir J. Vilkas 1022. 
Štarinskas 1300, S. Vaitkus 642,

So. Bostono LPD šachmati
ninkai įveikė, tarpklubinėse Bos 
tono rungtynėse, Boylstono klu
bą, santykiu 3^:1%. Taškus 
pelnė A. Makaitis, K. Merkis, 
P. Kontautas ir A. Klinovas.

' Vokietijoj leidžiamas Ferns- 
cąch įdėjo Romano Arlausko 
partijas iš pasaulinių koresp. 
p-hių; laimėtą prieš didmeisterį 
Landąuist, Švediją ir kitą, baig- 

lygioniis su švedu S. Nyma- 
riu..

Anglijos Chess mini Mončiuns 
ką, dalyvaujantį šalies, kores- 
porid. p-l)ėše, Rręmi.ęr grupėj.

Australijos Chess World rašo 
apie Vytautą Patašių (buv. Syd 
nejaus univ. čempionas), jog jis 
N^VVales p-bėse surinko 6^/į tš. 
ir baigė priešaky" Australijos 
čempiono John Purdy 6tš.

teranas Vladas Mikėnas su 3:0. 
tš., A. Česnauskas, Plungė ir 
L. Ambrožaitis, Kaiihas, turi po, 
2 tš.

Prieš 20 metų, Katine (1944 
balandžio - gegužės mėn.) LFLS 
-LGSF 5:3. L; Abramavičius- 
Stankūnas 1:0; Ė. Sikorskis- 
Padolskis lygionį, Ą. Žujus-A. 
Keturakis 1:0; M. Brazauskas- 
žižys 1:0; K. Matkėvičius - Kviėt 
kauskas lygtom;' A. Kariiinskas. 
- Grigaitis 0:1; P. JPreibys - Strą 
bulis 0:1; LFLS.-ASK 4:4. L. 
Abramavičius - R. Arlauskas 1: 
0, D. Žilevičius - Žukauskas ly
giom, N. Kukevičiūs - V. Skįb- 
niauskas 1:0, A. Žūjus-Medic- 
kas 0:1, E. 'Sikorskis - Alg. Nas- 
vytįs 1:0, M. Brazauskas- Ge
rulaitis lygiom, A. Birikevičiuš- 
Sipavičius 0:1,' Markevičius- 
Mattinkuš oil. ; Kazys Merkys

JAUSKITĖS KAIP NAMIE
Šiomis dienomis įprastoje au

diencijoje, Šventasis Tėvas priė
mė Šv. Petro bazilikoje tūkstan- 
čius hiMdininkų ir savo tartame 
žodyje vėl pabrėžė Bažnyčios 
kitąiikįškumą, t. y. jos višuoti- 
niimą. Čia visi gali jaustis kaip 
“namie”, nors yra susirinkę iš 
viso pasaulio. Katalikų Bažny
čia tikrai yra Dievo namai — 
Dievo valstybė, pagrįsta tiesa 
ir riiėilė. Jos globoje visi esame 
“bendros tėvynės” vaikai... Sa
vo kalbą šv. Tėvas trumpai pa
kartojo prancūziškai, angliškai, 
vokiškai ir ispaniškai ir visiems 
suteikė apaštališkąjį palaimini
mą.

SIUNTINIAI J LIETUVA
' ^Icenzijuota lietuvių. JmonS regis- 

• mota U.S. Depart. of Juatlėe
OOSMOS PARCEL EXPRESS 

Corp.
8212. S. Halsted, Chicago 8, DL 
Tel. — OA 5-1864 ir WA 5-2787.

MARQUEITE GIFT PARCEL 
SERVIČE

2608 W. 69 St., Chicago 2B, 111. 
TeL — WA 5-2737

Didelis pasirinkimas medžiagų' ir 
visų kitų siuntiniam! tinkamu 
tirėklŲ Žemomis kalnomia 
VedBjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai 1S Danijos, akor
deonai 15 Europos aand.. Šaldytu
vai, automobiliai Ir kitos prekes 1S 
8ov. Sąjungos sandeliu.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. BUDIS
TęL CLiffside 4-1050

PAGRINDINIS IR 
AUTOMOBILIŲ 

4318 S. TCestero, 
8av. ST; SfiERBA

SMULKŪS 
PATAISYMAI 
Chicago 9, III.

LA 3-1780

E ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai: Špėc. pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir t;
3RTHOPEDIJOS TEHONBKOS LAB.

Vai. tf-4 fc fl-8. fleAtad. t-l.

2850 W. 63rd 81, Chicago 29, DI
TeL PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street

Canadian Chess Cliat talpina 
gerai komentuotą Povilo Vaito
nio partiją su A. Yanofskiu. J. 
Paransevičius suminėtas Kana
dos komandoj, kuri dalyvauja 
British Cdihmoriivealth kor. 
p-bėsė;

Vilniuj vyksta dabar Lietu
vos. p-bėš 14 dalyvių. Po 3 ratų 
pirmauja Lietuvos šachmatų ve-

DYKAI DYKAI
NENUSIMINK, gausi pagalbą. 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami,’ 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu-' 
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra...

Tuojau siųsk šį skelbimą ir sa
vo vardą su antrašu:

ROYAL PRODUGTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark 4, New Jersey

• ĄdminisU^Ija dirbau 
dlen 8:30 — 5:00, ieftAdb 
nials — 8J0 — 12,00.

• Redakcija dirba ka&dlea 
8:30 - 5^0/ teitadieuiah 
8:30 — 12:00? v

Metais H ®etų inėn. i
........  17.50X24

56-50 „^.75

Ofiso telefonac — 0L

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURgAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
VAT(K?tfnP^ Ked2te Atcher) 
VAL,. kasdien nuo 2 iki 8 vaL nv 

Treč, ir sekmad. tik

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
8PEO. ORTHOPEDlNts LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Krytie ngonlo| 

VAL.: Pirmad., antr., ketv..

nuo 2-4 Trečladlenlali te 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. REpubllc 7-2280.

DRAUGAS
LfTMMAMtAM WOfM-0-WIOS DAlUY

g «w WES1 n. CHICAOO. m. noįl

Second Class Postage paid at Chicago, IllinoU. Publhhed 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by tiu LiftnJ 

Catholic Presą Society

Subecription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Forei^ 
$12.00 per year outside of Chicago and In Cat^ 

i fflžn.Prenumerata:
Chicago], Cicero ir užsienyje $14.00 
JAV ir Kanadoj $12.00

E
i 9 Redakcija straipsnius tai- i

so savo nuožiūra. Nesūriau* S
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita- 
rus. Redakcija už skelbimų '<[
turinj neatsako. Skelbimų f
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. ‘

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiHiiuiiiiiiiiiiiiuiiiuHiiiimiimI
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

Sešt 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2787 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeStad; nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu —■ re*. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŽEVI6IUS
JOKfiA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo I lki 4 vai.

reL ofiso PO 7-6000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wert 68rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 ’ 

1 Iki 8 vai. Trečiad. ir AeSt. uždaryta. •:

telefonas: GRovehUl 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA 
. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

Tėl. RE 7-8818riij
DR. ALBINA PRUNSKIJ
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
Ofisas 2659. W. 59fh Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p 
Trečiadieniais, ir šeštadieni^' 

uždaryta
TeL Ofiso PR 6-7800;

DR. A. PUSTELNIUi
GYDYTOJAS IR CHĮRtiBni, 

BPEC. VIDAUS LISOS 
5159 So. Damen

Valandos: 1-9 p. p 
išskyrus trečiadieni' 

Šeštadieniais 10-5 v. p

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tiknna akis ir pritaiko akinJas, 

keičia stiklus ir rėmni • 
4455 S. Califorala Ava, YA7-7M 

A-T? v kasdien; treč uždara; 6e9L M 10 v. r.iki 1 Jį 
plet usę?-
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Bes. teU'IPR 9-67S0

DR. L4EIBUTIS
Inkstu, pūslės' k šlapumo taku 

chipngija
Ofisas: Naujas' adresas: 2454 W« 
71st St. (71-o» ,ir/Campbell Auaae 
kampas), tel. 776-2880 ; 30 N. JlicM- 
gan avė. Suite 808, tel. CE 6-7IM. 

Valandos .j>—alnaimitariny ...

DR. J. J. SIMONAITIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. KEIiance 5-1410 
Rez. teL GĘorvehill 6-0017 

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt tik';l-8 p. p.

Trečiad. ir pagal sutarti

Offiso telef/ CLiffside 4-28M 
Rezid. telef. WAlbrook 540M 

dr. p. Strimaitis
GYDYTOJAS.;;^ CHIRURGAS 

4644 So. Ąshjand Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 k 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek; 
madlehlais uždaryta, priimama 
gal susitarimą. ‘ Šeštadieniu nao 1 
v. Iki 6 v. v.

OflftO PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West, 51st Street 
Oakley Medical Arta

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo. — A ** au.f uuu-t 9 poiukl. u u
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. I ‘ 2—4 Ir 6—9rlr pagal auAltarlma. RAfitarilAVlIoIa 1 A—1 1 _ -________________________

Va!.: 
vak. 
dieni 
susitarus.

Ofiso telefonas:___ _________
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Palūki Rd. (Crawford
Medical Ballding) TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir žefi- 
tad tik susitarus.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
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DR. 0. K. BOBELIS
Cnkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tįi, 695-0533 Elgto
425 Kol Uberty Street, 

Route 25, Elgin, niinoia 
Valandos pagal suritarimą

FeL ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2824

DR. PETER Tt BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71M Street
Vai,: pirm., k«tv. 1-4. vakar. <T-t, 
intr., penkt. 1-5, treč. ir ŽeSt. tik 
jusltarus. •

reL ofiso HE 4-5758; Rea. HI 5-8225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
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DR. E. DECKYS 
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CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal Busitarima*

Res. GI' 8-0873

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

6182 So. Kedrie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitartai#-__Jai ne-
atsdllapia akambiAti MI

TeL ofiso ir buto OLymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BU1LDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktaęi. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. TreČlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., ŠeStad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Bes. teL 239-2910.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Val.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
SeStad. 9 v. r. —- 2 p. p. , 

Trečiadieniais uždaryta

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 
BENDRA PRAKTIKA Ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treĮ ■ 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 81J 
v. v. fiešt. 2—•4- v. popiet Ir klta"l“T 
ku — pagal eusitarima.

tel. HE 4-2123. Namg GI

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Wert lįst Street 
PrilmlnBja Ugoptės tik cudttr»

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. P 
TreČ. Ir ŠeŽt. uždaryta _

Of.
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DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69tb Street 
SpedalybČ: AKUflF.RlJA Ir MOTEBC

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 Ir G IH • T- * 

fieštadlenias’-i Iki 4 vai- 
Trečiadieniais tiMaryi* __

Tel. PRospect
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
GYDYTOJ^Ir CHIRURG® 

6248 South fedrie AmM 
Ofirto vai. .k«jren^J-4; « 

šeštad. nuo 2 Iki 4v TreA ir 
tik skubiais atvejai* ir
Tel. ofiso PR rf-fli-ifl. rer. HE <4,4#

DR. F. C. HllNSKURH
GYDYTOJASnlR CHIRURGU 

2420 Wesfr Marąuette R<>“
Vai. nuo 2 iki^'^v. *r 

Treč. ir šeitad. pagal

DR. JULIA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, DL 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3946

I VaTu • »■ S ►

DR. P. Z. JUUATOIIIIIS
GYDYTOJASr.IR CHIRURGĖ 

1821 South Halsted
Tel. ofiso OA DRe*. 600(1 So^Asldaoi^’JJ^



PASIAUKOJIMO VAISIAI Laose vii nauja įtampa
DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. gegužės mėn. 1 d. 8

šimtai Chicagos ir apy
nių draugijų bei organizaci- 
I styriu atstovai ateinantį 
į Ltfdienj susirinks į Marijus 
I KrtiMios mergaičių mo 
- Ss salę dalyvauti Šv. Ka- 
' įįro seseni rėmėjų draugi- 
I Sukaktuviniame seime. Ja- 
l[dllyvaus ne v*en tik ®ios 

I ir or2anizacijų 
Etieji atstovai, bet ir tie, 

1 tu vertina Šv. Kazimiero se-
Edarbus ir juos vienu ar 

būdu paremia.

j’ii draugija, kuri pirmiau va
lį §v. Kazimiero Akademi- 
g rėmėjų draugija, susikūrė 1 0 metais. Vadinas, prieš 45 

1 aps- Tur būt, nedaug ‘bėra I |įvųN tarpe tų, kurie da- 
I vadavo pirmuose draugijos 
iLnose ir remdavo seseles 
| ■ darbu ir gausiomis auko- 
j JaU senokai yra mirę di- 
I H seselių bičiuliai ir jų rė- 
I draugijos talkininkai — 

j į. P. Būčys ir kan. F. Ke-
įjs, kurie ir prie šio sąjū- 

sukūrimo daug prisidėjo 
"jam davė stiprią pradžią, 
g senokai yra mirusi ir mo

to Marija (Kaupaitė), šios 
1 jjolijos pradininkė, kuri 
i gugėsi, kad seselių darbams 
I ^mojams atėjo į talką gau

burys taurių geraširdžių, I sbūrusių į jų darbams rem- 
I išraugiją.

*
1 Draugija yra laiminga tuo, 
į jai tebepirmininkauja ir 
I Vadovauja tikroji jos or- 
q įBitorė ir siela. Ja buvo ir 
i &a Antanina Nausėdienė.

* visus šiuos keturiasdešimt 
i skėrius metus ji pirminin- 
1 50 seselių kazimieriečių rė- 
I jų ir rėmėjams. Ne be 
I jalo ji buvo specialiu būdu 
I gerbta šių metų tradicinia- 
1 ! draugijos bankete. Ji, be 

ipnės, bus pagerbta ir atei
ki sekmadienį įvykstančia- 
bnkaktuviniame seime.
intanina Nausėdienė savo 
aa iškalba ir tauria asme- 
k per tuos visus metus pa
ti sutelkti aplink save šim- 
I kitų geraširdžių, kurios, 
J bitelės, iš visų miesto da- 
|ir plačių apylinkių nešė 
Bi’ną šiai seselių vienuolijai, 

jų paramos dėka galėjo 
tau plėsti savo įkurtas ir 
Paujamas švietimo, svei- 
^gumo ir labdaros institu- 
P ir planuoti naujus dar- 
! užmojus. Ir draugijos ilga- 
f pirmininkė ir kitos val- 
f* narės bei visa dosnioji 
tau visuomenė, ligšiol taip 
ėdžiai rėmusi šią vienuo- 

gali džiaugtis, kad jos 
^®ūs vienuolijos apie pen- 
’ tatai lietuvaičių seselių, 
Plojusių išimtinai Dievui 
!ta> artmui, pasiruošusių 

savo specialybėje, visą 
gyvenimą ir visą laiką 

. £ tik mūsų, mūsų šeimų, 
v*ikų gerovei. Kas šian-

galėtų apskaičiuoti, kiek 
•JJfy jos yra įdėjusios mo
javimui parapijų pradžios 
?ose> aukštesniosiose mo 
tOse; bedirbdamos ligoninė- 
P^glaudose, betalkinda- 

. ktalikų Bažnyčiai visose 
p jos darbo srityse, mi- 
k k | t. Jei kas tokią sta- 
D. Pravestų, ji tikrai būtų 
. duotų labai gerą vaiz- 
■^ gerų ir didelių darbų

nūdirba tie žmonės, kurie, iš
sižadėję pasaulinių dalykų, vi
są save aukoja tik Dievui ir 
savo artimui. Kas tai supranta 
ir žino, tas nuoširdžiai vertina 
tuos pasišventėlius. Tai labai 
gerai supranta šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų draugijos ba
riai ir jų vadovė bei pirminin
kė Nausėdienė, už tai ir auko
jasi telkti paramą seselių dar
bams remti. Be tos paramos, 
aišku, daug gerų ir naudingų 
užmojų vienuolija nepajėgtų 
realizuoti.

*

Kaip visų Amerikos katali
kų gyvenime, taip ir šio kraš
to lietuvių tarpe vienuolijos vai 
dina nepaprastai didelį vaidme 
riį. Jos duoda mūsų visuome
nei brangų turtą: šimtus mo
kytojų, gailestingųjų seserų 
ligoninėms, prieglaudų vedėjų, 
spaudos darbininkų ir dar ki
tokių religinių bei kultūrinių 
institucijų vadovų, jau nekal
bant apie misijonierius mūsų 
pačių parapijose ir net tolimes 
niuoše kraštuose. Reikia tik 
stebėtis, kaip vienuolynai pajė 
gi a susiorganizuoti, sukurti 
švietimo ir kitas įstaigas, pas
tatyti joms rūmus, aprūpinti 
vadovybe ir išlaikyti, juk jos 
pačios išaugo be valstybės pa
ramos ir be tos paramos pas
tatė reikalingus pastatus, be 
valstybės paramos paruošė, iš
mokslino ir išauklėjo sau ir vi
suomenei reikalingus darbinin
kus. Be valstybinės paramos 
jos dirba visus kilniuosius vi
suomenei ir pačiam kraštui 
naudingus darbūs.

¥

Tik visuomeninę paramą tu
rėdamos, gali dirbti ir lietu
vių vienuolijos Amerikoje. Ne .■ 
kitaip yra ir su Šv. Kazimie
ro seserų vienuolija, kuri pir
moji įsikūrė šiame krašte ir , 
pirmoji davė lietuvių parapijų 
mokykloms mokytojas, pirmoji . 
įsteigė aukštesniąsias mokyk- .i 
las mergaitėms, pirmoji ėmėsi i 
vadovauti ligoninėms ir jas , 
plėsti. Galima tvirtinti, kad j 
pirmosios jų įstaigos įsikūrė 
ir reikalingi joms pastatai iš
augo lietuvių dešimtukais, 
“kvoteriais”, pusdoleriais ir 
doleriais. Pavartydami “Drau
go” 1909, 1910, 1911 ir vėles
nių metų komplektus, pastebi- • 
me aukų sąrašus kazimierie
čių darbams remti. Sąrašai il
gi, vadinas, aukotojų labai 
daug, bet daugiausia aukota 
dešimtukai, “kvoteriai”, pus- 
doleriai ir doleriai (pastarųjų 
kiek mažiau). Jei kas paau
kojo dešimkę, to vardas stam
biomis raidėmis buvo atspaus
dintas. Bet aukojo daug kas. 
Ta aukotojų gausybe, ta nuo
širdžią parama vienuolija ga
lėjo įsikurti, veikti ir išaugti 
į didelę kongregaciją su dau
gybe institucijų. Be tokios nuo 
širdžios visuomenės paramos 
neapseina nė viena lietuvių vie 
nūolija, neapseina ir šv. Ka
zimiero seserys. Medžiaginės 
paraitos telkimo atveju šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų drau 
giją, veikdąma jau keturiasde
šimt mę£ų, kaip tik ir buvo 
seselių lyg ir dešinioji ranka. 
Teeinie ji ir jos vadovės bei 
ųąrės ir toliau tuo kilnių dar
bų rėmimo keliu.

Vakarięčiai įspėjo savo piliečius apleisti kraštą, 
x o komunistai pradėjo puolimą

GEDIMINAS GALVĄ

Balandžio 18 d. įvykęs pey-1 sios įtampos pradžioje abu kraš 
versmas iššaukė įtampą ne tik ‘ 
Laose, bet ir svarbiausiose sos
tinėse. Laoso nešališkumas, vįr 
pėjęs lyg drebulės 
vėl sukrėstas. Du 
sostinės Vientįanę 
įgulos viršininkai 
laikė ministerį pirmininką Sou- 
vanną Phoumą, nes jis, jų ma
nymu “nepajėgė krašte tautinės 
vienybės įgyvendinti.’’ Opereti
nis perversmas patarnavo tik 
krašte nerimui sukelti. Komu
nistai sujudo. Balandžio 26 d. 
komunistų Pathet Lao jėgos 
pradėjo puolimą į šiaurės ry
tus nuo Jarres lygumos, kurio
je prieš dvejus metus laimėjo 
sprendžiamus mūšius. Tarpusa
vio kovos vėl išugdo įtampą. An 
glijos, JAV ir Prancūzijos atsto
vai įspėjo savo piliečius būti pa- 
ruoštyje apleisti Laosą.

Vyriausybės sudarymas už
truko. Ministerio pirmininko pa 
vaduotojas gen. Phumi Nosa- 
van, kuris savo metu turėjo ašt
rių nesusipratimų su amerikie
čiais, siūlo atstatyti buvusią 
padėtį ir pavesti bešališko
sios vyriausybės buvusiam mi- 
nisteriui pirmininkui Souvanna 
Phouma sudaryti naują vyriau
sybę. Jo pusbrolis, komunisti
nės stovyklos vadovas Suphanu- 
vong nepritaria siūlymui. Deši
nieji graso sudaryti vyriausybę 
be komunistų. Galimas dalykas, 
kad komunistai yra numatę įsi
galėti krašte ir nutraukti beša
liškumo žaidimą su dešiniaisiais;

lapas, staiga 
generolai — 
saugumo ir 
laikinai su-

Kinijos spaudimas

Komunistų stovykla Laose pa 
reina nuo šiaurinio Vietnamo 
paramos, šiaurinis Vietnamas, 
anksčiau svyravęs pasirinkti 
Maskvą ar Pekiną, pastaruoju 
metu palenkiamas kaimynės Ki
nijos svorio. Kinija jau seniai 
yra paskelbusi planus įsigalėti 
piettytinėje Azijoje. Laosas yra 
pirmutinė riekė, kuriai jau an-ks 
čiau numatyta Vieta Kinijos ter- 
boje. Laosą užvaldžius pietinio 
Vietnamo likimas butų apspręs
tas. Pilietiniai karai yra tik prie 
monė Kinijai įsigalėti. Jei Kini
jai pavyks įsigalėti pietrytinėje 
Azijoje, galime būti tikri, kad 
Pekinas pradės 
mumus Afrikoje 
je Amerikoje.

Kinija atmeta
bo žaidimo ir “taikaus sambū
vio” taktiką. Ji priešpuoliu ir 
pilietinių karų kurstymu siekia 
įsigalėti Azijoje.

Kinijos užmojams priešinasi 
JAV ir Sovietai. Bent pastaro-

kurstyti nera- 
ir net pietinė-

Sovietų dvigu-

nesigailintiems rubliuko, nereikia 
gaišti laiko.*’

Dr. V. Kudirkos aprašytasis ca- 
ristinių vziatkininkų laikotarpis 
vėl atgimė visu platumu.

J. Žvilb.

LB TARYBOS RINKIMŲ
išvakarėse

Įj ir gyvenime

^ĮNINKU LAIKMETIS LIETUVOJE

Lietuvoje kaimo žmo 
sunkesnes dienas negu 

"gos baudžiavos laikais, 
reikmenų trūkumo, 

jkug kenčia nuo kyši- 
L‘Wuje leidžiama “Tiesa” 

’ 10 d. tuo reikalu rašo:
koka būti Kaimo mėsos 
Atvažiavus ten su gy- 

sugaišti ištisas va- 
ir visą dieną, kol 

i,t,n°di. Bet daūgiaūšia 
it?' kai gyvuliai vežami sa- 

skerdimui, žiūrėk, kas 
eina per žmones

it lyg elgeta prašo pinigų degtinei. 
Žinotma, tas, kuris jų nepagaili, 
greit susitvarko reikalus ir važiuo
ja namo, o kas neduoda, turi sto
vėti, kol teiksis prieiti maloninga
sis skerdėjas.
Bet blogiausia, kai pradeda veikti 
išgerta degtinė. Tuomet pasipila 
keiksmai, suvedinėjamos sąskaitos 
su neklusniaisiais, ir iš viso susto
ja darbas. Taip buvo ne vieną kar- 
tą.

Atidavus gyvulius, dar reikią iš
sirašyti kvitus. Čia irgi eilė, ir tik

tai pasmerkė dešiniųjų pervers
mą, nuogąstaujant, kad Kini
jai nesudarytų progos pradėti 
priespuplį.

JAV prieštaravimai •
Valstybės departamentas per 

gyveną prieštaravimų kvaitulį. 
Laose ir šiuo metu siekia beša
liškumo, kai kaimyniniame pie
tiniame Vietname ne tik talki- j 
ninkauja, bet tiesiog dalyvauja 
kare prieš komūnistus. 16,000 
amerikiečių šiuo metu kariauja 
ir kas dieną patiria nuostolius. 
Šiuo žygiu nori Washingtonas 
atlaikyti komunizmo spaudimą, 
nors jo tenykščiai bendrai yra 
nepatikimi. Siamas jau ne kar
tą yra prisidėjęs prie laimėju
sio. Jei amerikiečiai pralaimė
tų žaidimą pietiniame Vietna
me, prarastų ir Siamą. Kambo- 
dijos kunigaikštis Norodom Si 
hanouk jau nūnai laiko karą 
pralaimėtą pietiniame Vietname 
ir dedasi bešališkumo politikos 
rėmėju.

vidaus reikalus.
bando prieštaravimais 

pietrytinę Aziją. Pakar- 
laimėjimų užtikrinimai

Jei JAV ir pavyktų laimėti 
karą pietiniame Vietname, var
gu ilgai galėtų džiaugtis laimė
jimo vaisiais. Vietnamas ir La
osas yra du politiškai nepasto
vūs, sunkiai valdomi kraštai, 
jei didysis kaimynas ir nesikiša 
tų i jų

JAV 
gelbėti 
totini
Vietname jau seniai yra pasaka 
be galo. Dideliu įtūžimu ji smer 
kia Prancūzijos bešališkumo po 
litiką pietiniame Vietname, ta
čiau prarastą garbę bando ginti 
drauge su Sovietais skelbiant 
bešališkumą Laose.

1962 m. Vasarą Genevoje su
kurtasis bešališkumas Laose 
jau seniai braška. Nūnai jis per 
gyvena didelį pavojų būti Ki
nijos letenos sunaikintu. Laosas 
rado daug vietos JAV priešrin
kiminėse kalbose, tačiau vargu 
šis pralaimėjimas pamokys Wa- 
shingtoną atsisakyti prieštara
vimų politikos. -

Olandų princesė Irena it ispanų princas Carlos Hugo, Burbonų 
giminės, pasikeičia vedybiniais žiedais Romoje. Princesė Irena yra 
katalikų konvertite.

PIJUS XII ANTIHITLERINES 
ENCIKLIKOS AUTORIUS

Hochhutas yra buvęs Hitlerį ninku organizacijos narys

Italų savaitraštyje “Vita” 
prel. Guirino Paganuzzi paskel
bė straipsnį, kuriame įrodė, kad 
antihitlerinė enciklika “su karš
tu gailesčiu”, išleista popiežiaus 
Pijaus XI, faktiškai buvo para
šyta kardinolo Eug. Pacelli, ku
ris tuomet ėjo Vatikano užsie- , Dabar jis yra tas, kurs viską 
nio reik, ministerio (Valst. į daro”... 
Sekretoriaus) pareigas. Toje 
enciklikoje hitlerizmas aiškiai 
pasmerktas, ir Pijuj XII nebu
vo reikalo kartoti.

Prel. G. Puganuzzi buvo liu
dininku audiencijoj, suteikto j 
dviem Vokietijos kardinolams, 
kuriems buvo davęs perskaity
ti enciklikos rankraštį ir prašęs 
jį komentuoti/ Abu kardinolai 
nuoširdžiai sveikino popiežių už

UPĖ | RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS

Romanai

— Jei madame taip pageidaujat, — su tuo ne
apčiuopiamu prancūzišku įžūlumu pakartojo tarnas 
ir teatrališkai linktelėjo. Dabar ji, paraudusi iš pyk
čio, stovėjo prieš Joachimą. Ne, pakartojo ji dar. kar
tą sau, šitaip atrodyti negalima. Visiškai negalima. 
Joachimas buvo nesiskutęs (tokia pora dienų, ir jo 
tamsi, tankiai sudygus barzdos ražiena tai įtikinan
čiai sakė. Net Šiaip tikslūs, juodi ūsai dabar atrodė 
kažkaip padrikę. Marškiniai buvo suglamžyti ir aiš
kiai nešvarūs, auliniai batai apnešti dulkėm, dumblu 
ir net arklių mėšlu.

— Joačhim! — nebeiškęntus pąni Stefana stip
riai papurtė sūnų už peties. Joachimo galva susvirdu- 
liavo, akys prasivėrė siauru plyšiu ir spoksojo taip 
kokią minutę. Tada .jos staigiai išsiplėtė, ir Joachi
mas tiesiai atsisėdo krėsle. Dešinė ranka automatiš
kai užantyje sužvejojo šukas ir perbraukė per sutar
šytus juodus plaukus.

—- Ponia motina? — paklausė jis, nustebęs ir' 
visai sumišęs.

IGNAS MEDŽIUKAS, Los Angeles, Calif

nacistinių klaidų pasmerkimą.
| Popiežius Pijus XI buvo jų 
i reikšta nuomone ir komplimen- 
1 tais patenkintas, tam tikru mo
mentu parodė pirštu į kardinolą 
Pacelli ir tyliai pasakė: “Dėko
kite jam... Jis tai visa padarė...

Prel. G. Paganuzzi straipsnis 
yra aktualus ryšium su garsia 
vokiečio Roef Hochhut drama 
“Vietininkas”. Kaip matyt iš 
laikraščių vokiečių kalba, “Vie
tininkas” yra vaidinamas visuo
se didesniuose Vak Vokietijos 
miestuose, o kur dar nevaidin
tas, tai būsiąs vaidinamas.

Katalikų žurnale “America” 
dr. E. Alexander paskelbė savo

Esame LB tarybos rinkimų 
išvakarėse. Kaip prieš kiekvie
nus rinkimus, taip ir prieš 
šiuos, kurie įvyksta gegužės 9 
ir 10 d., spaudoje matyti pasi
sakymų dėl tos tarybos narių 
asmeniškų kvalifikacijų ir jų 
svarstysimų darbų. Anksčiau įbu 
vusieji rinkimai parodė, kad 
rinkikų susidomėjimas nebuvęs 
didelis. Iš bendro rinkimuose 
dalyvavusių skaičiaus kai kas 
darė JAV LB priekaištų, jog ji 
neturinti lietuvių išeivijos šia
me krašte didžiumos pritarimo. 
Vargu šį priekaištą tektų laiky
ti rimtai pamatuotu. Renkamie
ji i LB tarybą kandidatai jokių 
materialinių gėrybių rinkikams 
nežada. Darbas grynai patrioti
nis, idėjinis, pasiremiant pri
gimtąja teise, ieškoti sėkmin-

straipsnį apie “Vietininko” au
torių Roef Hochhut, iš kurio 
matyt, kad jis savo praeityje 
nebuvo žydų draugas, nes reng- 

I damas savo “Vietininką”, uo
liai redagavo ir propagavo anti
semitinius antikatalikinius Wil- 
helm Buscho raštus, o Wilhelm 
Busch vokiečių nacionalistų bu
vo mylimas ne vien 19 šimtme
tyje, bet ir trečiajame Hitlerio 
Reiche. Dr. Edgar Alexander 
rašo: “Yra tikrai skandalinga, 
kad nepaisant visų baisingų 
krikščionių ir ypač žydų patirtų 
skriaudų iš Hitlerio barbarizmo 
pusės, antisemitiški ir antikata- 
likiški W. Buscho raštai popu- 
liarizuojami 1959 ir vėlesniais 
metais ir niekas prieš tai rim
tai neprotestuoja”.

Dr. E. Alexander rašo, kad jis 
vis dėlto netikįs, kad R. Hoch
hut būtų antisemitas, o tiki, 
kad jis, jaunystėje priklausyda-„ 
mas Hitlerio jaunimo organiza
cijai, tuo “aiškiai sustabdė savo 
intelektualinį, moralinį ir politi
nį brendimą”, taigi Hitlerio jau 
nimo organizacija padarė jį (R. I 
Hochhutą) infantilinį, o tai da
ro jį nepajėgų suvokti ir įver
tinti moralinių ir politinių isto
rinių faktų ir kitų problemų 
reikšmės, taigi, jis nesupranta 
ir “politinės bei psichologinės 
Pijaus XH laikysenos žydų tra
gedijos atžvilgiu”.

Dr. Edgar Alexander yra rim 
tas Vokietijos problemų eksper
tas ir yra jau 1937 m. išleidęs 
san. “The Hitler Myth”, 1952 
m. — “Church and Society in 
Germany”, 1957 metais—“Ade- 
nauer and the New Germany”, 
o jo naujausia studija “Hitler 
and the Pope” jau parengta 
spaudai. Taigi Dr. E. Alexande- 
rio pažiūra į “Vietininką” ir jo 
autorių yra rimto, kompetetin-. 
go mokslininko pažiūra.

J. Gobis

l giausių priemonių savosios tau- 
■ tos gyvybei nenutrūkstamu siū- 
i lu perduoti iš kartos į kartą, 
i kad amžiais ištiktum gyvi. Dėl 

mažo rinkikų skaičiaus — kalta 
ir rinkimų organizacinė techni
ka, o taip pat pasyvus lietuvio 
galvojimas: išrinks ir be ma
nęs!

Kai kurių buvo manoma, jog 
reikalavimas sumokėti solidaru
mo mokestį buvęs netikslus, 
nes Lietuvių Bendruomenė tai 
ne eilinė organizacija, bet sąjū
dis, apjungiąs visus lietuvių 
kilmės asmenis išeivijoje, ne
bent jų veikla būtų priešinga 
bendriesiems lietuvių tautos sie
kiams bei idealams. Rinkikams 
statoma sąlyga būtinai sumokė
ti solidarumo mokestį kai kam 
atrodė lyg pirkimas balsavimo 
teisės, šiais metais solidarumo 
mokesčio sumokėjimas jau nėra 
kliūtis atlikti balsavimui į ta
rybą, o mokesčio sumokėjimas 
paliekamas kiekvieno tautinei 
sąžinei.

Be šio suvaržymo panaikini
mo padaryta ir kai kurių kitų 
pakeitimų rinkimų taisyklėse, 
kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos didesniam skaičiui da
lyvauti rinkimuose. Tačiau, kad 
ir kažin kaip besistengdamas 
visiems neįtiksi. Jau girdėti bal
sų, kaltinančių LB, jog ji no
rinti dirbtinai pakelti balsuoto
jų skaičių, kad vėliau galėtų 
argumentuoti visuotiniu jai pri
tarimu. Kad įir kažin kokius gir 
dėtume šiuo reikalu atsiliepimus, 
turime atsiminti, kad kiekvieno 
lietuvio pareiga yra rinkimuose 
dalyvauti. Viena, tai bus paro
dytas mūsų tautinis sąmoningu
mas ir vieningumas; antra, 
esant didesniam balsuotojų skai 
čiui, bus padaryta didesnė pa
siūlytų kandidatų atranka, nes 
visuomenės balsas — Dievo bal 
sas (Vox populi, vox Dei).

Klaidinga būtų manyti, kad 
LB tarybos nario pareigos yra 
garbės postas. Atvirkščiai, įsta
tai numato jiems labai svarbias 
funkcijas bei organizacinius į-, 
sipareigojimus. LB taryba pri
ima ir keičia įstatus, renka 
centro valdybos pirmininką ir 
tvirtina jo parinktus Valdybos 
narius, renka LB kontrolės ko
misiją ir garbės teismą, tvirti
na prie LB veikiančių Kultūros 
fondo, Švietimo tarybos ir kitų 
institucijų nuostatus, atlieka vi
są eilę kitų funkcijų, iš kurių 
bene svarbiausia — tirti LB 
veiklos klausimus ir būdus. Į- 
statai pabrėžia LB tarybos ‘na
rio pareigingumą. Jis privalo 
dalyvauti LB tarybos sesijose. 
Jei negali atvykti, turi patei
sinti neatvykimo priežastį. Ki-

(Nukelta į 4 psl.)

— Kaip tu atrodai, Joachim? — prapliupo iš 
karto Rožnickienė, — Kaip taip galima? Kaip tau 
negėda, Joachim.

— Ponia motina... aš?
—- Tu girtas, matyt, Joachim... čia prieš vi

sus. ..
Joachimas tegalėjo tik purtyti galvą.
— Joachim... Joachim... Tu pribaigsi mano 

vargšę širdį... Tik pažiūrėk, kaip tu atrodai... Tas 
tarnas.. . tas įžūlusis, su beveik pražilusiais plaukais, 
ir tas juokės iš tavęs, Joachim... Tu esi Rožnickis, 
Joachim! Žiūrėk į mane, kai aš su tavim kalbu.

— Ponia motina, aš jau dvi dienos...
— Ar tu pamiršai, kad tu esi Roznickis, Joa

chim? Ar tu leisi iš Roznickio vardo tyčiotis? O, Die
ve... Kuo aš šito užsitarnavau?.. — Stefana Roz- 
nickienė susmuko ant pirmos pasitaikiusios kėdės. 
Po ilgos kelionės iš Reimso, jos paskutinės apsistoji
mo vietos, ji irgi buvo nemažai išvargusi.

— Ne, ne, ne... — numojo ji ranka į Joachimo 
bandymą atsiprašyti ar bendrai susigaudyti šioje pa
dėtyje, — Pirma susitvarkyk, Joachim... Pirma at- 
rodyk, kaip Roznickis! Tik tada drįsk kreiptis į savo 
vargšę motiną...

Kai Joachimas pasirodė vėl, šį kaytą buvo jau 
nusiskutęs ir apsivilkęs švariais marškiniais. Motina 
laukė jo, rimtai nekantraudama. Ji buvo net pri- 
miršus savo užsipuolimą, kurį būvo iššaukusi sūnaus

išvaizda, ir Joachimo trumpalaikiam palengvėjimui 
net neužsiminė apie tuos du prakeiktus mužikus. Ąiš- 
kiai reikalas buvo labai rimtas.

— Pagaliau, Joachim, — tarė pani Stefana, per
žvelgdama jį greitu žvilgsniu. — Sėsk ir klausykis. 
Yra žinių, Joachim...

— Apie Zigmantą... — Joachimui labai staigiai 
pasidarė silpna ir tuščia kažkur papilvėj. — Ar jis.. 
Ar jis gyvas ? ..

— Nežinau, Joachim... Bet, o kiek sunkumų... 
Kiek vargo dėl to... dėl to testamento, Joachim.. • 
— Ji pabrėžė žodį to, bet matyti žinios buvo perdaug 
svarbios, kad .ji sau leistų sustoti ir dar kartą primin-. 
ti Joachimui, jog to testamento atsiradimas buvo 
kažkaip paties Joachimo kaltė. — Tas... tas chlo- 
pamanas Keršys apie tai žino! Ir jis priklauso ko
mitetui. ..

z Joachimas palyginti ramiai linktelėjo galvą.
— Aš taip maniau... Zigmanto mužikas gi lan

kėsi pas jį... Bet, jei komitetas atsiųs Ptcemickį čia 
tikrinti... Arba net Keršį, jie rastų tik kapą. Aš pa
sitikrinau — visi tiki, kad Zigmantas negyvas ir apie 
jį jokios žinios nėra..

—- Tu taip manai, joachim? Tai tū tiek it nusi
manai, Joachim. Ar tu suvoki iš viso, ką aš turėjau 
pergyventi? Komitetas iš Viso nežada siųsti žmogaus 
į Prancūziją, Joachim... Jie žada siųsti žmogų į A- 
metiką!



GEROS KOVOS KOVOTOJUI ATMINU
(Pabaiga)

Už poros valandų Valkinin
kuose buvęs mažas Lietuvos ka
riuomenės dalinys taktiniais su 
metimais pasitraukė Šešis kilo
metrus už Valkininkų. Su šiuo 
daliniu pasitraukė ir antras šau 
lių štabas. Besiorganizuojančio 
Valkininkų šaulių būrio vadu 
buvo paskirtas Vincas Dovy
daitis. Per naktį į Valkininkų 
būrį įstojo 18 vietinių jaunuo
lių. Vieni jų atsinešė savo šau
tuvus, kiti atjojo su savo ark
liais. Rytojaus dieną trūksta
mus šautuvus būrys gavo iš sa
vo stabo.. Tai. buvo pirmas II 
Šaulių lauko štabo šaulių bū
rys . suorganizuotas tarpfrontė- 
je. Šis būrys štabo įsakymu kas 
dien darė 15-20 kilometrų prie 
šakines žvalgybas, rinko žinias 
apie lenkų kariuomenės judėji
mą, puldinėdavo ir išblaškyda- 
vo.lėnkų raitelių žvalgybos bū
relius, gynė aplinkinius kaimo 
ūkininkus nuo plėšikaujančių 
lenkų karių ir kartais juos su 
visu grobiu paimdavo į nelais
vi

V. JASAITIS

kilometrų. Rodos, nuotolis ne
didelis, bet vienkinkiu vežimu 
ir palydovams esant pėstiems 
šį nuotolį pavyko nugalėti tik 
'po 1% paros. Nors ligoninėje 
buvo viskas daroma sužeista
jam gelbėti, bet V. Dovydaitis 
jau mažai reagavo į teikiamą 
pagalbą ir praslinkus parai, Juo 
zo maldų palydėtas, didvyriš
kai kovojęs, taurus jaunuolis, 
mirė.

Iš karo prie knygos ir į 
visuomenę

Nepriklausomybės karui pa
sibaigus Juozas vėl grįžta prie 
darbo ir knygų. Darbas buvo 
reikalingas kasdienos pragyve
nimui, nes iš neturtingų, jau 
amžiaus slegiamų, tėvų jokios 
paramos negalėjo priimti. Dar
bas, veikla įvairiose organiza
cijose ir privatus mokymasis 
beveik nepalikdavo laiko poil
siui ir išsiblaškymui. Universi
tete (Friburge, Šveicarijoje) 
studijavo ekonominius ir poli
tinius mokslus kaip artimiau
sius jo į visuomeninį darbą lin-

rai. Šis milžiniškas jaunimo sąs 
kridis su savimi atsivežė 1,500 
vėliavų. Kiekviena vėliava sim
bolizavo atskirą pavasarininkų 
dalinį.

Dr. Juozas Leimonas šio kon
greso atidarymo žodyje pareiš
kė, kad pavasarininkija visu 
jaunatvės entuziazmu dirbo ir 
dirbs didįjį kultūros darbą ir 
šventai atliks jai uždėtas Baž
nyčios, tautos ir valstybės pa
reigas. Šie jo žodžiai išreiškė 
ne tik pavasarininkų veiklos tik 
sius, bet ir pačio vado asmeni
nio gyvenimo polėkius, meilę 
Lietuvos žmonėms ir Lietuvai.

Lietuvių namai Medėline, Kolumbijoje; prie jų stovi pirmieji jų gy
ventojai Juozas Elvikis ir jo žmona.

Į Chicagą atvyks kard.

Juozas beveik kasdien lanky
davo šį tarpfrontinį šaulių bū- 
r^ perduodavo štabo įsakymus 
ir*‘byrio surinktas žinias pri
statydavo vyresnybei. Lenkams 
vis stipriau spaudžiant Varė
nos fronte, V. Dovydaitis gavo 
įsakymą su būriu pasitraukti iš 
Valkininkų. 1920.X. 16 ankstybą 
ūkanotą rytą vadas būrį perkė
lė dešinėn Merkio pusėn, o pats 
su padėjėju dar liko Valkinin
kuose duoti nurodymų liekan
tiems slaptiems ryšininkams. V. 
Dovydaičiui einant per aikštę 
prie Valkininkų mūrinio šven
toriaus iš dviejų priešingų pu
sių jį šuoliais puolė lenkų rai
telių šimtinė. Vincas spėjo įbėg
ti į šventorių ir pradėjo atsi
šaudyti: Lenkų raiteliai, nusė
dę nuo arklių apsupo šventorių 
ir pro mūro viršų pradėjo šau
dyti į Vincą. Vincas iš lėto taik
liai atsišaudė. Keletas, lenkų ka
rių jo šūviais buvo sunkiai su
žeisti Vincas turėjo vieną šau
tuvinę granatą. Apgalvotai, pro 
mūro viršų taikliai ją paleido 
į lenkų raitelių būrį, vienu šūviu 
nukaudamas kelis arklius ir su
žeisdamas keletą karių.

kušiam charakteriui.
1927 m. baigęs aukštąjį moks 

lą daktaro laipsniu, Juozas 1928 
metais pradeda dirbti L. Finan-

Dr. J. Leimonas

Drąsusis karys

Pagaliau, įsidrąsinęs vienas 
lenkų viršila su trimis kariais 
per priešingą, Vinco kulkų ne
pasiekiamą, šventoriaus galą į- 
lipo į šventorių ir, dengiami baž 
nyoios galo, pradėjo šaudyti į 
Vincą, kuris nuo jų šūvių pasis
lėpė už storoko jovaro. Lenkai 
j^to siūlė pasiduoti, bet jis griež 
tų galvos mostu atmetė jų pa
siūlymą. Pagaliau lenko kulip- 
Jta, praėjus pro medžio kamie
ną, Vincą sužeidė į vidurius. 
Jis susmuko pasruvęs kraujuje. 
Lenkų viršila apkraustė jo ki- 
ąenius paimdamas vertingus do
kumentus, o Vincą kaip negyvą 
paliko gulėti vietoje. Lenkų rai
teliai Valkininkuose jautėsi ne
saugūs ir po poros valandų sku 
biai pasitraukė. Geraširdės dzū- 
kės apžiūrėjo, kad kraujuose pa' 
sruvęš Lietuvos šaulys rodo gy
vybės ženklus, kaip galėdamos 
ir mokėdamos, aprišo rankšluos 
čiu žaizdas, kuo turėjo pridengė 
sužeistąjį ir slaptais keliais pra 
nešė apie tai štabui. Štabas su
keistajam gelbėti pasiuntė sa
vanoriškai pasisiūliusį J. Leimo- 
ną. Jis vienui vienas, priešo do
minuojamoje vietovėje skubino
si gelbėti sužeistą draugą.

Jau pradėjo temti kol jam 
pavyko surasti vienkinkį veži
mą ir taip pat slaptais, pelkė
tais keliais nugabenti sužeistą
jį į lietuvių užfrontę. Juozo pa
sakojimais, keletas valandų tos 
kelionės buvo skaudžiausios jo I 
gyvenime, nes sužeistasis, kiek 
atsigavęs, pradėjo sunkiai de
juoti, o jis be maldos Aukščiau
siam nieku kitu negalėjo jam 
padėti. Perrišimo punkte, sutei
kus sužeistajam pagalbą, Juo
zas vėl paskiriamas jį lydėti į 
Alytaus ligoninę, esančią už 30

sų ministerijoje, Kaune, bet lais 
valaikiū vėl aktyviai veikia a- 
teitininkuose pavasarininkuose 
įr daugelyje kitų organizacijų. 
Tuo laiku Lietuvos darbo kata
likiškas jaunimas jau gausiai 
buvo susibūręs saviveiklai į Pa
vasarininkų organizaciją. Pava
sarininkai tuo laiku Lietuvoje 
tūrėjo 600 kuopų ir virš 60,000 
narių. 1928 metais devintoji Pa
vasarininkų konferencija dr. J. 
Leimoną išrenka vyriausiu “Pa
vasario” federacijos vadu. Pa
vasarininkų vadu Juozas išlie
ka iki okupantai bolševikai pa
vasarininkų organizaciją užda
rė, visą organizacijos ir jos pa
dalinių turtą užgrobė ir patį va
dą bei didelį skaičių pavasari
ninkų įmetė į' kalėjimus.

Jaunimo vadas

Dvylika metų dr. J. Leimonas 
buvo Pavasarininkų vadu, dvy
lika metų pačio pajėgiausio am
žiaus jis atsidavė idėjiniam dar
bui, kad Lietuvos jaunimas tap
tų kultūringesnių, pažangesniu, 
sąmoningiau mylėtų savo tikybą 
ir tautą, būtų visada jautrus 
kilniems darbams. Kaip tikras 
vadas, idealistas Juozas skyrė 
visas savo jėgas pavasarininkų 
veiklai paremti ir jai tobulinti.

Gyvenimas rodo, kad būti idė 
jinės jaunimo organizacijos po
puliariu ir sėkmingu vadu rei
kia, kad vado visa visuomeninė 
veikla būtų nesurišta su- asme
ninio gyvenimo pasisekimu. Rei 
kia, kad vadas visa savo asme
nybe būtų virš pilkosios kasdie
nos ir jam reikia sugebėti nuo
latos ugningai įtaigoti kuopų 
ir kitokių padalinių vadus, o šie 
jau savo ruožtu kurstys ir pa
laikys entuziazmą pavienių na
rių.

Visas 12 metų Juozo vadova
vimas Lietuvos pavasarininkam 
liudija, kad šių savybių Juozas 
turėjo su kaupu. Šiuo laikotar- j 
piu pavasarininkų veikla viso-1 
keriopai šakojosi. 1938 m. bir
želio mėn. pavasarininkijos ju
biliejiniam 25 rtietų kongrese, 
Kaune, organizuotai suplaukė 
40,000 jaunimo, jų tarpe gau
sūs įvairių rūšių sporto klu
bai, vaidintojų būreliai ir cho-

Bolševikiniam kalėjime

Po šio kongreso pavasarinin
kų veikla vis plėtėsi gilumon ir 
platumon. 1940 m. birželio mė
nesį Lietuvą užliejo bolševikų 
jūra, atnešdama visiems lietu
viams negirdėtą priespaudą ir 
vargą. Vienu mostu pavasari
ninkų, kaip ir kitos lietuviškos 
organizacijos buvo uždarytos, 
jų ir kitas turtas bolševi
kų užgrobtas, visi žymesnieji 
veikėjai dviejų naktų bėgyje su 
kišti į kalėjimus. Jau 1940 m. 
liepos 4 dieną vėlyvą naktį prie 
dr. J. Leimono kuklaus name
lio sustojo du automobiliai. Iš 
jų šeši enkavedistai įsiveržė į 
Juozo šeimos butą. Iki anksty- 
vaus ryto vyko smulki krata, o 
saulei patekėjus, neva tolimes
niam trumpam apklausinėjimui 
Juozas buvo paimtas įstaigon. 
Namuose liko skausmo slegia
ma žmona ir du maži sūneliai. 
Trumpas įstaigoj apklausinėji
mas virto neribotam laikui pa
talpinimu užkaltais langais Kau 
no kalėjime. Žmona ilgesio ir 
skausmo kankinama dėjo visas 
pastangas bent kartą išsirūpinti 
pasimatymą su vyru. Visos pas 
tangos liko be pasekmių. 1941 
metų pradžioje, prasidėjus vo
kiečių repatriacijai, ponia Lei- 
monienė su dviem berniukais, 
pasinaudodama pavardės skam 
bėjimu, galėjo išvykti Vokie
tijon, nes buvo tvirtai prižadė
ta, kad, šeimai išvykstant į Vo
kietiją, bus leista išvykti ir šei
mos galvai, nors būtų ir kalė
jime. Visi Juozo draugai, liku
sieji Kaune, tikėjo, kad, jo šei
mai išvykus į Vokietiją, ir jis 
ten buvo išleistas. Ir koks visų 
buvo nustebimas, kai 1941 m. 
birželio 24 d., bolševikams pa
bėgus iš Kauno ir visiems bol
ševikų kaliniams išėjus į laisvę, 
jų tarpe buvo ir dr. J. Leimo
nas.

Vokiečių okupacijoj ir išeivijoj

Jį sutikau Kaune tik po dvie
jų dienų išėjusį iš kalėjimo. Juo 
zas išviršiniai buvo sunykęs, bet 
giedrios nuotaikos, nes jau bu
vo gavęs žinių, kad jo šeima, 
yra sveika Vokietijoje. Jį kaip 
ir visus kitus lietuvius džiugino 
viltys, kad tuojaus Lietuva at- 
sistatys, kaip nepriklausoma 
valstybė. Pokalbyje apie bolševi
kų tardymus jis papasakojo, 
kaip bolševikų tardytojų šimtus 
naktų buvo tardomas, kiekvie
ną kartą neatpasakojamai kei
kiamas, kam organizavo ir va
dovavo kontrrevoliuciniai orga
nizacijai “pavasarininkams”, 
kaip buvo laikomas pusbadžiu 
ištisomis paromis tamsiose vie
nutėse ir t.t. Bet Juozas, pasa
kodamas ir apie tuos fizinius

Wyszinski
Dalyvaus manifestacijoj minint 1,000 m. sukaktį nuo 

krikščionybės įvedimo Lenkijoj

Tūkstanties metų sukaktis 
nuo krikščionybės įvedimo Len 
kijoje bus Chicagoje minima 
rugp. 16 d. Ta proga McCor- 
mick parodų- rūmuose ruošia
mas banketas (įėjimas $25), 
kur kalbės vysk. Fulton Sheen.

Kardinolo Meyer pakviestas 
1966 m. atvyks į Chicagą Var
šuvos kard. Wyszynski; ir rug- 
piūčio 28 d. dalyvaus sukakties 
proga suruoštoje manifestaci
joje, kur bus apie 100 įvairių 
vyskupų ir prelatų. Numatoma, 
kad manifestacija sutrauks 
apie ketvirtadalį milijono žmo
nių į Soldier Field ir kitas pa
ežerės aikštes.

Daugiau kai 2,000 žmonių 
dirba besiruošiant tiems įvy
kiams. Tos manifestacijos gar
bės pirmininkas yra vysk. A. 
Wycislo, kuris sukviestiems 
spaudos, atstovams ir perteikė 
informacijas.

Chicagoje — 600,000 lenini

Chicagoje yra apie 600,000, 
•gi JAV-se lenkų esama apie 7 
milijonus. Pačioj Lenkijoj yra 
arti 30 mil. J gyventojų, o išei
vijoje iš visbi apie 12 mil. len
kų.

Šią vasarą) ruošiamame ban
kete lenkai tikisi surinkti $100,- 
000, kad turėtų lėšų 1966 m. 
sumušti didžiąją manifestaci
ją

Tūkstantmečio proga lenkai 
jau 1957 m. pradėjo didžiąją 
9 metų noveną, kuri baigsis 
1966 m.

Krikščionybės įvedimo Lenki
joje data yra laikoma 966 m.

kovo 7 d., kada pirmasis Len
kijos karalius Mieszko apsikrik
štijo prieš vesdamas katalikę 
princesę Dabrowka.

850 studentų piligrimų
Ryšium su tūkstantmečio su

kaktimi, apie 850 Chicagos 
apyl. studentų padarys piligri
mų kelionę į Washingtoną, kur 
gegužės 3 d. bus pašventinta 
Čenstakavos koplyčia Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje. Koply
čios įrengimas kainavo $325,- 
000.

Jubiliejaus minėjimas taip 
pat vyks atskirose lenkų para
pijose. Chicagoje yra 74 lenkų 
kat. parapijos. Visose JAV-bė- 
se yra daugiau kaip 800 lenkų 
parapijų, vienas lenkas arkivy
skupas ir 6 vyskupai.

Priespauda Lenkijoje
Dabar Lenkijoje kenčia sun

kią prievartą. Bažnyčios apde- 
damos mokesčiais, draudžiamas 
religijos mokymas didesnėse 
grupėse už bažnyčios. Ir neat
rodo, kad padėtis žymiai gerė
tų. Apie . 3,000 lenkų kunigų 
yra išvykę į tremtį, į vakarus.

Katalikų spauda Lenkijoje 
likviduota. Neleidžiama spaus
dinti nė katekizmų, nė malda
knygių. Spausdinama Prancū
zijoje ir kitur laisvame pasau
lyje ir siunčiama į Lenkiją.

Lenkai JAV-se turi specialią 
religinės šalpos organizaciją, 
kuri, drauge su rinkliavomis 
•bažnyčiose, sutelkia apie $300-, 
000 per metus religinių reikme
nų parūpinimui Lenkijoje.

—J. Pr.

LB RINKIMŲ

(Atkelta iš 3 psl.).
taip laikomas pasitraukušiu iš 
tarybos ir jo vieta užima rinki
muose iš eilės daugiausia balsų 
gavęs kandidatas. Be to, tary
bos narys turi reikštis LB veik
loje savo gyvenamoje • vietoje 
surasdamas progų ir galimybių 
LB veiklai kelti, tautos kultūrai 
ugdyti ir jai reprezentuoti.

Ligi šiol kandidatų į LB ta
rybą sąrašuose matėme pavar
des labai skambių žinomų žmo
nių, turinčių garbingas profesi
jas. Kaip profesionalai dėl savo 
srityje atliktų darbų jie tikrai 
užsipelnė daugelio pagarbos. 
Bet dalis jų, dėl savo svarbių 
asmeninių pareigų, amžiaus ar 
kitų sąlygų neturėjo laiko ir ne
buvo pritapę prie LB veiklos. 
Rinkikai, prieš pasirinkdami 
kandidatus, už kuriuos jie norė
tų atiduoti savo balsą, pirmoje 
eilėje turėtų atkreipti dėmesį, 
kokį ryšį renkamasis yra turė
jęs su LB sąjūdžiu. Kandidato 
profesija, kuri yra rinkimo la
pely šalia pavardės, nedaug ką 
pasako. Kažin, ar ateityje ne
reikėtų panašiuose atvejuose 
duoti kiekvieno kandidato trum 
pą visuomeninės veiklos apibu
dinimą. LB eilėse per eilę metų 
matome kuklių, bet uolių darbi
ninkų, kurių pareigingumu daug
svarbių lietuvybei darbų atlie- Į 

į karna, bet kurių vardas dėl ne
pakankamos reklamos nėra pla
čiau nuskambėjęs.

LB sąjūdis apima visus lietu
vius, neatsižvelgdamas į politi
nius Ibei srovinius nusistatymus.

IŠVAKARĖSE
■ J/

Tad natūralu, kad į ją įeitų į. 
vairių nusistatymų asmenys. 
Tačiau tupėtų* būti reikalauja, 
ma, kad jie furėtų būti toleran
tiški kitų atžvilgiu. Tautos rei
kalai būtų jiėms pirmoje eilėje 
o sroviniai ir asmeniški —ant 
roj. žodžiu, iš tarybos nario 
daug ko tikimasi, daug ko rct 
kalaujama. JAV bandymų hį. 
kotarpį išgyvenančiai LB jog 
tarybos narys yra beveik tuo, 
kas krikščionybės pradžioje bu
vo šio, tada naujo, mokslo sklei 
dėjai apaštalai, laidavę jai ke
lią į pergalę ir visuotinį pripa- 
žinimą.

Vienas iš svarbiausiųjų LB 
uždavinių —tautinės prigim- 
ties išlaikymas išeivijoj. Tad 
reikiamas dėmesys naujai išrink 
toj LB taryboj turėtų būti su
kauptas į jaunąją kartą. Jauni
mo organizacijos, lituanistinės 
mokyklos, dainų ir šokių ansam 
bliai, valdybos rateliai, sporto 
klubai, orkestrai ir kiti panašūs 
reikalai tebūna LB tarybos nuo
latiniai rūpesčiai.

I niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiimni
I 10%, 20%, 30% pigiau mokMte, 
I už apdraudą, nuo ugnies Ir auto-' 
I *nobllto paa

FRANK ZAPOLI8 
8208 H Wcst 95 Street,

Chlcago 42, Illlnol*
Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-43S9
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RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai 

J & T RADIO-TV 
4832 W. 14th St. Cicero, III.

Tel. 863-4660
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
ir apdraustas perkraustymap 

VA 5-9209 Chicago. Il«

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijo> 
Tune-ups ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

SIUVIMO MAŠINOS

Bemina • Eina • Ptatt • Necchl 
White • Domestic • Kenmore • 
N'ew Home • Free VVestingbouK • 
Viking ♦ Adler • Anker • Slngv, 
etc. Ir visas japoniškos gatnyboi 
Taisome, parduodame Ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir sąly
gomis.

Darbas greitas Ir sąžiningas. Turt
ine dalis, pritaikome pagal skonį ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoįa ir 
arlemlesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS 
?654 S. Hermitage, Chlcago. HL 

Telef. — 737-5886
WbolesaJ« and Retall

SIUNTINIAI { LIETUI

ir kitos kraštus.
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32rlll. Tel. Y A 7-5M0

Tel. GRovehHI 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS- 
HEATING and COOLING 

1 šildyniŲ Ir šaldymų įrcngimM) 

I 7304 So. Rockwell Street
CHICAGO 29. ILL.

bei moralinius kankintojus ne
reiškė jiems asmeniškos neapy
kantos. Išrodė, kad jo pažiūra 
į. praeities kančias ir kankinto
jus buvo šventojo pažiūra. Dva
siniai Juozo nepalaužė nė sun
kios bolševikų kalėjimo kančios. 
Jis vis liko idealistiniai optimis
tas. Ir vokiečių okupacijoje, kur 
tik galėdamas, stengėsi padėti 
Lietuvos žmonėms, Vis planavo 
atkurti pavasarininkų organiza
ciją.

1944 metais antrą kartą rau
donajai pabaisai užgrobiant Lie 
tuvą, Juozas su šeima pasitrau 
kė į Vokietiją. Po kąro gyveno 
Detmolde, aktyviai dirbo trem
tinių organizacijose, rašė spau
doje, palaikė ryšius su an
glų ir vokiečių įstaigomis. 1949 
metais su šeima atvyko Ameri
kon ir apsigyveno Bostone. Kas

dienos pragyvenimą sau ir sa
vo šeimai pelnėsi rankų darbu. 
Čia vėl įsijungė į lietuvių visuo
meninį darbą, redagavo kelis 
metus “Lietuvos Vytį”, akty
viai organizavo Mėlynosios ar
mijos sąjūdį, kad malda Visa
galį išprašytų Lietuvai laisvę. 
Katalikiškoje spaudoje tiek Lie 
tuvoje, tiek Amerikoje yra pas
kelbęs daugybę straipsnių. Jie 
visi pasižymi idėjiniu nuoširdu
mu, idealistine nuotaika. Jo gau 
sios įvairioms progoms skaity
tos paskaitos visada pasižymė
davo optimizmu, visada klausy
tojų buvo mielai .klausomos. Dr. 
Juozas Leimonas, nors visais 
savo gyvenimo laikotarpiais 
daug vargo-ir sunkumų perken 
tęs, išliko darbingas ir kūry
bingas iki savo mirties. Jis ir 
mirė beorganizuodamas ateiti-, 
ninku šventę Putliame.

CIRCUIT TV.
Ekspertai Visų Gamybų GREITAS patarnavimas J NAMUS u 

DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys Ir darbas.

CHICAGO, ILL. PHONE: 471*24H2412 WEST 71ST ST.

| FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET i"

!•

Didelis pasirinkimas įvairiausiu -L 
televizijos, radio, stereo aparatų. | ' 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitig ir P. Endzelia
Telefonas: CA 5-7252

Faubus’o' priešininkas. Winthrop Rockefeller plačiai šypsosi, rodyda
mas ką tik pasirašytą įsipareigojimą kovoti prieš kyšininkavimą val
džios įstaigose. Jis yra respublikonų kandidatas į Arkansas guberna
torius, ir bandys išverst iš tų pareigų dabartinį gubern. Orval Faubus, 
kuris jau 6-tos kadencijos siekia.

Jo kūnas ilsisi Kalvarijos ka
puose Bostone, jo siela ilsisi 
Viešpaties ramybėje. Juozo veik 
los žymių rasime visur, kur yra, 
lietuvių katalikų. Reikią tikėtis 
ir net yra žinoma, kad1 iš 1,500, 
pavasarininkų vėliavų, 'plevėsa
vusių 1938 metų Pavasarininkų 
kongrese Kaune, ne viena jų 
su pavojumi gyvybei slaptai sau 
gojama ir laukia tik laisvesnės 
valandos vėl suplevėsuoti ir 
šaukti Lietuvos jaunimą laisvai 
dirbti Dievui ir Tėvynei, kovoti 
gerą kovą, kurią dr. Juozas Lei
monas, Lietuvos dzūkų kalvio 
sūnus, kovojo visą savo gyve
nimą.
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Dirvos novelės konkurso [21^
AMERICAN LEGION SALĖJE, 8400 South Halsted Street, Chicago, Illinois

KLEB. KUN. B. IVANAUSKO 
SUKAKTIS

buvo lietuviškosios 
pranešėja.

Šį sekmadienį, geg. 3 d. 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Balys Ivanauskas švenčia 
savo 25 metų kunigystės su
kaktį.

10:30 vai. bus iškilmingos 
pamaldos, laikomos paties jubi
liato. Pamokslą pasakys kun. J. 
Cekavičius iš New Yorko.

’ pagerbimo banketas įvyks 5 
vai. Šv. Jurgio auditorijoje. Da
lyvaus per 450 svečių. Pobūvy 
trumpą meninę programą atliks 
Šv. Jurgio parapijos choras, va
dovaujamas varg. Pr. Ambra- 
zo, įbus įteiktas bendras visų or
ganizacijų adresas ir sveikini
mai žodžiu. Pobūviui pakviestas 
vadovauti Juozas iStempužis, 
Tėvynės Garsų radijo vadovas.

Atidaryta dail. Br. Murino 
paroda

Dail. Broniaus Murino akva- 
relinių darbų paroda atidaryta 
Čiurlionio ansamblio namuose, 
10908 Magnolia Dr. Atidaromą
jį žodį tarė dail. V. Raulinaitis. 
Parodoje išstatyti 34 darbai.

Paroda darbo dienomis atida
ryta nuo 12 vai. iki 8 vai. vak. 
lAteinantį sekmadierfį, geg. 3 d. 
paroda bus uždaryta 8 vai. va
kare. Tą dieną parodą galima 
lankyti nuo 1 vai. p. p.

Parodą globoja LB Clevelan- 
do pirmoji apylinkė, kuriai pir
mininkauja F. Eidimtas.

Clevelandiečiai maloniai kvie
čiami parodą aplankyti ir pasi
džiaugti mūsų gabaus akvare- 
listo darbais. Norintieji galės 
jo vertingųjų darbų įsigyti.

Baltijos aidų radijo vakaras

Trumpųjų bangų siųstuvu iš 
The Station of the Nations kiek
vieną pirmadienį yra transliuo
jama pabaltiečių programa, ši 
radijo programa pereitą šešta
dienį turėjo savo pirmąjį vaka
rą, kurio programą išpildė Juzė 
Knštolaitytė -Daugėlienė, akom 
panuojant Genovaitei Korsakie
nei. Puikusis sopranas išpildė 
•*Žinau aš dainą — J. Gaubo, 
"Abejonę” — A. Kačanausko ir 
arijas iš Romeo ir Juliet ir Bo- 
heme.

įVysk. M. Valančiaus jaunųjų 
ansamblio “Aukuro” kanklių 
orkestras paskambino Petraus
ko “Stipinsiu dainužę” ir Mi
kulskio aranž. Blezdingėlę. Jau
nųjų choras padainavo keturias 
dainas. Tiek latvių, tiek estų, 
tiek lietuvių klausytojai, jau
nuosius ansamblininkus šiltai 
palydėjo gausiais plojimais. Di
rigentas muz. Alf. Mikulskis

IŠ latvių pusės kalbėjo Eriks 
Ievinš. Estus atstovavo akor
deonistas, 14 m. smuikininkas 
ir oktetas, padainavęs dvi dai
nas,

Tai buvo pirmasis toks ban
dymas. Kad jis būtų labai pasi
ekęs, nebūtų galima sakyti. 
Klausytojų nedaug prisirinko. ; 
Didžiumą vistiek sudarė lietu
siai, nors koncertas turėjo bū
ti visų trijų pabaltiečių tautų, 
kurios kartu ir veda radijo va
landą, pavadintą Baltijos aidai.

Pavasario koncertas jau čia pat

Dainavos jaunimo stovyklos 
naudai rengiamas koncertas i- 
vyks už savaitės, geg. 9 d. Šv. 
Jurgio auditorijoje. Programo
je dalyvauja mūsų didelės me
ninės jėgos: sopranas Lilija šu
kytė iš Toronto, jai akompa
nuoja pianistė Dalia Skrinskai- 
tė iš Toronto ir pianistas vir
tuozas Andrius Kuprevičius.

Solistė Šukytė padainuos 
Gluck, Schumano, R. Straus, 
Banaičio, Tallat-Kelpšos, Jaku- 
bėno, Gailevičiaus, Villa-Lobos 
ir Verdi kūrinius.

Pianisto Kuprevičiaus koncer
te girdėsime Jakubėną, Lisztą, 
Rachmanihoff ir Chopiną.

Koncertui jau viskas paruoš
ta. Specialiai išnuomotas roja
lis, išleidžiama plati ir iliustruo 
ta koncerto programa, šeiminin 
kės paruoš puikias vaišes, o vo
kiečių orkestras gros šokiams.

Pavasario koncertu susido
mėjimas yra didelis: jau daug 
kas įsigijo bilietus, gražus skai
čius įstojo į koncerto garbės rė 
mėjus. Bilietų šį šeštadienį bus 
galima įsigyti Dirvoje, sekma
dienį spaudos kioske ir rezervuo 
ti galima skambinant S. La- 
niauskui, tel. IV-6-2152, V. Pa- 
lūnui KE 1-9648 ir V. Rociūnui 
KE 1-5264. V. R.

programos

Pianistas virtuozas Andrius Kup
revičius dalyvauja Pavasario kon
certe, geg. 9 d. Clevelande.

Nuotr. V. Maželio

Pirmąjį ratą, apimantį krep
šinį, tinklinį ir stalo tenisą ren
gia latviai; gegužės 9—10 d. 
Clevelande.

Antrojo rato, aprėpiančio len 
gvąją atletiką, plaukymą, fut
bolą, ir lauko tenisą, ruošėjai 
yra lietuviai, birželio 27—28 d., 
taipogi Clevelande.

Pirmojo rato varžybos bus 
vykdomos vakarinėje miesto 
dalyje, šia tvarka: šeštadienį, 
gegužės 9 d. Krepšinis nuo 
10:00 ival. ryto iki 6:00 v. v. 

iNavy Park Recreation Center, 
17312 Clinton Rd. (prie Ridge 
Rd.)

Tinklinis — 10:00 vai. ryto 
— 6:00 vai. v. —Estabrook Re
creation Center, 4125 Fulton 
Rd. (tuoj pravažiavus Zoologi
jos sodą).

Stalo tenisas — nuo 10:00 v. 
ryto. — Danny Vegh’s Table 
Tennis Club, 1907 Euclid Avė. 
(prie, E. 19 St.)

Sportininkų vakaras — 7:30 
vai. v. — Slovėnų salėje, 6409 
St. Clair Avė.

PABALTIEČIŲ OLIMPINIAI 
ŽAIDIMAI

1964 m. yra pasauliniai Olim 
piniai metai. Pasaulio laisvi kra 
štai siunčia savo geriausius 
sportininkus į Pasaulinius olim
pinius žaidimus, kurie įvyks šį 
rudenį Tokyo, Japonijoje.

Deja Lietuva ir kitos Pabal
tijo tautos šia privilegija pasi
naudoti negali ir, negana to, 
dar yra verčiamos atstovauti 
okupantus — Sovietų Sąjungą.

Protesto ženklan prieš šią 
nuoskriaudą, Š. Amerikos Pa
baltiečių sporto federacija yra 
nutarusi kiekvienais Olimpi
niais metais rengti Š. Amerikos 
Pabaltiečių olimpinius žaidi
mus.

Kaip jau žinoma, II-ji Š. A. 
Pabaltiečių žaidimai vykdomi 
šiais metais dviemis ratais:

iškilmių vakarų
PROGRAMOJ: Premijos įteikimas, Meninė dalis, Vakarienė ir Šokiai. Pakvietimai $5 prie įėjimo. 

VILTIES DRAUGIJOS IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS 
‘ '' m

Ir šiam vakarui daugiausia 
energijos įdėjo Juozas Stempu- 
218, kuriam pabaltiečių atstovai 
Įteikė gėlių, Aldona Balčiūnaitė«•>

pajėgumo krepšininkus siunčia
me į Australiją!

PAKVIESTI 
REPREZENTUOTI 

LIETUVIUS

Lietuviškų spalvų reprezen
tuoti Il-se Š. Amerikos Pabal
tiečių olimpiniuose žaidimuose, 
gegužės 9—10 d. Clevelande, iš 
Clevelando LSK Žaibo yra pa
kviesti šie sportininkai:

Vyru krepšinyje — E. Mo- 
destavičius, A. Motiejūnas ir E. 
Šilingas;

Jaunių krepšinyje — L. Ke- 
dys; Moterų krepšinyje — D. 
Čiurlionytė.- Moterų tinklinyje— 
A. Barzdukaitė, I. Besperaitytė, 
R. Besperaitytė ir N. Gelažytė; 
Vyrų tinklinyje — T. Lapins
kas, A. Penkauskas, J. Zorska, 
G. Barzdukas; Mergaičių tink
linyje — D. Jurgaitytė ir V. 
Mockutė. Motenj komandinia
me stalo tenise — R. Gaidžiū- 
naitė: Vyrų komand. stalo teni
se — J. Nasvytis.

Viso 17 asmenų.

ALTO

Sekmadienį, gegužės 10 d. 
varžybos vyks tik Navy Park 
salėje: 11 AM —- moterų tinkli
nio finalas, 12 AM — vyrų tin
klinio finalas, 1:30 P M — iškil
mingoji dalis, paradas. 2 PM— 
jaunių krepšinis: Lietuviai — 
Latviai, 3:30 PM — Vyrų krep
šinis: Lietuviai — Latviai.

Visose komandinėse varžybo
se kiekvieną tautybę atstovaus 
jų rinktinės, sudarytos iš ge
riausių žaidėjui JAV-se ir Kana
doje.

Pažymėtina, kad lietuvių vy
rų krepšinį atstovaus ta pati 
rinktinė, kuri šią vasarą vyks
ta gastrolėms į Australiją.

Be abejonės, tokio sutelkimo 
elitinių pabaltiečių sportinių pa
jėgų dar nesame turėję, todėl 
sporto mėgėjams šios progos 
tikrai nevertėtų praleisti. Negi 
kas nenorėtų pamatyti kokio

Penketuko motina dėmesio centras. Andrew Fischer patrina savo 
žmonos kegliavimo kamuolį laimei pirma, negu ji tampa visų dėmesio 
centru Tarptautinėse moterų keglininkių kongreso rungtynėse, vyks
tančiose Minneapalis, Minn, Ponia ^Mary Ann Fisher yra vienintelio 
JAV-ese penketuko motina.

Mūsų kolonijose
Phoenix, Arizona

— Per L. b-nės susirinkimą, 
įvykusį balandžio 5 dieną Exe- 
cutive House pasidalinta įspū
džiais iš gerai pavykusios gegu
žinės ir Vasario 16-sios minėji
mo gamtoje. Vienbalsiai nutar
ta už nuoširdų pasidarbavimą, 
rengiant geras vaišes ir didelę 
maisto auką, įteikti Gird^uskie- 
nei padėkos adresą, papuoštą 
tautiniais motyvais inž. Vyš
niausko.

Iš gautų pajamų nutarta -pa
siųsti 25 dol. į Los Angeles pa
remti išlaisvinimo akciją Pabal
tijo kraštams.

Apyl. valdyba rūpinasi artė
jančiais gegužės 9 -10 d. į JAV 
LB tarybą rinkimais. Komisijon 
įeina: E. Josen, A-. Rimavičius 
ir J. Vyšniauskas, kviesdami 
kiekvieną lietuvį gyvenantį A- 
rizonos apyl. pasinaudoti balsa
vimo privilegija. Solidarumo mo 
kesčio nebus reikalaujama iš

balsuotojo, svarbu gyventi bal
savimo apyl. ribose ir jaustis 
lietuyiu.

Iš mūsų apylinkės kandida
tuoja prof. dr. Padalis, dėstąs 
ekonomijos mokslus Arizonos 
universitete.

Sekantis susirinkimas ir Mo
tinos dienos minėjimas įvyks 
gegužės 3 d. ten pat.

— Paulina ir Vytautas Ba
niai iš Maryland, Baltimorės, pa 
pildė mūsų b-nės narių skaičių. 
V. Banys gavo greitai gerą dar
bą. Mokslo metams pasibaigus 
persikels ir dukrelė Ramunė. 
Laukiama ir daugiau lietuvių, 
reikalaujančių gero klimato svei 
Ratai pataisyti.

— Lankėsi kum dr. P. Celie- 
šius ir, jei vietinės sąlygos leis, 
žada dėl sveikatos vėliau apsis
toti Phoenixe. Visi lietuviai tą 
žinią sutiko su džiaugsmų.

Šiuo metu geresnio oro niekur 
nerasime; drėgmės tik 8^>, o 
šiluma siekia iki 90°. J. R. I

Kiekvienas pasikeitimas mumy
se turi ir liūdną pusę, nes turime 
atsižadėti dalies savęs: turime 
mirti vienos rūšies gyvenimui ir 
gimti — kitos.

— A; France
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SOPHIE BARČUS RADIO 

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio Iki penk

tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:S0 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmai. 
7 va.1 v’o,k.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7150 So. Maplevood Avė. '■ 
Cblcaco 20, UI.

DAŽYMAS IR 
dekoravimas 

Vidaus Ir lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKTNI8 

Tel. 735-7388.
3013 W. Ofith PI.. Chka«o. III.

METINIS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus atstovų me 
tinis susirinkimas šaukiamas 
1964 m. gegužės 3 d. 12 vai. 
(sekmadienį, tuoj po sumos pa
maldų), Lietuvių salėje. Orga
nizacijų atstovus .. prašome at
vykti ir nesivėlinti.

Susirinkimo darbotvarkė: su
sirinkimo atidarymas, prezidiu
mo sudarymas, skyriaus valdy
bos nariai pateiks-metinės veik
los apyskaitinius pranešimus, re 
vizijos komisija pagarsins revi
zijos komisijos aktą. Diskusijos 
dėl pranešimų. Naujos valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai. Klausimai ir sumanymai.

PS. Primename, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybos Clevelan
do skyriaus atstovų nutarimu 
kiekviena organizacija priklau
santi ALTo Clevelando skyriui 
privalo sumokėti metinį nario 
mokestį $2. Kas nesumokėjo me 
tinio nario mokesčio, prašome 
sumokėti skyriaus iždininkui L. 
Leknickui iki 1964 m. gegužės 
3 d. arba gegužės 3 d. atvykus 
į susirinkimą.

Organizacijos, nesumokėju
sios metinio nario mokesčio, ne
galės dalyvauti balsavimuose,

Alto Clevelando skyriaus 
valdyba

CLEVELANDIEČIŲ ŽINIAI

Gegužės 9 ir 10 d. bus renka- ■ 
ma JAV LB ketvirtoji taryba. 
Clevelande balsuojama dvejose 
vietose: 6835 Superior Avė. — 
Lietuvių salėje ir 18022 Neff Rd. 
— Naujosios par. salėje. Per

abi dienas balsavimo punktai at
dari nuo 9 iki 3 vai. p.p.

Balsuoja asmeniškai atvykus 
į balsavimo punktą, arba paštu. 
Kas norėtų balsuoti paštu, pra
šom iki gegužės 1 d. paskam
binti K. Gaižučiui HE 1 - 8722. 
Bus balsavimo lapukai pasiųsti 
į namus.

Kiekvienas lietuvis, sulaukęs 
18 m. amžiaus, turi teisę balsuo 
ti, nežiūrint to, ar solidarumo 
įnašą sumokėjo ar ne.

Clevelando rinkiminė k-ja

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

carrent dividend on lnvestment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
V t 1 metų Investavimo bonus mokame dividendų kas pusmeti Ir

dar išmokame po už kiekvienus metus. 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER A VENDE, CHICAGO 32, ILLINOIS'
Valandos: Pirmad., antr&d., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p, p, 

Trečlad. uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 ▼. v.

(Lietuvių vaistinė) x

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLyinpic 2-0951

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

PRUKIBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVĖS CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVesterii, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

MECHANIŠKA TARKA]
Bulvėms tarkuoti
Pirkite tiesiog iš gamintojaus

V. J. SCHULTZ (ŠŪKIS)
102 Spring Street Willow Springs, Illinois 

TE 9-6823

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ ROSIU KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas Įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdaru nuo 8 - 6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY

ST. REMY IMPORTED FRENCH 
BRANDY

LOWENBRAU or WURZBURGER 
IMPORTED GERMAN BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles

Ql£l P’Q SELF 
W ■ O s E R VI C E J

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

APRLL — BALANDŽIO 30, MAY 1 ir 2 D. D. 1

Fifth $2.89

Fifth 53.79
CRUSADER IMPORTED 10 Year Old

PORTUGAL BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth 5^.89 

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth .39 

IMPORTED GERMAN 1961 VINTAGE WINES
Liebfraumilcli, Oppenheimer G oi d be rg
& others Fifth $1.09

Kfąi $2-98
POPUI.AR BRAND OF DIPORTED LIQUEUR 

Blackberry, Clierry, or Appricot Fifth $33?

Case $"7.95

SOUTHERN COMFORT LIQUEŲR Fifth $3.89
100 Proof
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DRAUGAS, penktadienis, 1964 m..gegužės mėn. 1 d. GULDĖCLASS1F1ED
oontraotors

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT MISCELLANEOUS
L’

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimo kojiniai s.

Dėl informacijų kreipkitės Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road, Chicago, III., VIrginia 7-7747

VACYS
CONSTRŪCTION CO. j

^REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Britanijos naujausia populiariąsias dainuškas dainuojanti grupė, Sno
bai, išsipustę Londone prieš skrendant į JAV pasirodyti televizijos 
programose. Iš kairės: John Bouiden, Peter Yerrell, Colin Sandland, 
Edward Giibert Visi yra 17 m. amžiaus.

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

CHICAGOS ŽINIOS
Įšnuom. 2 kamb. su vonia vyrams, 
atsk. įėjimas, netoli parko.

GRovehill 6-8282

MER AS IŠSKRIDO EUROPON

Chicagos meras Richard Da- 
ley, prieš išskrisdamas Euro
pon trijų savaičių atostogų, pa
skyrė tris asmenis į tuščias Chi 
cagos auklėjimo tarybos vietas. 
Civilinių teisių kairiosios gru
pės' nepatenkintos paskyrimais 
ir žada protestuoti.

KALBĖS BELGIJOS KARDI
NOLAS

Išnuomoja kambarį su maistu ir 
visais patogumais.

Tel. 523-3972.

Belgijos kardinolas Leon Su- 
enens praves Hiram Thomas 
paskaitas Chicagos universitete 
geg. 4 — 5 d. Jos sudarys di
džiausią ir gausiausią dalyvių 
skaičiumi katalikų — protes
tantų dialogą. Kardinolas yra 
vienas iš keturių moderatorių- 
vadovų Vatikano n visuoti
niam susirinkime ir 'bus pirmu
tinis katalikų teologas pravedęs 
minimas paskaitas.

įšnuom. šviesus 4 kamb. butas su 
vonia. Karštas vanduo. Kreiptis 
2-me aukšte iš šono. 4508 So. 
Honore St.

llllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllll 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
baisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

MISCELLANRUDS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TAISAU

— RADIO IR ELEKTRONIKOS 
INSTRUMENTUS

P. R U D Ė N A S
4448 South AVCstem Avenue, 

Telefonai: 847-4829 ir YA 7-1020 
iiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
A. ABALL ROOFING 

įkurta prieš 50 metų 

STOGŲ DENGIAIAS IR RINOS

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 

7203 S. VVestern Avė.
Chicago, Illinois. 60636

I■

1 >į a. 9 metų mūras. 4 ir 3 H 
kamb. Radiant šiluma ga%u. Alūfn. 
langai. Gražūs dideli kamb. Arti 
mokyklos ir bažn. M. p. Tik $31,500.

2 po 4 mūras. Nauja karšto vand. 
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2 
auto, garažas. 33 p. sklypas. M. p. 
$2.5,500..

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia Ir virtuvė. Kilimai. 2 auto, ga
ražas. Netoli mūsų Įstaigos. $18,000.

8 butai Ir 2 krautuvės. Nauji ši
luma gazu. Alum, langai. PajĄmų 
virš $10,000 metams. M. pk. Prašo 
$69,000.

m butų mūras. Iškelti vamzdžiai. 
Gražūs butai. Pajamų apie $18,000 
metams. M. p. apyl. $115,000.

Graži vasarvietė. L6 kabinų, 
būtis, restoranas, šokiams 
scena gražus gyvenamasis 6 
namas Ir ‘ 
pludymys. ____ _ ,
nuo Chicagos. Keis j 
eagoje.

Gražus 5 K kamb. 
Kilimai, šiluma gazu, _ 
tas nuo potvynio rūsys', alum. Įaugai, 
garažas, 37% p. sklypas, j pietus nuO 
M. pk. $24,500.

5 kamb. mūr. Nauja šiluma gazu, 
alum. langai, 2 a. garažas, nauja 
elektra, M. pke. Tik $16.700.

8 kamb. mūr., 2 vonios, šiluma ga
zu, kilimai, gražiai Įrengtas poilsiui

vleS- 
sale su 

kamb. 
kiti pastatai. Privatus pa- 
40 akrų žemes. 95 mylios 

nuosavybe Chi-

mūr. tik 5 m. 
pilnai apsaugo-

rūsys, 2 a. garažas, daug 
pke. $24.000.

2x5 kamb. mūr., 30 p. 
a, naujas garažas. Labai 
toje, M. pke. Tik $28,500.

Ant 40 p. sklypo 5 % 
kelių metų mūras. . dideli _ 
k'amb., kilimai, J pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $22,000.

4 jį kamb. “expand.” mūras, ga- 
zo šiluma, koklines plytelės, garažas, 
gražioje vietoje M. pke. Tik $20,500.

4 butų mūras. Nauja šiluma, 
garažas, netoli parko, M. pke. 
$44.000.

1 a., 0 m. niūras, 3 butai, karš
to vandens šildymas gazu. alum, lan
gai. Savininkui butas ir $175 J mėn 
pajamų, vakarinėje Chicagos dalyje 
prie 55-,tos g-vės. $31.000.

Shopping Oenter — 5 krautuvės, 4 
metų modernus mūro pastatas ant 
100x285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9,780. Mažos išlaidos. Tik $69,000.

14 butų. 2 aukštų mūras, geros 
Sajamos. Savininkas duoda paskolų. 

[; pke. $90.000.
6 kamb. de luxe. tik 5 metų viena

aukšte rezidencija, kilimai, šiluma 
gazu , 2 a. garažas, labai graži nuo
savybė. Tik už $31,500.

Prie pat parko 2x5 Jį kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum, 
langai. 2 a. garažas, M. pke. Tik 
$39,000.

priedų, M.

sklypaa, 2 
gerojo vle-

kamb., tik
gražūs

mflr.
Tik

NĖRIS REAL ESTATE
Telef. 471-03216924 S. Westem Avenue

■bi
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UGNIAGESIAI ILGAI DIRBA

Chicagos ugniagesiai dirba 56 
valandas savaitėj. Jų unija 
da pastangų darbo savaitę 
mažinti iki 40 valandų.

de-
su-

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS & HANDLES

30 & 50 Kai. Free delivery
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine
Tel. 224-4362 • 434-1113

Mes talsom, dažom rlnas, nuteka- | 
muosius vamzdžius ir ištepam smala I 
vidų ilgesniam naudojimui; naujos 
rinos įtaisomos iš nerūdijančio me- 1 
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
Ir iškeltų stogų taisymas, perdažy- 
mas, smalinimas ar naujai uždengi
mas. Kaminai ir "smokestack” per
taisomi—"tuo.kpointed” Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpointing Ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokamas Įkainavimas. Ati
darą visą, laiką.

t

Skambinkite LA 1-0047—RO 2-8778 
iiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Heating Contractor 
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūSių namo apšildymo 
pečius ir alr 
naujus ir aep.ua 
rinaa (gutters), 
mui boilerius.
dirbti mieste 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. A.pBk&ičia-.dmal nemo
kamai.

DOMAS BUKAUSKAS
BLEAT£NG & SHP.ET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. WesU?rn, Oblcago •. KB

condltionlng ; 
namus. Stogų 
vandens Šildy- 
Turiu leidimus 

ir užmiesčiuose.

Kūdikis pavogtas. Policija ieško 
nežinomos moters, kuri, vaidinda
ma gailestingąją seserį, pavogė 
p-ios Dora Franczak (viršuj) 2 
dienų sūnelį iš ligoninės Chicagoje. 
Apsimetusi gailestingoji sesuo pa
ėmė kūdikį nuo motinos prieš pat 
vidurdienį, aiškindama, kad vaikų 
gydytojas norįs kūdikio sveikatą 
patikrinti.

LAIMĖJO PREMIJAS

AR ĮVYKS PIENININKŲ 
STREIKAS?

Chicagoje kasdien išgeriama 
750,000 kvortų pieno. Vakar 
vakare pieno išvežiotojų unijos 
2,300 narių, nepatenkinti pie
ninių siūlomu algų pakėlimu, tu 
rėjo apsispręsti ir balsuoti, ar 
išeiti į streiką ar ne. Išvežioto- 
jai pieno į namus uždirba $125 
savaitėje. Urmu išvežiotojai į 
krautuves per metus uždirba a- 
pie $10,000. Pieninių darbinin
kai gauna $3.10 į valandą.

SENELIŲ PRIEGLAUDA 
VIEŠBUTYJE

Karmeličių vienuolija nupir
ko Joliet priemiesty Louis Jo- 
liet viešbutį, kuris bus paver
stas senelių prieglauda. Ji pra
dės veikti liepos 1 d.

PAŠVENTINO LIGONINĘ

Chicagos kardinolas Albert 
Meyer pašventino naują Šv. 
Juozapo ligoninę, 2900 N. Lake 
Sh.ore dr. Ligoninė, kurios sta
tybą kainavo 22 mil. dolerių, 
tun '500 lovų.

POLICIJOS PAKEITIMAI

Chicagos policijos superinten 
dentas O. Wilson, prieš išskris
damas į Europą, iškėlė 8 kapi
tonus, 4 leitenantus, 12 seržan
tų ir 61 eilinį policininką į nau 
jas paskyrimo vietas. Tas pa
daryta ryšium su 8 policijos 
nuovadų ribų pakeitimu.

Michel Hurson laimėjo $2,000 
už aliejinę tapybą 67-oje meti
nėje meno parodoje Chicagos 
meno institute. Toje pačioje pa
rodoje John Cannon laimėjo 
$1,200 už tapybą, o moteris 
Belle Sanford $1,500 už bronzo 
skulptūrą.

RETO ĮDOMUMO KNYGA
VERKIANTI DIEVO MOTINA

SYRAKŪZUOSE
Čikagos Arkivysk. aprobata 
pilnas vaizdas neįprastų ir

Su
Tai
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū- 
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga 
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiuik- 
timus Puiki dovana bet kam ir bet 

kuria
Užsakymus su

labai gra-

proga!
pinigais siuskite:

U G A S“ D R A
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

ŽODYNE
Šis žodynas yra vertingas tuo, 

Kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko uesuklaidinp ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian^Ėnglish 
Dictionary

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

REAL ESTATE

WILL COUNTY parduodama 3.7 
akro ąžuolyno. 3 miegamieji kam
bariai, 2 vonios, radiant apšild. Į 
vakarus nuo Argonne laboratorijų. 
$23,000. Savininkas. 739-1650.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA — 
ir likerių krautuvė, su namu. 
Geras pirkinys.

2437 West 47th STREET.

Dėl ligos skubiai parduodama di
delė taverna - valgykla su visais 
įrengimais ir baldais, pietvakarių 
Chicagoje. Apyvarta apie $55,000 
ir 17 kamb. mūr. namas duodantis 
$4,800 pajamų. Viskas už $37,000. 
Kreiptis — Šimkus, CL 4-7450.

NAMAS IR BIZNIS 
3 butai ir taverna. Parduodama 
dėl mirties šeimoje. 11400 Front 
St., Roseland, Illinois.

Skubiai palankiomis sąlygomis, 
pagal susitarimą, savininkė M. 
Rimkienė parduoda LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ-TAVERNĄ ir namą. 
3234 So. Halsted St.. CA 5-4555.

Dėl ligos parduodama delikatesų 
krautuvė. Gerai einąs biznis. 
Archer ir Kolin Avenue. Telef. — 
PO 7-7267.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
noB visiems pr* einamos

$13,500
67th ir Whipple. 5^ kamb. mūr. 
namas. 3 mieg. kamb. Plytelių 
vonia, spintelės virtuvėj. Sklypas 
30x125 p., mokesčiai $260.

3300 W. 66th Place. 6% kamb.. 
1V2 Sonios, de luxe air-condition- 
ed Georgian stiliaus namas, gazu 
apšild. Mokesčiai $590. Parduoda
mas už geriausią pasiūlymą.

6631 So. Albany. g kamb., 2 pil
nos vonios, air-conditioned namas. 
Sklypas 40x125' pėdų.

MAROVTTZ REAL ESTATE 
436-5577 arba GR 6-4373

i

.Savininkas parduoda Marąuette 
j Parke 2-jų metų bungalovv su 3 
Į mieg. Skambinti vakarais po 7 v.v. 
476-6178.

HELP W A N T E D

MOTERIAI — duodamas nemoka
mai didelis, gražus miegamas kam
barys už lengvą namu ruošos dar
bą. BR 8-0808.

REIKALINGAS VYRAS apkarpy
ti krūmelius (su mūsų elektriniu 
pjautuvėliu) ir pjauti želę.

Skambinti po 6 v. v. FR 0-7143.v.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus I

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

DOCTORS - RESIDENT PHYSICIANS, 
HAVE YOU A PERMANENT U.S. VISA?

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vlslntuvus.

Vieni utėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2481 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. 
Ofiso teL :

Juozas Žemaiti^ 
Vlctor Skade

Illinois
277-1442

OL '6-0412 
ST 8-9272

REAL ESTATE

METINIS DRAMBLIŲ

LĖBAVIMAS
Johannesburg, Pietų Afrikoj, 

Valstybiniame Kruegerio vardo 
parke sargai kasmet turi vargo 
su girtais drambliais. Ir tų var 
gų bei rūpesčių negali nusikra
tyti, nes parke auga marula me 
dis, marulos vaisius drambliai 
mėgsta, o tie vaisiai dramblių 
viduriuose fermentuojasi, virs
ta alkoholiu, fp drambliai, jų 
priėdę, labai .pasigeria, tampa 
girti. Ir drambliai pavasarį per 
5 savaites būna neblaivūs, gir
ti; po 5 savaičių-, marulos vai
siai nuimami, ir drambliai būna 
blaivūs iki ateinančio pavasa
rio.

n
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kai&uoja 7 doL

laida 1960 m. Išleido Liet

Užsakymus su pinigais siųskite: 

‘ 1 D R A U S A S ’ ’ 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

M O V I N G
Apdraustas perkraustyznaa 

įvairių atstumų

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

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

This is a permanent opportunity in a modern 100 bed-general hos- 
pital, serving two 
wlll provide you 
apartnients.

Your d uties 
heal'th and ser\qcc 
starting his career or

Kineli y addrešs Inųuiries;
EVERETT E. VAN VALKENBURBH

SYMNES HOSPITAL, ARLINGTON, MASSACHUSETTS 
or phone — MI 3-1080

of New England's most attructive 
with your choico of comfortablc

conimunities. We
2 or 3 bedroom

cases, eniployee
Excollent opportunity for u young dočtor just 

physician with a permanė n t U.S. Visa.

vvill includo treaiuent of accident 
caše.

tol* a

CADILLAC GAGE COMPANY 
Has the Follovving Immediate Openings: 

JIG BORE OPERATORS 
MILL HANDS 

TURRET LATHE OPERATORS
The above are Permanent Opportunities for top men with 
shop experience, Aircraft Quality work.

Overtime - Good Company Policies.
This iš where you will enjoy Living and working conditions. 

Eąual opportunity Employer
Apply in person or ivrite r ;

CADILLAC GAGE COMPANY
25760 Groesbeck Highway, Warren, Michigan

job

Gera vieta bet kokiam bizniui 
■kurti.

Turime daug gerų ir nebrangių 
namų, greitai Ir rūpestingai patar
naujame, apskaičiuojame income tax. 
turime notaro teises, darome Verti
mus fr Įkainuojame namus, 11 metų 
praktika davė mum? šimtus paten
kintų asmenų, J kurių skaičių kvie 

I čiame ir Jus.

ir 4 k. būtas 
Garažas. Cęn- 
užlnrti. Brigh-

Mūr. 2 po 6 kamb.
I skiepe. 30 p. sklypas. 
• tral šild. Tuoj galima 
ton pke.

Mūr. namukas
Su garažu, skiepu 
1 ar 2 asmenim, 
mus pirkinys. Tik

Mūr. bungaloiv, 
sklypas, garažas. 
$18.900.

4 butai, 3 ofisai 
sklypas. 65-os ir S.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING
CAR LICENSES.

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

30 p. siklypo.aht
ir pastoge. Tinka 
Gage Parke. Jdo 
$12,500.
« kamb., 30 p. 

Gage parke.

Ir taverna, 50 p. 
Weštern Avė.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

6 kamb. mūras. Moderni virtuvė 
ir vonia, be to sausam beismente 
kita vonia ir patogumai. Naujas ga
zu šildymas, 2 auto. mūr. garažas. 
Mums artima vieta. $19,450.

71 ir Callfornia. 8 metų modernus 
niūras. 2 butai po 6 kamb.. alum, 
langai, garažas. $39,900.

Priešais M. Pke, mūro rezidencija. 
G kamb.. 2’^ vonios, karpėtai, gara
žas, 35 p. sklypas. $21,500.

1 ’/^ buto med., šalia tuščias skly
pas, gazu šildymas, garažas. $21,000.

Pajamų bunga)ow, 6 ir 3 kamb. 
71 ir Maplevvood, gazo šild., gara
žas. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Mo- 
dern. viduj, iškelti vamzdžiai. Nau- i 
jas gazu šild., alum, langai. 70 ir į 
Talman. $29,000.

r
4 kamb. niūras. Puikus namas. Ar

ti 55 ir Kedzie. Našle parduos už 
$13.800.

Lotas
gyventi.

Arti
mūras, 
modern. vidus. $27,500.

Gražus mūras. $4.200 
ti lietuvių bažnyčios. B.

Bargenas. Puikus 2-ju __
Netoli mūsų ofiso. $23.000.

3 butų med. Gera vieta $150 nuo
mos. Atskiri šildymai. $13,500.

Liinksus 2 butų mūras. Naujas ga— 
zu šildymas. Karpetat. Garažas. 
$32,900.

Vertingas 4 kamb. mūras. A!r- 
• cond. Platus sklypas. Šalia garažas. 
|$18,900.

Auksins vieta bizniui Ir
71-os ir California, 2 butų
6 ir 4 kamb. Mūro garažas, 

vidus.
nuomos. Ar- 
pke. $24,500. 
butu mūras.

K. VALDIS REAL estate
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar BE 7-8534

_ Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudomo turto.

Mūr.
žas. M.

Med.
vonios,

Mūr. 5 kamb., garažas, 71 ir Tai- 
man. $16,900.

Mfir. 6 kamb., garažas, naujas šil
dymas. 67—Artesian. $17,900.

Mūr. 15 butų, M. p. Sutinka keis
ti j mažesnj. $120,000.

Mūr. 6 ir 4 viršuj. Įrengtas rūsys, 
NOTARTTATA^ Igaražas* ^* p* 523,500.

2 mūr’ r,amai B‘ ‘Shton p. ant vie- INCOME TAX no loto. ?17,900;

IK a (5 ir 4), rūsys, gara- 
p. Tik $17.500.

2x0, garažas, rūsys, naujos 
M. p. $17.900.

I

Marąuette Parke parduodamas 5 
kamb. namas. Pilnas rūsys ir pa
stogė, nauja centrai, apšildymo 
krosnis, 220 V. laidai, žemi mo
kesčiai — $182 metams. 6806 S. 
Artesian RE 7-6739.

Parduodamas 5y2 kamb. bungalow. 
Keramikos plytelių vonia ir vir
tuvė, gazu apšild., pušinių lentų 
sienos rūsy, 2 m aš. garažas. 7223 
S. Richmond St. RE 7-3285 arba 
RA 3-1971. Atdaras apžiūrėjimui 
sekm. 12-5 vai.

Parduodamas pajamų namas. Mar
ąuette Parke. 7126 S. Rockwell 
St. $18,000. Savininkas. RE 7-3201

LOCKPORT, ILL. Savininkas par
duoda 2 akrus žemės — 1 akras 
su vaismedžiais. Banko paskola 
lengvom sąlygom. 838-4290.

CICERO. 4 BUTŲ MŪR. NAMAS 
LIETUVIŲ RAJONE. Apyl. 51st 
ir 16th St. 6—5—-5—5 kamb. 
$346 pajamų, nuomininkai patys 
apsišįldo. Mokesčiai tik $254. 
$28,750; įmokėti $6,000. SVOBO- 
DA, 6013
OLympic 
2-2162.

Cerenak Rd., Cicero.
2-6710 arba BIshop

i

Zr'-

Skelbkitės “Drauge”

oeveik naujas. 
$18.200.
m. 2 šildymai, 
$29.900.

Mūr. 4 ^į kamb., 
arti mūsų Įstaigos.

Mur. 2x4 apie 10
30 p. lotas, M. p.

Mūr. 5 karnų, rezidencija, M.
Garažas, 40 p. lotas. $16,800.

Mūr. <2x6, tik 5 m., platūs lotas, 
šild. $38,900.

p-

2

Mūr. naujas, 4 mieg. 59—Callfdr- 
nia rajone, garažas. $23.500.

Mūr. apie 10 metų. 4 mieg. Gara
žas.. 71 ir Franclsco. $21,500.

Mūr. 4 mieg. Garažas. Įrengtas 
rūsys, naujas šildymas. $14.500

Mūr. G kamb. mūro garažas, 
tus lotas. Naujas Šildymas.

Mūr. 3 butai po 4 kamb. 
ton p. Geros pajamos.

Mūr. 2x5. Prie 
Garažas. $28.500.

Med. 5 kamb.
gero susisiekimo,

Mūr. 2 po 4, 
garažai. $25,800.

7 kamb. vasarnamis, 10 metų, Be- 
verly Šhores. Skubiai, už $10,500.

Mūr. 5 kamb. priešais M. p., 8 
metų. Bargenas už $18,500.

Mūr. 2x5 priešais M. d. bažnyčių, 
3 mieg $28,900.

Pla- 
$17,500. 
Brigh- 

$22.500.
pat mūsų Įstaigos.

37% p. lotas prie 
M. p. $10,800.
M. P., platus lotas.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6-5151

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOMAVIMAS

Apdraudų Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

■■ .... ■ ■! 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA
• NOTARUATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st 8L WAlbrook 5-6015

j.

Marųuette p-ke. mūrinis, t ©aut y 
shop Ir 2 Putai po 4 kamb. $19,000.

Biighton p-ke, 2-jų butų po 4 
kamb. Garažas. Pigus. $12,500.

71 ir Franclsco. Mūr. 2 butai po 
kamb. 10 metų senumo. Gražua 

VAINA REALTY 
2617 W. 71st St RE 7-9516

6

Vertinga pajamų nuosavybė, mūr., 
8 originalūs būtai po 3 kamb. ir 
restoranas. Metinių pajamų 
$13,000. Parduodama Už $70,000.

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

4936 West 15th Stroet Cicero 50, Illinois

5 BUTŲ MŪRAS
Cicero. Visi švarūs moderniški bu

tai. 1—6; 2x3; 1—4 ir 1—5. Rūsy 
naujai j rengtas svečių kambarys. 
565 dol. pajamų mėnesiui.

O KAMB. REZIDENCIJA
Foi*cst Purk. Didoli miegamieji. 

Moderniška virtuvė. 2 tualetai, 
ti Harlem Avė. & Eisenhower 
pressway. Tik $1 S.500.00.

NAMAS IR SKLYPAS
Cicero. Naujai išdekoruotas 6 

kamb. mūrinis Ir tuščias sklypas. 
2 auto, garažas. Tik $13,500.00.

2 METŲ MŪRINIS
Cicero. 3 miegamieji. Karšto van

dens gazo Šilima. Apsauga nuo pot
vynio. Pilnas rūsys, 2 auto, garažas. 
Tik 19,500.00.

Ar-
Ex-

3

2—6 med. namas. Brlghton P. 3 
mieg. Nauji sidings, kabinetai ir vo
nios. Pilnas belsm. Centr. šild. 2 
fnaš. gar. žemi taksai. Pirksi už 
$15,500.

Maisto krautuvė virš S0 m. puikiai 
6 *- 
Rel-

veikiantis biznis Brlghton P. 
butas ir 30 p. tuščias skl. greta, 
kla pamatyti-

3—-4 ir 1—6 mūras Brlghton 
Pilnai modernizuotas. Naujas C. 
gazu, 2 maš. mūr. gar. Geros paja- 

$29,000 ar tinkamas pasiūly-

Prk. 
&ld.

mos. 
mas.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC 

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927-2046

Platinkite “Draugą”

SALES s MORTGAGES ° MANAGEMENT

Offlctt OL 6-2233 Resldence OL 2-8907

MODERNIZUOTAS MEDINIS
Cicero. Vienos šeimos 6 kamb. 8 

mieg. Pilnos rūsys Ir pastogė. 2 au
to. garažas. Tik $14.500.00.

MAŽAM INVESTAVIMUI
Chicago. 2 aukštų medinis. 2 po 

5 kamb. Pilnas rūsya Gazo šiluma. 
2 auto, garažas, 
mėnesj. IT-...- . 
Maypole St. Dėl 
reikia susitarti iŠ 
na: $9.500.00.

TAVERNA
Choro. 3

$130.00 pajamų |
Namo adresas: 4166 Weat 

vidabB apžiūrėjimo 
anksto.. Pilna kai-

______ _ IR NAMAS
Ol<-ero. 3 butų tnOrlbls Ir naujai 

modernizuota taverna. Tik $6,000,00 
Imokčti.

3 PO 0 KAMB.
Cicero, 6 kambarių butas 1-mam

aukšte, 6 kamb. butas — II-tram Ir 
beveik, užbaigtas 6 kamb. butas rū
syje. Karšto vandens šilima. 2 auto, 
garažas, švarūs butai. Tik $21,500.

DELIKATESŲ KRAUTUVB
Kepykla, 2 namai ir tuščias skly

pas. Nereikia jokio patyrimo. Savi
ninkas jus išmokins kepfijo amato. 
Vien iš nuomų turėsite 300 dol. pa
jamų mSnesiui. Parduodama d 61 Il
gos; prieinama kaina! Biznis randa
si lietuvių apgyventai Cicero apylin
kėj.

MAISTO
Cict'ro. Netoli

Rlvd. 1 aukšto 
maisto krautuve 
Visi maisto krautuves Įrengimai, oro 
včsintuvas Ir kiti priedai. $25,500.00.

KRAUTUVE
16 St. ir Austin 
mūrinis nam:is au 
ir 4 kamb. . butu.

aep.ua
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DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. gegužės mėn. T d.tymas, jautimas ir visas gyvas- 
žmogus.

Jokšai žmogaus išradingu
mas neįstengė atkurti nė vie
nos gyvos ląstelės, nors ir ži
noma tiksli daugelio jų (prigim
tis. Ir jeigu mes, grubiu būdu 
net palygintume žmogaus kūną. 
su mašina, bent gi viename gy
vybiniame dalyke palyginimas 
visiškai palūžta:

Dr. Eugene B. Mozės, kny
goje “Living Beyond Yoiir 
Heart Ąttack”, iškeldamas ne
paprastą žmogaus organizmo 
tikslingumą, rašo: “Trijų dalių 
raketa pasiunčia satelitą į or
bitą aplink mėnulį. Satelite yra 
jautrūs, komplikuoti įrankiai, 
kurie surenka ir siunčia atgal 
į žemę informacijas, pagautas 

'erdvėmis. Koks tai mokslinis 
inžinerijos laimėjimas.’ Koksai 
tikslumo stebuklas! Pati rake
ta turi bent 300,000 dalių, ku
rių kiekviena privalo veikti tik 
sliai, kaip apskaičiuota moksli
ninkų, kurie sustatė tą nepa-1 
prastą mašinerijos visumą. Jei
gu tik viena vienintelė dalis nu
stos tinkamai veikti, 
ta išsprogs žemėje.

Tačiau, tas beveik 
mokslinis laimėjimas
nulio raketa ir jos nešamas sa
telitas — yra kaip primityvūs,

grubūs žaislai, palyginus i.».ėt su 
mažiausiu gyvii or^iftizniū, pa
viene gyva ląstelė- ‘Kiekviena 
žmogaus ląstelė yra neįtimas 
vienetas, maža, gyva medžia
gos dalis, turinti gal net dau
giau sudėtinių dalių, kaip 300,- 
000, esančių i mėnulį paleidžia
moj raketoj. Ir kai prisimena
me, kad žmogaus kūnas turi 
trilijonus ląstelių, tas stebuklas 
pasidaugina trilijonu? kartų. 
Tie trilijonai ląstelių Veikia viė 
ninigai, kiekviena atlikdama spė 
cifinį jai skirtą uždavinį, kurių 
visų suma yra alsavimas, mąs-

’D

Bendoriaus, Iš “Pagirėlių” ope- 
; ros “Pasveikinimo chorą” — V. 
Klovos, “Mano tėviškę” — J. 

! Stankūno, “Pasakyk, mergele” 
— J. Žilevičiaus, “Kur giria ža- 

ir

Brangiai ir neužmirštamai
a. f a. Irenai Dapkienei mirus, 
drauge budėdami reiškiame gilią užuojautą jos 

vyrui Engelbertui motinai Dabulevičienei, seserims 
Janutei Januškitnei ir Danutei Miliūnienei bei jų 
šeimoms.

pn, Mass. 

yO 72 SKYRIUS 

įio 10 d. Brocktono į 
įjoji valdyba turėjo pir . „ 
J posėdį, kuriame buvo . JU0^a 
[s 1964 rių, Veikimo gai 
ptarti visi reikalai, lie- 
| Sutelkimui lėšų pašal
iams skyriaus valdyba 
| d. 6.30 vai Sandaros ■ 
jbšia pobūvį. Jo metu 
Įbus duota lietuviškų 
lkarienė. Meninėj daly 
Vvyrų sekstetas, vado-

komp. J. Gaidelio iš
Pobūvį linksmins

i orkestras. Be to bus 
keliu skirstomos do

miai gautos iš paverg

ra'
ge įkaitant Ir vakarie- 
Eį?asmeniui tik $2,5b. 
^tiidyba kviečia visus 
Jį n apylinkių lietuvius 
^jpūvy gausiai daly- 
,ftp’°ga tenka pažymė- 

metų 72 skyriaus 
L sudaro: pirm. Er. 
IJįs, v«. I Ginčys, sekr. 
kįias, ižd. VI, Eikinas ir 
Lį. Dabrėga, J. Šiopys ir

Gudavičiaus
'Oi tu, Joneli” — J. Švedo.

Visas dainas, diriguojant j. 
Petkaičiui. choras padainavo 
puikiai. Tai nenuilstamo darbo 
(repeticijos būna du kartu per 

(savaitę) ir pasiaukojimo choris 
1 tų ir choro dirigento mūz. J. 
Petkaičio dėka. Choristės buvo 
pasipuošusios naujomis, balto
mis, net iki žemės sukniomis. 
Atrodė labai gražiai.

Publikos buvo pilna salė, bu
vo ir amerikiečių.

Pelnas skiriamas choristams 
nuvykti į dainų šventę.

J. Bernotas

jeigu kuri 
nors iš tų 300,000 mėnulio ra
ketos dalių sulūžta, ją turi pa
taisyti mechanikas. Priešingai 
gi tam — žmogaus kūno maši
na turi savo paties mechaniką, 
kuris tuo pačiu momentu pra
deda taisyti palūžusią dalį”.

Eduardas, Stasė ir Nijolė Kersnauskai
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0B KONCERTAS IK 
jįffiMČIO KŪRYBA

Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Raguvos 
Kietainių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.

neįtikimas
— ta mė-

6845 SO. WESTERN AVĖ.

OL 2-1003 Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČ1A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 68rd STREET

Telef. PB 84)838 PR 8-0834

yra 
tiems įtaigoji-

korniaiJ°s 
konstitucijos

ųF’ 0V|žki ir net prieš
p. r

REpublic 7-8601

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 71 st Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6

T0wnhall 3-2 08-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Petkus
A. -į- A.

VLADUI KONDRAŠUI mirus, 
jo liūdinčiai žmonai Česlovai Dielininkai- 
tytei - Kondrašienei, dukrai Kazei ir anū
kams1 nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

MAROUETTE FUNERAL KOME

1410 S. 50fh Avė., Cicero.

ggjao 25 d. Lietuvių Ame 
liečiu klubo salėje buvo 
js koncertas. Hartfordo 
^mišrus choras savo pen 
ė mėty gyvavimo sukak- 
^riėti padainavo 13 dai

li Colchesterio Centrai 
jBad, pučiamųjų instru- 
ąirkestras, pasikeisdamas 
iri. pagrojo aštuonis da
lbų pusė buvo lietuviš- 
.siėjos instrumentuotes 
dPetkaičio. Grojo ameri-1 
iM sk., 1'0—11 metų! 
feniai; viso įbuvo 33 or-1 
JĄ Darbas pasirengti I

pagrojo šiuos daly 
'Menger March” — H. 
1 “Kalvelį” (tautinis šo- 
įirtnimentavo J. Pet- 
l'hjiiriais, pamariais” 
l^Evičiaus, instrumen- 
|J Petkaitis, *-Ramovėnų 
Į E. Gailevičiaus, ins- 

J.Petkaitis, “Mika- 
į^kan, “The Caissons 

Along” — amerikie
tis daina, instrumenta- 

“Jūreivių maršą”— 
ptto, instrumentavo J. 
fr^"Mr. Boom Boom” 
F®Bbno partiją mušė į 
L^ynolds). Pagrojo la- 

Dirigavo muz. J.

i ttainavo šias dainas, 
p ii iš būsimos rugpiū- 

šventės reperiu
os varpą”—A. Va
rį Anoj pusėj 'Nemunė- 
p ^edo, “Verkia mer- 
| tarkos, “Po aukštus 
LWiojau” — K. V. 

gražus rude- 
L^odžio, “Ko liūdi,

J- Naujalio, “Dai- 
’ J. Gaidelio, 

marelių” — j.

a. + A.
MOTIEJUS (Michaelį SKRĄBIS

Gyveno 6547 So. Talman.
Mirė 

amžiaus.
Gimė 

parapijos,
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Kotryna, po tėvais 

Skrabytė, duktė Vera, žentas John. Slėfender, brolienė Kotry
na Skrabienė, jos vaikai: Stanley su žmona Stella, Albert 
su žmona Eilėn, Arinė, jos vyras Joseph Hill ir Alice su 
vyru Berriart Grigonis; jų šeimos ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 1 vai. popiet Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So, Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirm, gėguž. 4 d. iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Adriah parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldūs už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios operacijos, 1964 m. bal. 29 dieną, 6:35 vai. ryte 
mirė mūsų mylima žmona, duktė ir sesuo

A. -f- A.
IRENA DAPKIENĖ

DABULEVIČIŪTE
Gyveno Los Angeles, California

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 2 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kuridje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Kalvarijos kapines, Los Angeles.

Nuliūdę: Vyras, motina ir seserys su šeimomis

Mūšų brangiam vyrui ir tėveliui
A i“ R.

mečiui Kavaliauskui
mirus, nuoširdžiai dėkojame: kun. Virmauskųi ir kun. Klimui, 
suteikusiems paskutinįjį patarnavimą, dr. Br. Mikoniui, su
maniai subūrušiarii paskutinįjį L. T. D-jos narių pagarbos 
pareiškimą, tarusiam, šiltą atsisveikinimo žodį ir rūpestingai 
tvarkiusiam gedėjimo bei laidojimo apeigas; taip pat ir 
Bostono Teisininkų Draugijai, Bostono A. S. D. ir Korp! 
Vytis draugovėms; p.p. Kubiliams, p.p. Andriuliams ir p.p. 
Griauzdams už betarpišką ir nuoširdų atjautimą, p. Br. Ųte- 
niui, velionies nuoširdžiam bičiuliui už "Paskutinįjį Sudiev; 
kun’ Dr. P. Dagiui, p. St. Santvarai, p. Sondai ir p. Žickui 
šiltai atsiliepusiems spaudoje;, p. Šveikauskų šeimai, p.p. Lem- 
bertams, Poniai Bronei ir Ponui Antariui Kalvaičiui, p.p. 
Velbašiui už širdingą ūžuojatitą; p. Paukštienei už prasmingą 
dovaną — Kristaus paveikslą.

Taip pat jungiame mūsų giliausią padėką ir visiems ki
tiems lietuviams, kurie lankė jo palaikus, nuoširdžiai gedė
jo bei meldėsi už Jį.

Mes tačiau tikime, kad nuoširdi lietuviška malda, kaip 
kad a. a. mūsų vyras ir tėvelis gyveno ir tikėjo, Aukščiausio
jo tikriausiai bus išklausyta.

IEVA KAVALIAUSKIENĖ IR DUKTĖ MARYTE

ROMUALDAS JONAS DYMŠA
Gyveno Rockford, Illinois.
Mirė bal. 28 <L, 1964, 11:55 vai. vak., sulaukęs 29 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Raseinių mieste. Amerikoje išgyvęno 15 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Marija (Viliūnaitė), 

dėdė Alfonsas Viliūnas, jo žmona Jadvyga ir šeima, Cdn- 
neęticut’e dėdienė Irena Dymšieriė, jo duktė Maria Ogden su 
šeima, ir kiti giminės Lietuvoje.

Velionis buvo Purdue Universiteto alumnus.
Kųnas pašarvotas Vasaitis - Butkus kopi., 1446 S. 50th 

Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 2 d. iš kopi. 9:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionius sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. '

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

Nuliūdę: Motina ir kiti giminės.

Laid. direkt. Vasaitis - Butkūs,

ALBERTAS KAURAS
Chicago

Laidotuvių Direktoriai

PADĖKĄ
MŪSŲ MIELAM DIRIGENTUI MUZIKUI

A. “jį A
STEPUI SODEIKAI
“DAINAVOS” ansamblis nuoširdžiai dėkoja vi- 
kuriė užjautė mus spaudoje: Toronto Lietuvių 

“VARPAS” ir dirigentui Stasiui Gailevičiui, 
L. T. M. 

ansambliui, OPERETĖS chorui, CHI-

miriiš,
siems, 
chorui
ALtOĖ STEPHENS ansambliui ir dirigentei, 
“ČIURLldtttf1
CAGOS LIETUVIŲ OPERAI, CHICAGOS L. VYČIŲ 
chobui, mužikui Broniui JONUŠUI, Kęstučiui MIKLU! - 
MIKLAŠEVIČIUI ir ukrainiečių AB N organizacijos 
dovybei ir

laiškais: prof. muzikui Juozui ŽILEVIČIUI, E. 
DANILIŪNUI ir šeiniai, Lietuvos VYČIŲ Illinois - 
diana distriktui ir visiems užuojautą pareiškusiems 
meniškai ansamblio nariams.

Dėkojame chorams ir organizacijoms, kurie gėlė
mis ir atsisveikinimo kalbomis pagerbė velionį šermenų 
dienomis.

“DAINAVOS” ANSAMLIO NARIAI
IR VADOVYBĖ

VENETIAN MONUMENT ČO
GERIAUSIO GRANITO PAMINKLUS 

statome visuose kapinėse.
Nepirkite neapžiūrėję mūsų didelį pasirinkimą 

pavyzdinių paminklų.
sužinokite mūsų kainas 

Atdara kiekvieną dieną ir sekmadieniais 
bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais.

527 N. Western Avė., TA 9-9622 
(K bloko | Šiaure nuo Grand Avė.) 50 ni. vienoj vietoj

TRYS MODERNIŠKOS 
AiR-CONbtTIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600
j * di

EUDEIKIS
LMDdTūVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 Soiifh Hermitage Avenue 

TėL Yfi 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852©

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West ll'lth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 ( 
Vienas blokas nuo kapinių

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ._______ Tel LĄfayette 8-3573

ANTANAS M. PRILUPS
3307 IJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3101

STEPONAS Č. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-0672

VASAlTlS — BUTKUS
1416 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. gegužės mėn. 1 d.

valstybėje 
narė dar-

koplyčioje

• X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų jubiliejinis seimas, minint 
organizacijos gyvavimo 45 m. 
sukaktį, įvyks sekmadienį, ge
gužės mėn. 3 d. Marijos Aukšt. 
mokyklos rūmuose. Pirmoji se
sija (jaunimo) prasidės 9 vai. 
30 min. ryto. Šv. mišios ir pa
laiminimas bus 11 vai. Pietūs 
12 vai. 30 min. Antroji sesija 
2 vai. p. p.

X Red. Stasys Pieža su po
nia ruošiasi šią vasarą vykti į 
Europą ir pasiekti šiaurinę Af
riką, kur Moroko 
kaip Taikos korpuso 
buojasi jų duktė.

X Tėvų jėzuitų
gegužinės pamaldos įvyks kiek
vieną penktadienį 7:30 vai. v. 
Pirmosios pamaldos bus gegu
žes 1 d. Chicagos sendraugiai 
ateitininkai kviečia katalikiš
kąją visuomenę gegužinėse pa
maldose gausiai dalyvauti.

X Stasė ir inž. Vacys Urbo
nai, Detroito gyventojai, praė
jusį savaitgalį įbuvo atvykę į 
operos spektaklį bei Dalios Ver 
Mekaitės ir Algio Ancevičiaus 
vestuves. Chicagoje paviešėjo 
keletą dienų. Išvyko į Detroitą 
ketvirtadienį. Vacys Urbonas 
yra Detroito Lietuvių Balso ra
dijo klubo vicepirmininkas, o 
taip pat A. L. inž., ir arch. są- 
gos c. v. sekretorius. Ta proga 
atsilankė “Drauge” ir įsigijo 
knygų.

X' Marųuette Parko Moterų 
sąjungos 46 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą gegužės 1 
d., penktadienį, 7 vai. 30 min. 
Chicago Savings and Loan sve
tainėje, 62 ir Westem gatvė. 
Turėsime plastikinių indų de
monstraciją. Pelnas skiriamas 
46 kuopai. Cecilija Poška pasi
rūpins visus pavaišinti, šiemet 
Moterų sąjungos auksinio jubi
liejaus metai. Laukiame naujų 
narių.

X 40 valandų atlaidai. Ge
gužės 3 d. Gimimo Šv. P. Mari
jos bažnyčioj prasidės 40 va
landų atlaidai. Per atlaidus 
prel. J. Paškus ir prel. V. Čer
niauskas visus prašo eiti šv. 
Komunijos, ypatingai atlikti 
Velykinę. Mišios pirmadienio ir 
antradienio rytais, 9 v. Vaka
rais pamaldos 7:30. Atlaidai 
prasidės mišparais. Pamokslus 
sakys kun. A. Valančius rytais, 
po 8 vai. mišių, o vakarais — 
per mišparus. Antradienio va
karą atlaidai baigsis 7 vai. 30 
min. šv. mišiomis ir iškilminga 
procesija.

X Kun. dr. P. Celiešius
Los Angeles buvo atvykęs į 
Chicagą, stebėjo lietuvišką ope
ros pastatymą; iš čia nuvyko į 
Daytoną, Ohio, kur tarėsi su 
ligšioliniu žurnalo “Lux Chris- 
ti” redaktoriumi kun. dr. Titu 
Narbutu. Iš redaktoriaus parei
gų, dėl gausaus darbo parapi
joje, kun. dr. Narbutas pasi
traukia. Nauju redaktoriumi 
numatomas kun. dr. P. Celie
šius, kuris, pasitraukęs iš Dai
navos stovyklos administrato
riaus pareigų apsigyvens Ne
kaltai Pradėtosios Šv. P. Mari
jos vienuolyne Putname, prie 
spaustuvės, leidžiančios minėtą 
žurnalą; drauge kun. Celiešius 
talkins rinkti lėšas arkv. Matu
laičio poilsio namų statybai. __

I Tuose namuose galės saulėtai ,b0” skyriuje.

X Genovaitė Ir Jonas Kušnc- 
revičiai iš Kanados atvyko į 
Chicagą. Dalyvavo savo dėdės 
Aleksandro Mažeikos laidotuvė
se ir dabar yra pasiryžę apsi
gyventi Chicagoje. Sustoję pas 
gimines: 107 W. 114 St. Tele
fonas 785-3122. Dabar ieško 
darbo ir būtų dėkingi, jei kas iš 
lietuvių galėtų padėti darbą su
rasti.

X Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų Chicagos apskr. susir. į- 
vyks šeštadienį, geg. 2 d., 1 v. 
p. .p. pas V. Klimienę, 4500 S. 
Francisco. Kviečia apskr. pirm. 
U. Rastenis.

X Šakių apskrities klubo su
sirinkime įvykusiame balandžio 
25 d. J. Budriko salėje, Cice
ro, buvo sklandžiai aptarti įvai
rūs klubo veiklos reikalai. Me
tinis zanavykų išvažiavimas 
įgamton — piknikas įvyks ge
gužės m. 24 d. A. Bruzgulienės 
piknikų ąžuolyne, Kean avė., 
Justice Parke, šio pikniko su
rengimu ir jo pravedimū rūpin
tis išrinkta speciali tarnyba. 
Susirinkime teatsilankė tik apie 
40 narių ir tie patys daugumoj 
Cicero gyvenantieji, tačiau vis 

1S į tiek nupirko 18 Nidos Knygų 
klubo, Anglijoje, išleistų kny
gų. Po susirinkimo visi daly
viai prie bendro stalo pasivai
šino mūsų šeimininkių paruoš
tais užkandžiais ir kavute.

X LB Chicagos Socialinio 
klubo susirinkime Vyčių salėje 
balandžio 24 d. Anat. Čepulis 

; padarė išsamų pranešimą apie 
numatomus socialinio draudimo 
įstatymo papildymus. Anglų 
spauda patiekia Washingtono 

i kongreso narių nuomones, kad 
šiais metais manoma padidinti 
senatvės pensijas 10%, bet jau
čiama didelė opozicija Medica- 
re įst. projektui. Prelegentas 
atsakė į paklausimus. Plačiau 
— “Socialinio draudimo ir dar-

Su svečiais iš Kolumbijos; iš kairės: Silvija ir Kazys Pūškoriai 
(čikagiečiai); vidury Elena ir Stasys Tamuliai (atvykę iš Kolumbijos) 
ir Silvija Puškoriutė.

ATSKRIDO IŠ KOLUMBIJOS
Elena ir Stasys Tamuliai nak 

čia į sekmadienį atskrido lėktu
vu iš Medelino, Kolumbijos, į 
Chicagą ir čia išbus savaitę lai
ko. Sustoję pas savo pažįsta
mus p. Puškorius ir Petraus
kus. Kolumbijoje St. Tamulis 
turi kirpyklą ir gyvena gerai. 
E. Tamulienė laiko moterų gro
žio salioną. Džiaugiasi, kad lie
tuviai Modeline jau pasistatė 
bendruomenės namus, kuriuose 
jau gyvena keletas vyresnio am 
žiaus lietuvių. Priglausti nega
lintieji dirbti.

Medeline dabar tėra likę apie 
50 lietuvių. Nežiūrint negau
saus skačiaus, daug padaroma 
kun. M. Tamošiūno dėka. St. 
Tamulis turi uždavinį susitarti 
su sol. Pr. Bičkiene, kurią nori
ma pakviesti į lietuvių namų 
šventinimą ir į Pietų Amerikos 
Lietuvių suvažiavimą Medeline.

Tamuliai iš Chicagos vyks į 
Clevelandą, Rochesterį, Bosto
ną, Manchesterį ir New Yorką, 
kur aplankys Pasaulinę parodą 
ir savo atostogas pabaigs Mia- 
mi. Į Kolumbiją grįš apie bir
želio mėn. 5 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DU SIDABRINIAI jubi

liejai .

X Akt. Jonas Kelečius ir Ni
jolę Martinaitytė išpildys prog
ramą korp! Giedros Pavasario 
baliuje, geg. 9 d. 7 v. v. Kaip 
aktorius J. Kelečius yra 'gerai 
žinomas lietuvių publikai. Jis 
pradėjo vaidinti J. Blekaičio va
dovaujamam teatre Atžalyne. 
Neseniai mes jį matėme “žalioj 
lankelėj”. Atsilankę į Giedros 
balių turėsite progos išgirsti 
akt. J. Kelečių išpildant T. Wil- 
liams ir Quintero kūrinius. Dėl 
režervacijų skambinti A. Klei- 
zięnei tel. PR 8-7957. (pr.)

X Vestuvinių dovanų pasi
rinkimas TERROS PARDUO
TUVĖJE labai didelis ir įvai
rus. Čia geriausios rūšies vo
kiečių ir vietinės gamybos 
stąinless steel stalo setai, Ro- 
gers, Community stalo sidab
ras, visokio didumo pietums ir 
kavai servyzai, visiems gėri
mams stiklai ir daugybė kitų 
daiktų, daugumoj importuotų iš 
Vakarų Europos, ko tik reikia 
stalo ir namų išpuošimui. Pre
kių kokybė aukšta, parinkimas 
— skoningas, kas tik galima— 
žemiau rinkos kainų. Jaunajai 
užsiregistravus, parduotuvė 
mielai, talkina, kad prekių pa
rinkimas atitiktų jaunosios pa
geidavimus. Terra atdara dar
bo dienomis iki 6 v. v., pirma
dieniais ir ketvirtadieniais iki 
9 v. v., adresas — Terra, 3237 
W. 6Brd St., Chicago 29, Dl. 

(sk.)

praleisti dienas vyresnio am-j
žiaus lietuviai. X Nemokamai patikrins dan-

X Stud. Algis Modestas - tis, akis (—ar nereikia akinių 
ModestaVičius, studentų korp! 
Neo-Lithuania orkestro vado
vas, besiklausydamas Karo 
ziejaus iškilmių plokštelės, 
rašė trimitininkų gaidas ir 
mokė du orkestrantus šias 
liodijas išpildyti.

šį sekmadienį, gegužės 3 d., 
po 10 vai. šv. mišių jėzuitui 
koplyčioje, Lituanicos skautų 
tuntui švenčiant 15 metų su
kaktį, Jaunimo centro sodelyje 

I įvyks iškilmės ir prie paminklo 
bus padėtas vainikas. Iškilmių 
metų Chicagoje pirmą kartą 
girdėsime trimitų garsus, ku
riuos Karo muziejaus sodelyje 
grodavo karo invalidų orkest
ras. Į
* X Motiejus Jonavičius, šv. 
Jurgio par. nhrys, gydomas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje 
rys 534), 
priežiūroje.

‘X A. a.
tursavaičio
geg. 2 dieną, 10 vai. ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus atlaiky
tos šv. Mišios. Giminės, ir pa
žįstami prašomi dalyvauti.

(pr.)
X Lietuvės Motinos didingas 

minėjimas įvyksta rytoj gegu
žės 2 d. 7 v. v. (punktualiai) 
Jaunimo centro ' didžiojoje sa
lėje. Programą išpildys Č. A. 
Lit. mok. mokiniai. Po progra

mos — pasilinksminimas suau
gusiems ir jaunimui atskirose 
salėse, grojant žinomiems or
kestrams. Veiks puikus bufetas. 
Įėjimas — auka, (pr.)

X Jiems reikalinga. 10% 
jardo trims eilutėms stiprios, 
gražios angliškos medžiagos ga
lima pasiųsti į Lietuvą tik už 
$55.00 per Balt i c Stores Ltd., 
(Z. Juras), 421, Hackney Rd., 
London, E. 2, England. (Sk.)

X Vestuviniai žiedai, 14 kt. 
aukso, pagal pasirinkimą, gelto
ni ar balti, tradiciniai ar puoš
niai ir moderniai išbaigti, vi
sų dydžių, lengvi ir masyvūs 
— žymiai pigiau rinkos 
Sutvarkome įrašymus, 
nimus ir pamažinimus. 
3237 West 63rd Street, 
go 29, DL (sk.)

mu- 
pa- 
iš-

me-

(kamba-
dr. A. Prunskienės

Antano Biskio ke- 
mirties proga, šešt.,

ir ar nesergama glaukoma), nu 
statys kraujo tipą ir įskiepys 
nuo polijo, tetanus ir kt. atsi
lankius į Sveikatos parodą Mok 
slo ir pramonės muziejuje, ties 
ežeru ir 55 gatve, Chicagos pie
tinėje dalyje. Paroda tęsis iki 
sekmadienio imtinai.

kainų, 
padidi-
Terra, 
Chica-

Į X “Žiemos rūpesčius”, Kri
stijono Donelaičio “Metų” IV 
dalį, minint jų autoriaus gimi
mo 250 metų sukaktį, Ped. litu
anistikos institutas pritaikė sce 
nai. Lietuvių operos choras spe
cialiai šiai poemos daliai į mag
netofoninę juostą įgiedojo J. 
Dambrausko “Giesmę saulei”, 

. atliepiančią Donelaičio saulės 
'■motyvui. “Žiemos rūpesčių” sce 
ninį įforminimą tvarko Institu
to lektorius dail. Adolfas Valeš 
ka ir akt. Algimantas Kikinis. 
Šiam pastatymui JAV Liet, 
bendruomenės centro valdyba 
paskyrė 130 dol., Amerikos In
žinierių bei architektų draugija 
— 100 dol., dr. Bobelis ir Dalia 
Bobelienė — 50 dol., dr. P. Ki
sielius—50 dol., Ulinojaus Liet, 
gydytojų draugija — 50 dol., 
kiti instituto rėmėjai, Alicijai 
Rūgytei tarpininkaujant, — 71 
dol. Donelaičio sukaktuvinis va
karas bus š. m. gegužės 9 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., Jaunimo 
centro rūmuose, 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois.

> X Union Pier, Michigan, lie- 
. tuviai plečiasi. Šiais metais pui- 
. kų SHORELAND MOTE L įsi

gijo Petras ir Marija Dimgailai.
, Motelis patogiai įrengtas, kiek

vienas kambarys atskiru įėji- 
. mu ir prausykla, o kai kurie 
r net su dušu ir vėsintuvais. O 

tų kambarių daugybė, arti 50! 
Ir tik skersai kelio nuo ežero ir

i paplūdymio. Yra keletas virtu
vių ir dideli šaldytuvai maistui.

• Be to, dar dušai ir skalbimo 
priemonės kieme.

Kviečiami vasarotojai į šva
riai užlaikomą p. p. Dimgailų 
Shortland Motei, kur neaukštos 
kainos, maloni aplinka, čia pui
ki vieta ir grupiniams-išvažiavi
mams, nes yra erdvi salė, dide
lis, klevais ir eglėm apaugęs, 
kiemas, (sk.)

Dviejų garbingų kunigų: kun. 
Liongino Jankaus ir Benedikto 
Rutkausko jubiliejaus minėji
mas įvyks gegužės m. 24 d. Chi 
cagoje, Jaunimo centre. Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje iškilmin
gas pamaldas laikys patys ju
biliatai. Pamokslą pasakys vys
kupas V. Brizgys. šv. mišių me 
tu giedos solistai ir Dainavos 
ansamblis. Banketo metu Jau
nimo centre, 5 v. p. p. meninę 
programą išpildys sol. D. Stan- 
kaitytė, rašyti' A. Baronas ir 
kti. Taip'buvo nutarta posėdy
je, kuris įvyko balandžio 25 d. 
komiteto sekr. Tarulienės bute.

Pakvietimai į šitą juibil. ban
ketą yra gaunami pas visus ko
miteto narius. Marginiuose ir 
Ciceroj Stengenbergų krautu
vėje. Iki gegužės 17 d. reikia 
pakvietimus įsigyti, kurie nori 
bankete dalyvauti. Pusė pakvie 
timų jau išplatinta. Reikia gau 
ti aiškų bilietą, kuriame yra 
pažymėta kaina ir vieta bei lai
kas, o ne bendrą laišką, t. y. 
pakvietimą dalyvauti. Rengė
jams reikia žinoti aiškų svečių 
skaičių. Šiose iškilmėse yra kvie 
čiami dalyvauti visi lietuviai, 

‘bet iniciatyvą yra parodę buv. 
Hanau liet, stovyklos gyvento
jai, kur minėtieji kunigai jubi
liatai yra gyvenę ir bendrai var 
gelį vargę...

Jubiliatams sveikinimus sių
sti tik raštu, adresu: Mrs. F.

William T. Cahill, R-N.J., atst. 
rūmų komisijos narys, nori, kad 
liudytojai pasakytų “kokios mal
dos bus kalbamos mokykloje,“ 
“kas maldas parinks,” ir “kokia 
Biblija bus skaitoma.”

X Cicero skaučių Jaunimo 
vakare, kuris įvyks gegužės 2 
d. 7 v. v. Šv. Antano parapijos 
salėje šokiams gros Neo-Litua- 
nų orkestras, (pr.)

X PREKYBA TERRA (do- 
vaninės prekes, brangenybės ir 
kt., 3237 W. 63 St., Chicago, 
III., tel. 434-4660) jau atdara 
ir selonad. nuo 12 iki 4 v. v.

(sk.)

Tartilienė, 3729 W. 67 st., Chi
cago 29, III. Bus perskaityti 
banketo metu.

Ta proga bus Jaunimo cent
re išstatytos lietuvaičių Sibiro 
maldaknygės visos laidos, viso
mis kalbomis išleistos, dėl ku
rių iškilo daug rūpesčių sovietų 
administracijai. Posėdyje daly
vavo ir kun. L. Jankus, V. Šim
kus, A. Dzirvonas, Jonunai ir 
kiti.

Kitas komiteto posėdis bus 
gegužės mėn. 15 d. 7 vai. vak. 
taip pat Tarulių bute. Kviečia
mi komiteto nariai dalyvauti, 
nes atskiri pakvietimai niekam 
nebus siunčiami.

SUVALKIEČIAI DAR GYVI

Lietuvių Suvalkiečių draugi
jos susirinkimas įvyko balan
džio m. 22 d. Hollywoodo salėj. 
Jį atidarė pirm. Adelė Burlbie- 
ti du mirusius narius: Andrių 
Garbuką ir Joną Degutį. įsto
jo naujas narys — K. Kazlaus
kas. Nutarimų raštin. McNa- 
mee - Mickevičiūtė perskaitė 
protokolą, kuris buvo priimtas. 
Draugija kasmet priauga narių 
skaičiumi ir santaupomis, kas 
rodo organizacijos gerą tvar
kymą ir jos pastovų augimą.

Buvo perskaitytas komisijos 
pranešimas apie buvusį paren- 

Į girną balandžio m. 12 d. Holly- 
woodo salėje. Jį padarė Bel- 
lons, Sačiauskienė ir Vengeliau 
skienė. Liko pelno $92.60. Dir
bo šie nariai: Radziukynienė, 
Buyer, Baličius, Lukas, Radžiu 
kynas, Augulienė, Daujotienė, 
Švirmickienė, Šulcą, Kondrotas, 
Gurskienė, Jankauskienė ir kiti.

(Susirinkime dalyvavo visa 
valdyba ir padarė savo praneši
mus apie organizacijos stovį.

Nutarta liepos m. 7 d. su- 
renkti Liepos darže pikniką. 
Jam tvarkyti išrinkta komisija: 
A. Burbienė, J. ŠaČauskienė ir 
A. Bellons. Be to, parinkti ir 
kiti reikalingi darbininkai. Nu
tarta narius pakviesti atviru
tėmis ir per spaudą.

Valdybos nares Ona Švirmic
kienė ir McNamee - Mickevičiū
tė šventė savo gimtadienius, to
dėl joms visi padainavo ilgiau
sių metų, o juodvi nariams iš
kėlė vaišes, kuriose dalyvavo 
apie 30 asmenų, gražiai pralei
sdami trečiadienio vakaro po 
pietę, tuo pačiu įjungdami dau 
giau asmenų į veiklą ii’ parody
dami vieni kitiems nuoširdumo, 
meilės ir vieningumo.

—A. Gintneris

J. A. VALSTYBĖSE
— Vladas Kondrošas, širdies 

smūgio pasėkoje mirė bal. 29 
d. Waterbury, Conn., aprūpin
tas šv. sakramentais, sulaukęs 
65 m. amž. A. a. Vladas, kilęs 
iš Panevėžio apyl., ilgesnį lai
ką dirbo “Maisto” b-vėj, vėliau 
Panevėžio m. savivaldybėj. Ve
lionis Ibuvo giliai tikintis kata
likas ir nuoširdus lietuvis pat
riotas, gyvenęs mintimi, kad 
grįšiąs į neprl. Lietuvą. Gyven
damas JAV, dirbo Notre Dame 
gimnazijoj, Brid'geport, Conn., 
Į pensiją išėjo š. m. vasario 
mėn., bet likimas lėmė, kad 
vos kelis mėn. tegavo pasilsėti. 
Velionis paliko liūdinčią žmoną 
Česlavą, dukterį Kazę Baurie- 
nę, žentą Albertą, du anūkus 
Robertą ir Albertą. Laidojamas 
šeštadienį, -gegužės 2 d. Water- 
bury, Conn. (B.)

— Rezoliucijoms remti komi
teto biuletenis (News Bulletin) 
išsiuntinėtas visiems, kurių tik 
adresus šis vienetas turi. No
rintieji biuletenį gauti regulia
riai rašo: Mr. R. Bureika, 4109 
Tracy <St., Los Angeles, Calif., 
90027.

— Antanas Maceika, Rich- 
mond Hill, N. Y., bus turbūt 
pirmasis knygų mylėtojas, ku
ris šiomis dienomis pabaigė nu- < 
sipirkti visas “Drauge” galimas ; 
■gauti knygas, paprašydamas, : 
bet kurią naują knygą jam šių- i 
sti su sąskaita. Jeigu daugiau 1 
tokių šviesuolių atsirastų, tai ; 
liet, knyga sužydėtų kiekybe ir 1 
kokybe. 1

— Baisi nelaimė. Balandžio < 
16 d. einanti gatve mirtinai bu- ] 
vo suvažinėta Izabelė Kvesele- 1

abu vakarus apie 300 
liečiu. Režisuota akt. Ji L 
ributo ir visai vykusia I 
dinta Sambūrio vaidin I 
vaidinimą iš Chicagos b I 
vykęs ir veikalo autorių I 
Kairys. Ta pačia progl 
paminėta ir Juozo KariĮH 
ninio darbo dešimtmetp,’ 
Angeles kolonijoj. Gavo^ 
sveikinimų. Vakare p. L? 
tų puikioj rezidencijoj3 
priėmimas ir vaišės, kuB 
lyvavo kelios dešimt 
svečių ir vaidintojai. |B

— Jurgis FledžinsjL 
tauto ir Stasės Fled^L 
nūs, lankąs Pater N< 
likų berniukų aukšt, 
mėjo valstybinę 
500 dol. stipendiją, 
dalyvavo 20,000 įvaimy

......lų mokinių, kurie w 
baigia gimnaziją. Į

— Ona Josiukienė) 
kelių menesių atostogas pasa 
vo giminaičius p. GuriįjU 
Canoga Park, Calif.„ ihyįįl 
gal į Detroit, Mich.| kur j 
lat gyvena.

— Leonas ir Magdalena 
kevičiai, gyveną Los Ad$. 
gegužės 12 d. švenčia 50 
vedybinio gyvenimo jubffiį j 

— Vėl skaudi nelaimė. Bala, 
džio 20 d. anksti rytą, eidan®; 
Hyperion, prie Fountain, gah>1 
mirtinai buvo suvažinėtas ' 
zas Strazdas, tremtinys, 56 & 
tų amžiaus. Jisai policijos 
atpažintas tik iš užrašų knyga, 
tės. Velionis buvo nevedęs. Lį. 
tuvoje liko du broliai Balan
džio 27 d. iš Los Angeles k. 1 
Kazimiero bažnyčios velionš ‘ 
buvo palaidotas Kalvarijos h- ’

Aid. Martiene.

“Užburti vaikai” vaidinimo Chicagoje organizatoriai. Iš kairei 
Dapkus, Z. Visockienė, D. Augienė (autorė), K. Veselka, J. W 
(ugnis), Gr. Giedraitienė,

tremti- 
žmona 
sesutė.
žings- 
buvo

skalbėja.

vičienė, 72 m. amžiaus, 
nė, Petro Kveselevičiaus 
ir prof. VI. Motekaičio 
Izabelė gyveno tik keli 
niai nuo liet, bažnyčios, 
liturginių drabužių
Balandžio 20 dieną, dalyvaujant 
dideliam būriui žmonių, ji iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios buvo pa
laidota Los Angeles Kalvarijos 
kapuose.

— Barbora Mikulkienė ba
landžio 26 d. atšventė savo 75 
m. gimtadienį. Ji gyvena pas 
savo dukrą ir žentą 
nius..

— Antanas Vosilius 
užsitęsusių pastangų
susilaukė savo žmonelės, kurią 
pernai, besilankydamas 
buvo vedęs.

— Irena Dapkuvienė 
kios širdies operacijos 
va sveiksta.
Good Samaritan 
Angeles, Calif. 
atvyko ir sesuo, 
Cleveland, Ohio.

— Diagnozė, statyta Los An
geles Playhouse salėje balan
džio 25 ir 26 d., sutraukusi per

Radve-

po ilgai 
pagaliau

Vilniuj,

po sun- 
paleng- 

Ji yra paguldyta 
Hospital, Los 

Jos aplankyti 
kuri gyvena

pinėse. Jo laidotuvėmis rūpi* 
si A. Dabšys, mirusiojo b* 
dradarbis.

__Inž. Egidijus Petrušiilės 
Hamilton, Kanados, atvyko i 
Los Angeles, Calif., gyventi if 
sustojo pas savo sesutę ir fen*, 
tą p. Pažėras, kurie čia yra p® ; 
kiai įsikūrę. Egidijus pradėjo 
dirbti Austin Co. Petrušaitū. 
yra veiklus skautas ir uolus 
lietuviškų 'reikalų rėmėjas.

— Dr. Juozas Girnius, Atel 
tininkų Federacijos vadas, vyk* į 
sta į Los Angeles, Calif., ktf 
vietos ateitininkų rengiamojo 
šventėje skaitys viešą paskaitą'- 
“Inteligento drama visuomenė
je”. Paskaita (bus tuoj po p 
maldų parapijos salėje, gegu«s 
23 dieną.

—Dr. Agota Šidlauskaitė 
Ottavya, Kanada, .rugpioS0 
mėn. pabaigoje atvyksti j L05 
Angeles, kur psichologų suv*’ 
žiavime skaitys paskaitą. 
tarė Los Angeles lietuvių tarpe 
turi daug savo pažįstamų irsto 
dijų draugų.
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įėjimas ji 
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