
JONAS RUGIENIUS ‘ 
12230 WASHBURN ST. 
DETROIT, MICH.'48204

2-1-66 Lietuvon 
nacionalinė ,

. M.Mažvydo J 
ibibliotekay

LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

. rrnPAfiO ILLINOIS 606294545 VVEST 63rd STREET CHICAUV,
TELEPHONE: LUdlow 5-0500

VOL. XLIX Price 100 PENKTADIENIS, FRIDAY, G EGU2ES, MAY 14, 1965 Kaina 10 et. Nr. 113

Du asmenys eina palei sugriautą pastatą, kur penki amerikiečiai kariai buvo užmušti Vietkongo parti
zanų komunistų Phuoc Binh kaime Pietų Vietname. Apie 2,000 partizanų komunistų puolė šj kaimą.

JA 1/ remia Indijos taikos planą

Ir toliau P. Vietnamui bus duodama pagalba

WASHINGTON, D. C. — Jun 
gtinės Amerikos Valstybės su
sidomėjusios Indijos taikos pla
nu Vietnamui ir padrąsino New 
Delhi gauti savo planui didesnės 
paramos iš kitų valstybių.

Gi raudonoji Kinija iš kitos 
pusės puola šią idėją, iškeltą in
dų prezidento Sarvepali Radh- 
akrishnan. Pekinas kaltina In-

Naujausios žinios
— Britanijos karalienė Elz

bieta II šiandien netoli Londono 
atidengs prezidento John Ken
nedy paminklą. Į iškilmes nu
vyko Mrs, Jacųueline Kennedy 
ir jos vaikai, abu velionio bro
liai senatoriai Robert ir Edward 
Kennedy. Paminklas pastatytas 
Runnymede, kur karalius Jo
nas pasirašė Magna Carta 1215 
metais.

— Valstybės departamentas 
vakar pareiškė, kad vis sunkiau 
susikalbėti su Sovietų Rusija, 
kuri remia taip vadinamus “tau 
tinio išsilaisvinimo” karus.

— šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) ministeriu taryba už
vakar Londone baigė savo me
tinę pavasarinę konferenciją, iš
vengusi atviro skilimo dėl JAV 
žygių Vietname ir Domininkonų 
Respublikoje.

15-ka Nato valstybių sutarė, 
kad kyla didelės grėsmės tarp
tautiniam saugumui ir taikai 
Vietname, Domininkonų Respub 
likoje, Malaizijoje ir kai kuriose 
Afrikos valstybėse.

Valstybės sekr. Rusk pareiš
kė, kad JAV-bės pasiruošusios 
kalbėti su komunistų valdomais 
kraštais dėl Vietnamo, bet 
raud. Kinija neturi jokio noro 
pradėti pasikalbėjimų.

Rusk pareiškė, kad Vietna
mo karas graso pasaulio taikai. 
Gi Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris paprašė įrašyti į ko
munikatą, kad visoms tautoms, 
įskaitant vietnamiečius, būtų 
duota teisė apspręsti savo atei
tį.

KALENDORIUS

y Gegužės 14 d.; šv. Bonifacas, 
Milda, Gintaras.

Gegužės 15 d.: šv. Sofija, Ja- 
nutė, Gražutis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chiea

goje ir jos apylinkėje šiandien 
__ apie 80 laipsnių.

Saulė teka 5:32, leidžias 8:01.

Del Vietnamo ateities

diją, kad ji parsiduodanti “JA 
Valstybių agresoriams” ir “iš
duodanti” Afrikos ir Azijos kra 
štus.

Vis daugiau atsiranda tautų, 
kurios supranta JAV-bių pozi
ciją Vietname, o raudonoji Ki
nija ir toliau priešinasi bet ko
kiam pasiūlymui baigti kovą.

Praėjusį mėnesį Radhakrish- 
nan pasiūlė paskelbti paliaubas 
Šiaurės ir Pietų Vietname ir su

Mokslininkas, kuriam JAV pavedė 
nugabenti žmogų į mėnulį

Pergyvename ne tik kruvinas 
grumtynes žemėje, bet ir kietas 
varžybas tolimosiose erdvėse 
dėl jų užvaldymo pirmenybės. 
Amerika ruošiasi siųsti žmones 
į mėnulį. Ir šioje srityje nepap
rastai daug dirba išradėjas, ra
ketų inžinierius Wernher von 
Braun. Juo susidomėjimas yra 
toks didelis, kad apie jį net lei
džiamos knygos, kurių viena 
neseniai pasirodė rinkoje, pa
rašyta Helen B. Walters ir pa
vadinta “Wernher von Braun. 
Rocket Engineer”, išleista drau 
ge New Yorke ir Londone.

Pirminiai raketų bandymai
Iš šio veikalo patiriame, kad 

Braun gimė 1912 m. Jo tėvas 
prieš nacių režimui įsitvirtinant 
buvo Weimaro respublikos že
mės ūkio ministeris. Pasirūpino 
sūnui duoti gerą išsilavinimą. 
Pasiuntė į prancūzų gimnaziją. 
Įdomu, kad busimasis raketų 
genijus buvo suklupęs matema
tikoje..., tačiau pasispyręs jis 
greit tapo pirmuoju klasėje ma
tematikos ir fizikos moksluose. 
Jis taip pat studijavo astrono
miją ir savarankiškai dirbdavo 
prie mokyklos teleskopo.

Jį pradėjo dominti tolimųjų 
erdvių pasiekimas. Patyręs, kad 
Berlyne jau yra susidariusi drau 
gija, kuri ieško galimybių ke
lionėms į tolimas erdves, pri
sidėjo prie to sąjūdžio ir, Ber
lyne belankydamas technologi
jos institutą, Braunas su kitais 
vienminčiais ėmė daryti bandy
mus su jų pačių sukurtomis ma 
žomis raketomis, kurias iš pra
džių uždegdavo iš tolo pakišda
mi degančio žibalo dėžutę, pririš 
tą ant ilgos karties. Jiems pa
vyko užmiestyje gauti didesnį 
žemės plotą, kur jie išvystė

daryti Afrikos ir Azijos jėgas, 
kurios saugotų pasienį tarp pa
dalinto krašto sekcijų.

Tai būtų pagrindas derybom, 
kur abiejų sekcijų atstovai nu
tartų, kokios jie nori Vietnamui 
ateities.

Indų planas, kuris buvo pla
čiai paskleistas suinteresuotom 
valstybėm, buvo beveik nepaste
bėtas, iškilus revoliucijai Domi
ninkonų Respublikoje.

šiuos vienintelius tos rūšies ty
rimus.

Slapta raketų bazė Baltijos 
pajūry

Apie tai patyrė ir valstybinės 
įstaigos. Ėmė siųsti savo šnipus, 
stebėti tų bandymų. Įsitikino, 
kad jie rimti. Vokietijai tuo me 
tu tai buvo itin svarbu, nes Ver
salio sutartimi jai buvo uždraus 
ta didesnė gamyba patrankų, 
lėktuvų, tankų, bet nieko ne
buvo pasakyta apie raketas. Rei 
škia — šioje šakoje jie turėjo 
laisvę. Vokiečių įstaigos par- 
kvietė Brauną vykdyti savo ban 
dymus jų globoje, aprūpinda- 
mos visais reikmenimis. 1932 
m. buvo rasta erdvi, miškų prie
dangoje pajūrio vieta — Peene- 
muende, kur buvo sukoncentruo 
ti raketų bandymai ir tobulina
ma, vadovaujant Braunui. Ra
ketoms buvo vartojamas skys
tasis kuras. Braunas dirbo ir 
mokėsi. 1933 m. gavo piloto liu
dijimą, o 1934 m. — daktaro 
laipsnį fizikoje. Tyrimams Pee- 
nemuendėje buvo pastatytas spe 
cialus tunelis, kur vėjo greitu
mas galėjo būti išvystytas 5 kar 
tus didesnis už garso greitį.

Iškyla į 60 mylių aukštį
Peenemuendėje Brauno moks

lininkų ir technikų grupė pra
džioje susidėjo iš 200 žmonių. 
Čia jiems teko susidurti su daug 
problemų, pvz. kaip išsaugoti, 
kad nesutirptų raketos sienos, 
kai joje karštis išvystomas 5, 
000 laipsnių Celzijaus. Pagaliau 
rastas būdas — šaldyti siene
les, paleidžiant cirkuliuoti alko
holį. Sudarius naujų raketų pla
nus, tekdavo dalis rankomis pa
daryti, nes visi gaminiai buvo

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidentas Lyndon Johnson va
kar rytą kalbėjo susirinkusiems 
žurnalistams ir šaržistams ir 
taip pat per televiziją ir radiją 
apie padėtį Pietų Vietname ir 
pietrytinėje Azijoje. Savo 25 
minutes trukusioj kalboj, prezi
dentas pabrėžė šiuos dalykus:

1. Jungtinės Amerikos Vals
tybės siekia taikos Pietų Viet
name, to krašto neapleis, ir pa
rodys, jog komunistų agresija 
nieko negalinti atsiekti.

2. JAV-bės irgi ieško politinio 
Pietų Vietnamo klausimo išri
šimo. Jos pasirengusios nesą- 
lyginėm diskusijom, kurias dau
gelis pasaulio kraštų užgiria, ir 
kurios būtų naudingos Šiaurės 
Vietnamui. Kinijos komunistai 
siekia ne tiek Šiaurės Vietna
mo gerovės, kiek visoje Azijoje 
dominavimo.

3. Pietų Vietnamas pasieks 
taikos ir pastovios vyriausybės 
ne po komunistų jungu, bet lais
vai ir nepriklausomai nuo kitų 
kraštų kontrolės.

*
Toliau prezidentas paiškino, 

kaip Jungtinės Amerikos Vals
tybės remia gigantišką, koope- 
ratyvinį išvystymo planą Azi
joje. Tam jis yra paskyręs Eu
gene Black. Amerika irgi rem
sianti įsteigimą Azijos išvysty
mo banko, kuris finansuotų te- 
nykščią ekonominę pažangą ir 
vystymąsi. Jis kvietė visus pa
saulio kraštus, įskaitant ir So
vietų Rusiją, stoti talkon ge

Raketų genijus Wernher von Braun

naujai sukonstruoti. Pagaliau 
jiems pavyko išvystyti raketą, 
kuri buvo 46 pėdų ilgio, turė
jo 55,000 svarų stumiamąją jė
gą, galinčią pakelti 14 tonų ir 
lėkti 3,600 mylių greičiu per va
landą. 1942 m. jiems pavyko 
paleisti raketą į 60 mylių aukš
tį. Raketų dalis jie darydavo 
su dažais, kad nukritus joms į 
jūrą būtų galima jas susekti, 
iškelti, stebėti kas yra tobulin
tino.
Britai subombarduoja slaptą 

raketų bazę
Tačiau tą raketų bazę paste

bėjo sąjungininkų žvalgai. Bu
vo pasiųsta 600 britų lėktuvų, 
kurie numetė 3,000,000 svarų 
bombų ir viską sumaišė su že
mėmis. Žuvo apie 800 žmonių. 
Tačiau vokiečių generalinis šta
bas įsitikino, kad raketa jau 
gali būti baisus ginklas. Dabar 
nauja raketų bazė buvo įrengta 
Harz kalnuose, centrinėje Vo-

lyje, pusė mylios gilumo į kal
ną, kur negali subombarduoti 
priešo lėktuvai ir kur siekta pa
gaminti po 30 raketų per die
ną. Tai jau buvo garsiosios V-2.

Braunas buvo susiinteresavęs 
tolimųjų erdvių raketomis, o ne 
tokiomis, kurios neštų bombas. 
Kai naciai vis ryškiau raketas 
norėjo naudoti Anglijos naiki
nimui it kai Braunas prasitarė 
nevisai palankiai jiems, Gesta
pas jį areštavo. Jį pakaltino sa
botažu. Tačiau jį netrukus iš
vadavo jo darbą vis stebėjęs 
gen. Dornverger, kuris teismui 
atnešė liudijimą, kad be Brau
no Vokietija neturės stambiųjų 
raketų.

Viena iš bandomųjų raketų

resnio gyvenimo sudarymui piet 
rytinėje Azijoje.
Amerikos įnašas P. Vietname 
Prezidentas toliau nušvietė, 

kiek Amerika yra pagelbėjusi 
Pietų Vietnamui, agrikultūros 
kraštui. Nuo 1954 metų Ameri
ka yra suteikusi apie 2 bilijonus 
dolerių ekonominės pagalbos to 
krašto 16 mil. gyventojų. Pie
tų vietnamiečiai yra padvigubi
nę ryžių auginimą. Kukurūzų 
1962 m. jie užaugino 25,000 to
nų. Iki kitų metų išaugins 100, 
000 tonų. Kiaulių produkcija pa 
dvigubėjus.

Pietų Vietname yra 200 gy
dytojų. Amerikos gydytojai yra

Nauji susikirtimai Domininkonų Respublikoj
SANTO DOMINGO, Dominin

konų Respublika. — Domininko
nų vyriausybė, vadovaujama 
brig. gen. Antonio Imbert-Bar- 
rera, užvakar per radiją krei
pėsi į sukilėlius, ragindamas 
juos padėti savo ginklus.

Jis taip pat kreipėsi į Ame-
rikos Valstybių organizacijos Guatemalos, Amerikos Valsty- 
(OAS) komisijos narius Santo ibių organizacijos (OAS) amba-
Domingo mieste ir apaštališką
jį delegatą Emanuele Clarizio, 
prašydamas juos įtikinti suki
lėlių vadą pulk. Francisco A. 
Caamano, kad jis pasiduotų.

Imberto vyriausybės kreipi
masis yra vienas iš daugelio

nukrito Švedijoje. Ji greit buvo 
nugabenta į Londoną, kur mok 
alininkai, sustatę į vietą dalis, 
nusigando, pamatę, kokia ji di
delė ir galinga. Raketos su gau
sia sprogstama medžiaga pra
dėtos leisti į Angliją. Kanalą, 
turintį apie 200 mylių pločio, 
jos perskrisdavo per 6 minutes, 
nunešdamos ant Londono po 
1,650 svarų sprogmenų. Kai vie
nas draugas paklausė Brauno, 
ar jis nieko neturi pasakyti a- 
pie savo raketas, šis atsakė:

— Jos veikia gerai, tik krin
ta ne ant tos planetos...

Jo svajonė buvo raketomis 
pasiekti mėnulį, Marsą.

Deja, artėjo raudonoji armi
ja. Gestapo įsakė Braunui pa
silikti vietoje ir gintis iki galo. 
Kariuomenės vadovybė, priešin
gai, pareikalavo su dokumen
tais ir mašinomis keltis į vaka
rus ir toliau tęsti darbą. Ra
ketų mokslininkai, kartu su tech

kietijoje, požemiuose lyg tune- nikais, ėmė trauktis į vakariečių
pusę. Pervargęs Brauno šoferis 
užsnūdo, jų mašina apsivertė 
ir Braunas sulaužė ranką. Su
gipsavus jam reikėjo gulti li
goninėn, tačiau jis bevelijo to
liau bėgti nuo bolševikų. Juos 
pakeliui buvo sulaikęs nacių ge
nerolas Kammleris, kuris buvo 
darbo vergų prižiūrėtojas ir, 
bijodamas, kad sąjungininkai jo 
nepakartų, tarėsi turėsiąs gerą 
derybų objektą, jei savo kontro
lėj laikys raketų specialistus. 
Sugavęs juos uždarė lagery. Ta
čiau buvo pavojus, kad čia juos 
gali subombarduoti. Jie buvo iš
skirstyti po kaimus, iš kur jie 
pabėgo pas amerikiečius. Kaip 
buvo toliau, patirsime sekančia
me straipsnyje. J. Pr.

Pareiškė prezidentas Johnsonas

davę 7 mil. įšvirkštimų nuo cho-r vesta nauji gek žinkelių bėgiai, 
leros. Amerika yra pastačiusi į ir sukonstruota elektros jėgai-
medicinos mokyklą.

švietimo atžvilgiu per pas
kutinius dvejus metus Amerika 
yra pastačiusi 4,000 klasės kam 
barių, ir per ateinančius metus 
pastatys dar 2,000 mokyklų. 
Anksčiau moksleivių buvo tiktai 
200,000. Dabar jų yra 1,500,000. 
Amerika yra parūpinusi 8 mil. 
moksliškų knygų. Iki 1967 m. 
bus parūpinusi dar 15 milijonų 
knygų.

Pramonės srityje Amerika y- 
ra pagelbėjusi pastatyti ir at
remontuoti per 700 fabrikų. 
Daug pastatyta naujų kelių, pra

perspėjimų sukilėliams pasiduo
ti kol dar nevėlu.

“Mes aiškiai kalbame”, — 
sako perspėjimas, — “mes pa
siryžom vykdyti autoriteto prin
cipą”.

Ričardo M. Colombo iš Argen 
tinos ir Carlos Garcia-Bauer iš

sadoriai, kurie gegužės 11 die
ną grįžo iš Washingtono, ieško 
būdų taikai įgyvendinti.

Nors arkivyskupas Clarizio 
pareiškė laikraštininkams, jog 
jis esąs optimistas dėl taikos 
išsprendimo, bet privačiai pasa
kė, tas jo optimizmas remiasi 
tikėjimu. Apaštališkasis delega
tas išvengė klausimų dėl jo ir 
buvusio JAV-bių ambasadoriaus 
John B. Martin kelionės gegu
žės 11 d. pas sukilėlių vadą Ca
amano.

Kariniai pratimai
Tolimuose Rytuose

MANILA, Filipinai. — Šeši 
Pietryčių Azijos Sutarties or
ganizacijos (Seato) nariai ge
gužės 12 d. pradėjo laivyno ka
rinius pratimus (manevrus) Pie 
tų Kinijos jūroje.

Trisdešimt keturi laivai ir 130 
lėktuvų išvyko iš Manilos įlan
kos Seato pajėgumui išbandyti, 
ar jis galės sudaryti konvojų 
pagelbėti kraštui, kuriam gra
so priešas.

Mažiausia 15,000 karių iš Jun 
gtinių Amerikos Valstybių, Bri
tanijos, Australijos, Thailando, 
Filipinų ir Naujosios Zelandijos 
dalyvauja kariniuose pratimuo
se.

žiuoti iš Sovietijos iDkaltinus^i’ SovietM valdžia įsake išva-
r1Ue,iB diplomatas ~ ffiSįT

nių.
Prezidentas pabrėžė, kad ši 

pagelba ateityje dar padidės. 
Baigdamas, prezidentas pranešė, 
kad dabar vyksiąs pasikalbėti 
su kabinetu, kuriam praneš, jog 
Amerika jau yra įėjusi į 51-jo 
mėnesio gerovinę pažangą tai
kos metu.

__ John V. Lindsay (R., N.
Y.) Atstovų Rūmų narys, vakar 
pranešė, jog jis rudenį kandi
datuos į New Yorko miesto me
ro postą prieš dabartinį merą 
VVagnerį.

Prieš koalicinę vyriausybę
Jottin Cury, sukilėlių pareigu 

nas, po pasikalbėjimo su Ame
rikos Valstybių organizacijos 
(OAS) grupe, pareiškė; “Yra 
pagrindo tikėti, jog mes esa
me arti išsprendimo”. Pasak jo, 
taikus išsprendimas priklauso 
nuo atleidimo kai kurių rakti
nių armijos karininkų, remian
čių Imberto valdžią.

Cury pasisakė prieš koalicinę 
vyriausybę, pareiškęs, jog “mū
sų siekis esąs grąžinti konsti
tuciją”, o, girdi, anoji pusė ne
paisanti konstitucijos.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių karinės jėgos Domininkonų 
Respublikoje pasiliks neribotam 
laikui, pasakė lt. gen. Bruce 
Palmer jr., jų vadas.

“Mūsų misija”, — pasakė jis, 
— “yra JAV-bių gyvybėms ir 
nuosavybei apsaugoti. Taip pat 
mes turime žiūrėti, kad kraštas 
nepatektų į komunistų rankas 
ar tokios vyriausybės, kuri yra 
priešiška mūsų interesams”.

Iki šiol, pasakė gen. Palmer, 
ši misija yra sėkminga. Jis, at
sakinėdamas spaudos konferen
cijoje į klausimus, pripažino bu 
vo susitikęs su antikomunistu 
brig. gen. Elias Wessin y Wessin 
prieš 3 dienas. Kartu su gen. 
Palmeru pas Wessiną buvo ir 
JAV-bių ambasadorius W. Tap- 
ley Bennett jr.

SANTO DOMINGO. — Domi
ninkonų Respublikos sukilėlių 
vadas Caamano vakar apkaltino 
lojalią kariuomenę, kad ji no
rėjusi užimti dvi vietas sukilė
lių teritorijoje. Kovoje žuvo sep 
tyni lojalios armijos kariai ir 
vienas sukilėlis.
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LIETUVIŲ - LATVIŲ DVIKOVA
J. ŠOLIŪNAS

Rytoj Chicagoje įvyksta Pa
baltijo sporto šventė. Kadangi 
šventėje estai nedalyvauja, to
dėl ir visos varžybos bus tik lie
tuvių — latvių sportininkų dvi. 
kova. Tačiau ir ši kova turėtų 
būti įdomi. Lauktina, kad į 
šventę gausiai atsilankys lietu
viškoji visuomenė.

Pasigesime estų

Gaila, kad estai atsisakė da
lyvauti. Jų dalyvavimas įneša 
daugiau įdomumo ir gerų kovų, 
ypatingai tinklinyje. Pernai me
tais Clevelande visi žavėjomės 
estų tinklinio atstovais. Tiek 
Vyrai, tiek moterys puikiai pa
sirodė. Nebuvo pėsti ir estų 
jauniai krepšininkai, kurie ar
šiai sukovojo prieš abu prieši
ninkus. Deja, estų Š. Amerikos 
bendruomenė yra negausi, o dau 
gumas jų sportininkų yra susi
būrę Toronte. Todėl dėl susidė
jusių sąlygų iie atvykti nebega
li.

Krepšinis — dėmesio centru

Ir vėl mūsų krepšininkai bus 
dėmesio centre. Jeigu estai krep 
šinyje negalėjo mums prilygti, 
tai to negalime pasakyti apie 
latvius. Pastarieji ir pernai bu
vo užkūrę pirtį mūsiškiams ir 
norėjo mūsų išvykos Australi
jon rinktinę pakrikštyti pralai
mėjimu. Mūsų rinktinė sukovo
jo gerai ir išpešė laimėjimą. 
Prie to laimėjimo savo rankutę 
daugiausia pridėjo Čekauskas, 
pelnęs 42 taškus.

Šįmet latvių krepšinio vado
vai teigia, jog jų rinktinė bus 
geresnė už pernykščią. Latviai 
krepšinio aikštėje, žaidžiant Chi 
cagoje, dar nėra įveikę mūsų 
rinktinės. Jie žada tai padaryti 
rytoj.

(Sprendžiant iš mūsų krepšinio 
varžybų, šįmetinė mūsų rinkti
nė turėtų būti dar stipresnė nei 
pereitų metų. Žinoma, jei visi 
išrinktieji dalyvaus. Va, čia ir 
yra visa problema. Dėl finansi
nių sunkumų vargu ar galės at
vykti Rytų apygardos rinktinės 
dalyviai — Slomčinskas, Adzi- 
ma ir Bazėnas. Dėl tos pačios 
priežasties tikriausiai nepasiro
dys nei torontiškis Sedlickas, 
Staniulis bei Gudas."Taigi, turi 
me pusę rinktinės vyrų, dėl ku
rių dalyvavimo abejojame. Ar 
pajėgs pergalę išpešti likusieji? 
Sunku pasakyti, .bet tikėkimės, 
kad atsakymas bus teigiamas. 
Rinktinėje turėsime Čekauską. 
Tai jau gerai. Jis vienas — treč 
dalis rinktinės. Iš Detroito da
lyvaus Dzikas bei Skaisgiris su 
Butka. Ši Detroito ketveriukė 
ir bus mūsų rinktinės pagrin
das.. Jei pridursime visą eilę 
Chicagos iškiliųjų: Varną, Mo- 
destavičių, Šilingą, Jesevičių, 
Miknaitį ir Milerį, tai ir vėl tu
rėsime nepaprasto pajėgumo 
rinktinius vyrus. Tačiau visas 
vargas bus dėl komandinio su- 
sižaidimo. Rinktinė jokių treni
ruočių nebeturėjo ir pirmą kar
tą žais kartu tik rungtynėse 
prieš latvius. Taip nebuvo per
nai. Tada rinktinė pirmąsias 
rungtines žaidė prieš silpnuo
sius estus ir turėjo progos bent 
kiek susiklijuoti. Šįmetinis žaidi 
mas remsis paskirų žaidikų pa
jėgumu ir improvizacija.

Mūsų jauniai šįmet bus pajė
gesni nei pernai. Jei visa rinkti
nė ir būtų ta pati — ji būtų 
daug geresnė vien tik dėl Jan
kausko. Šis mūsų iškilusis jau
nis yra padaręs tokią pažangą, 
kad nesistebėtum, jei jis talki
ninkautų ir mūsų vyrų rinkti
nei. Taigi ir jaunių rungtynėse

mūsų pagrindas bus Jankaus
kas.. Be to, daug geresni šįmet 
bus ir jo padėjėjai. Turėsime vi
są eilę iškilių gynikų: Meškaus
ką, Bačinską, Vaišnorą iš Chica
gos. Be to, ir puolikai Abramai 
vičius su Moliu turėtų tikti grei 
tam lietuvių puolimui.

O kaip tinklinis?
Čia visa mūsų viltis — mote

rys. Jau pernai, tik vieno abe
jotino teisėjo sprendimo dėka, 
mūsų moterims buvo išplėšta 
pergalė. Šįmetinė mūsų moterų 
rinktinė ir vėl bus iškili. Žino
ma, rinktinę sudarys tik dviejų 

klubų atstovai, tai Clevelando 
Žaibo ir Chicagos Neries. Bet ir 
jų užtektų laimėjimui atsiekti. 
Barzdukaitė, seserys Besparai- 
tytės, iš Žaibo bei Neries O. 
Blandytė - Jameikienė, Damb
rauskaitė, Prunskytė ir kitos 
jaunosios nerietės sudarys mū
sų pagrindą.

Šįmet pirmą kartą pasirodys 
ir mūsų jaunių klasės tinklinin- 
kai. Apie jų pajėgumą sunku 
kalbėti, nes tai yra mįslė. Ti
kėkimės, kad jaunimas savo eg
zaminą išlaikys.

Vyrų tinklinio nugalėtojas — 
latviai. Tai jau aišku dabar. Mū 
sų vyrų tinklinio rinktinės pa
grindą sudarys veteranai. Apie 
jų žaidimą ir pajėgumą žinome, 
ir todėl būtų stebuklas, jei čia 
mes pasiektume laimėjimą, nes 
vieno Andriukaičio latviams 
įveikti neužteks.

Bendrai laukiame įspūdingo 
žiemos sporto sezono užbaigi
mo. Lietuviškoji visuomenė ture 
tų gausiai paremti mūsų sporti
ninkus, atsilankydama į pabaltie 
čių krepšinio ir tinklinio varžy
bas.

IŠ PABALTIEČIŲ STALO 
TENISO VARŽYBŲ

Pereitojo savaitgalio metu 
Clevelande įvyko Pabaltijo sta
lo teniso pirmenybės. Mūsų sta
lo tenisininkai pasiekė puikių 
laimėjimų.

Moterų grupėje pirmoji vieta 
teko Toronto Vyčio E. Sakalaus 
kaitei, o antroji — V. Nešiukai- 
tytei. Jos ahi taip pat laimėjo 
ir moterų dvejeto pirmenybes.

Moterų komandinėse varžy
bose Sabaliauskaitė — Nešiukai 
tytė pralaimėjo latviams baig
mėje 3:1.

Vyrų vieneto meisteriu tapo 
latvis Zulps. Antroji vieta teko 
taip pat latviui Eichwalds, o 
trečioji mūsų meisteriui Jonui 
Kavaliauskui.

Vyrų dvejeto varžybose lat
viai Zulps — Eichwalds baigmė
je nugalėjo lietuvių porą Vyt. 
Nasvytis — J. Kavaliauskas 2:1.

Jaunių grupėje pirmavo: ber 
niūkų klasėje — Vyt. Nasvytis, 
o mergaičių — V. Nešiukaitytė.

Vyrų senjorų varžybas laimė
jo dr. Alg. Nasvytis.

Vyrų komandines varžybas 
laimėjo latvių rinktinė, įveikusi 
mūsiškius 5:1. Mūsų rinktinę 
sudarė: Pr. Gvildys, J. Kava
liauskas ir J. Nešiukaitis. Vie
nintelį garbės tašką lietuviams 
pelnė Gvildys, nugalėjęs Kulitį.

j. š.

DĖKINGI DAKTARAMS
Chicagos Aro sporto klubo 

vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
detroitiškiui dr. Otonui Vaitui 
už suteiktą nemokamą gydymą 
Aro krepšininkui A. Klausai, ku 
ris susižeidė krepšinio varžybų 
metu Detroite.

Taip pat didelė padėka pri
klauso ir dr. Petrui Kisieliui už 
jo nemokamą gydymą A. Klau
sai grįžus Chicagon.

Mūsų moterų tinklinio meisteris — Clevelando žaibas su savo vadovu 
Rytu Babicku. Keletas žaibiečių tinklininkių žais ir lietuvių rinktinėje 
prieš latves pabaltiečių pirmenybėse. Nuotr. J. Griagičio

ŠIAURĖS AMERIKOS
PABALTIEČIŲ KREPŠINIO 

IR TINKLINIO PIRMENYBĖS

Gegužės 15 d. 3 v. p.p. Mer
gaičių tinklinis; 5 v. p. p. — Vy 
rų krepšinis — Vid. Vak. spor
to apygardos lietuvių rinktinė 
—latvių r-nė, Foster park, 8400 
So. Loomis Blvd.

Gegužės 16 d. 11 v. r. Mote
rų tinki. liet. — latv.; 12 v. d. 
Vyrų tinki. — liet. — latv., 2 
v. p. p. Jaunių krepš. liet. — 
latv., 3:30 v. p. p Vyrų krepši
nis — liet. latv. Brother’s- Rice 
aukšt. mok., 10001 So. Craw- 
ford Ave.

JAUNUČIAI — TIGERS 2:1

Lituanicos jauniausieji futbo
lininkai praėjusį šeštadienį žai
dė pirmąsias šio sezono pirme
nybių rungtynes prieš stiprią 
Tigers komandą. Laimėjo 2:1. 
Abu įvarčius įmušė lietuvių 
Bobby Hull — Kęstutis Kavec- 
kas. Jaunučių komandoje žaidė: 
Striupaitis, K. Kaveckas, J. Jo- 
nic, Al. Kasinskas, M. Kasins- 
kas, T. Kasinskas, D. Kasins
kas, B. Trapickas, J. Perkūnas, 
R. Galėnas, Paukštys, V. Pikš- 
rys ir Balčiūnas. Visa komanda 
sužaidė gerai.

Buvusio ilgamečio Lituanicos 
vartininko Jono Perkūno vado
vaujami, jaunučiai atsidėję tre 
niruojasi, mat, yra nusistatę 
laimėti Pietų sektoriaus, kuria
me dalyvauja 6 komandos, meis 
terio titulą. Ir tai nebūtų didelė 
staigmena, nes komandoje žaid- 
džia tikrai gabūs ir prityrę sa
vo klasėje futbolininkai: R. Ga
lėnas, K. Kaveckas, V. Pikšrys 
ir M. Kasinskas.

Treniruotes vyksta du kartus 
sayąitėje: pirmadienio ir trečia
dienio vakare 5 vai., Marąuette 
parko aikštėje. Berniukai tarp 
11 ir 15 metų amžiaus kviečia
mi išbandyti savo jėgas ir su
gebėjimus ir jei patiks įstoti ko
mandom

J. J.

PIRMENYBIŲ SAVAITGALIS

Jaunučiai šeštadienį 2:30 v. 
Wolfe parke, 3325 E. 108th St., 
prieš Kroaten. Jauniai sekma
dienį 11 vai. Marąuette parke, 
prieš Lions. Rezervas 1 vai. 
Ryan Woods, 8300 S. Western, 
prieš Lightning ir pirmoji ko
manda 3 vai. Ryan Woods, 
prieš Lightnings.

LITUANICA ATLAS 4:0

Prieš rungtynes, tur būt, ne
daug ir pačių karščiausių Litu
anicos šalininkų būtų lažinęsi, 
kad Atlas pralaimės ir pralai
mės tokia aukšta 4 — 0 pasek
me. Bent ligi pirmo puslaikio 
vidurio iš viso nebuvo aišku, 
kas laimės, nes Lituanicos puo
limas be H. Jenigo ir Dean pra
džioje atrodė bauginančiai įvai
rus. Jiems atsiradus, daugiau 
koncentruotas puolimas pasida
rė įkyrus Atlas gynikams, ir jie 
panoro nusikratyti visad įky
riausiojo puolėjo “Maikio”, jį 
pakaustant. O “Maikis” pakaus 
tytas jau buvo žaidžiant prieš 
Eagles. Už neapdairų kausty- 
mąsi ir rungtynių teisėjas abie
juose puslaikiuose paskyrė po 
11 m. baudą Lituanicos naudai, 
kurias H. Jenigas ir T. Stra- 
chow pavertė įvarčiais. Gi tarp 
baudų Dean ir Pūdymaitis už
metė dar po vieną. Jau po tre
čiojo įvačio Atįas agresyvumas 
pranyko, komanda atlyžo ir at
rodė lyg prie katastrofos slenks 
čio. Tik ne visai vykęs mūsų 
puolėjų šaudymas nuo to išgel
bėjo. Ryžtingumo ir kovos dva
sios šiose rungtynėse Lituanica 
parodė su kaūpū. Nebūdami 
aukščiausioj fizinėj kondicijoj, 
laiku naudodami pakaitus, visą 
rungtynių laiką išlaikė gerą 
spartą. Išskirtinai puikiai sužai
dė Jonas Žukauskas ir Al. Klei- 
naitis, daug vėjo sukėlė Dean.
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GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 16th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 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.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiii

P|DP| I IT T \/ & RADIO (LIETUVIAI) LHnUM! I I .V. Sav DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

5%
current dividend on Investment bonus

4%% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4% % dividendų kas pusmeti lr

dar išmokame po ui kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. lr šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
„ Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r.  8 v. v.

O kad jis vieną dieną pradėtų 
komandiniai ir truputį su gal
va žaisti! Apie 400 žiūrovų tu
rėjo smagią popietę.

Rezervas pralaimėjo 1:2. Litu 
anicos jauniai prieš Atlas jau
nius paskutinėse minutėse buvo 
priversti nusileisti — 0:1.

—o—

KAD VISA BUTŲ VIENA

Kardinolas Bea, Krikščionių 
Vienybės Sekretoriato pirminin
kas, prieš užbaigdamas savo ke
lionę JAV-se, apsilankė atsiver
tusio protestanto Pauliaus Watt 
son įkurtų Brolių Pranciškonų 
centre Graymoor, N. Y., iš kur 
kilo Maldų Oktavos Sąjūdis už 
krikščionių vienybę. Čia kardi
nolas Bea pareiškė: “Wattson’o 
įkurtos kongregacijos pradėtoji 
maldų akcija davė gražiausią 
pavyzdį, kuris rado taip gau
sų atgarsį viso pasaulio krikš
čionijos maldų sąjūdyje “kad 
visa būtų viena!”.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDftNAS 
4448 So. Western Avenue 

Telef. — 847-4829 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
iiiiinimiiimimiimiiiiiHiiiiiiHiimiiiim

LAIKAS PAGALVOTI APIE 
ATOSTOGAS

Užsisakykite vietą tuojau.
Tel. Code 715 — 362-7318

arba rašykite:
Charles Rocush, R. 4, Woodboro, 

Rhinelander, Wisconsin 54501

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztstos 

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29. UL 

Tel. PRospect 6-6084 
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-822#
Res. telef. VVAlbrook 6-6076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKES

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

Ofisas 8148 VVest 83rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpubUe 2-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

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

TeL 695-0533 •— Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. 388-2233

DR. PETER T. DRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5768; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. Li
gonius priima vagai susitarimą

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.

6449 So. Pulalski Road 
Valandos pagal susitarimą

TMB LTTHUANIAN WOBIO-W1DE OZMt-V
4545 WEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. TeL LUdlow 5-9^00

Second Class Postage paid at Chicagoexcept Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithua aa 
Catholie Press Society

5 JAV ir Kanadoj

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Bes. GI 8-0873

OR. W. M. EISIM-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Ave, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rei. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ugoe 
2454 VVest 71st Street 

(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

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

WA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2787 West 71»t Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso tei. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU IJGOS

2656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. lr penkt 

nuo 11 Iki 1 vai. lr nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 

2—4 lr 6—9 lr pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas > 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad, 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—s vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTft

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

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

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. t©L 239-2919.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

(71os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v v 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p. '

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PrlBm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-8 p. p. tr treč uždaryta.__________

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Sulte 709

104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4807 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie tr Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 
Treč lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 Best 69th Street
i Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
į VAL.: Pirmad., antr., ketv.. penkt

nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
| šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
: kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381

val/ 0 p- lkt 8 v- v- kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Re-z. tel. PR 9-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Weal 
7 Ist. St. (71-os lr Campbell Avcnuf 
kampas), tel. 776-2880.
______Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS ”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 68rd Stieet 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ik) 

2 v. p p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. lr

į vakarais pagal susitarimą,.

Offlso telef. Clilffslde 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 5-30tn)

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lr 

®~~8 V?\ vak- Trečiadieniais lr sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v 
Iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA IR MOT
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th i 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-

vaL' Pirm., antr., treč 
penkt.. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 i 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
ku — Pagal susitarimą.

Of- 4-2123. Namų GI 8
DR. V. P. TUMASONI!

CHIRURGAS
p u2?5? West 7lst Street 
PvrtYllnnSJa. hgonlus tik susita

V ’VrJT4 p’ p lr «—8 P. I 
Treč. Ir šešt. uždaryta

A. tostogose
Telefonas — GRovehill 6

DR. A. VALIS-LABOK
GYDYTOJAS IR CHERUI 

2524 VVest 69th Stre 
specialybe: AKUŠERIJA IR M<
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 

šeštadieniais 1 iki 4 Va
Trečiaidlenials uždaryta

Tel. PRospect 6-9404

DR. ONA VAšKEVIč
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHERI
6248 So. Kedzie Aven

9flso vai- kasdien: 2-4 . Šeštad. .nuo 2 ik 4 v. Treč
tik sKŲbiala atvejais (r aU|

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. II

DR. F. C. WINSKU
GYDYTOJAS IR CHIRI 

3107 VVest 71st Str
2 tkl 4 V’ P‘ P- lr 7 ik 

1 reč. ir šeštad. pagal sr



Svarbusis Lietuvių

PREKYBOS RŪMŲ VAIDMUO
Poryt, gegužės mėn. 16 d.,

6 vai. v., Ambasador West vieš 
būtyje įvyks tradicinis Illinois 
Lietuvių Prekybos rūmų (Li
thuanian Chamber of Commer
ce of Illinois) banketas, ku
riame bus pagerbti žymūs šios 
lietuvių organizacijos veikėjai 
— dr. Juozas Jerome, eilę me
tų buvęs pirmininkas, ir Jonas 
Pachankis. Šiems rūmams šiuo 
metu pirmininkauja ekonomis
tas Adolfas Baliūnas.

Jau daug metų, kai lietuviai 
prekybininkai, pramonininkai 
ir įvairių profesijų žmonės, su
siorganizavę į šiuos prekybos 
rūmus, rengia metinius banke
tus. Berods pramonininkui An
tanui J. Rudžiui pirmininkau
jant, buvo įvesta tradicija kas
met šių banketų metu pagerbti 
nusipelniusius lietuvių veikė
jus, ar jie bus šios organizaci
jos nariai, pasižymėję savo 
veikla jos reikalams, ar šiaip 
jau nusipelnę tautiečiai įvai
riuose mūsų lietuviškuose sąjū 
džiuose.

Reikia tikėtis, kad ši graži 
tradicija ir toliau bus palaiko
ma. Nors nė vienas idealistas 
veikėjas už savo darbus nesi
tiki sulaukti bet kokios asme
niškos naudos, garbės ar šiaip 
jau pagarbos, bet kai jų dar
bai yra pastebimi ir tinkamai 
įvertinami, tai paskatina jau
nimą pasekti jų pėdomis. Mū
sų veikėjai dažnu atveju, rei
kia ar nereikia, yra ujami, puo 
lami ir kritikuojami ir žymiai 
rečiau tesusilaukia šiltesnio 
žodžio už savo pastangas pa
dėti tautiečiams prasimušti 
aukščiau vienoje ar kitoje mū
sų gyvenimo srityje, kad jie 
atsistoję geresnėje ir stipres
nėje pozicijoje galėtų būti dar 
naudingesni lietuvių tautai. 
Bet kokį mūsų nedėkingumą 
veikėjams pastebėję jaunuo
liai, nenoriai dedasi prie mū
sų organizacijų arba ir visai 
į jas nesijungia.

*
Illinois Lietuvių Prekybos 

rūmų praeityje buvusių vado
vybių ir dabartinės valdybos 
garbei tenka pasakyti, kad jos 
visais laikais palaikė glaudžius 
ryšius ne tik su lietuvių spau
da, bet ir su mūsų organizaci
jomis, besirūpinančiomis lietu
vių gerove ir taip pat Lietu
vos išlaisvinimu. Patys rūmai 
ir paskiri jų nariai yra dos
nūs kiekvienam geram ir nau
dingam lietuvių tikslui. Ir tą 
dosnumą savo nariuose rūmai 
nuolat ugdo, dažnai priminda
mi seną ir teisingą posakį----
ranka ranką mazgoja.

Kiekviena lietuvio prekybi
ninko (biznieriaus), pramoni
ninko, ar profesionalo auka 
lietuvių religiniam .tautiniam 
ar kultūriniam reikalui yra sa
votiškas investavimas į geres
nį pasisekimą, į stipresnę a- 
teitį. Lietuviškoji visuomenė 
yra gana pastabi. Ir ji nepa
silieka skolinga tiems, kurie 
ir savo auka ir savo darbu 
paremia jos šakotą veiklą.

*
Lietuvių Prekybos rūmai sa

vo programoje turi ir kitą gerą 
ir naudingą tikslą. Laikant mė 
nesinius susirinkimus, jie pa
sikviečia prelegentus iš įvairių 
prekybos, pramonės ir kitų

Spaudoj ir gyvenime

TIKROVE IR IDEALAI
Ryšium su artėjančiu septintuo

ju ateitininkų kongresu, mūsų į- 
žvalgus minty to jas dr. Juozas Gir
nius duoda per kelis “Darbininko” 
numerius užsitęsiantj straipsnį: 
“Ryžtamės kovoti už mūsų išeivi
jos tautinę gyvybę”. Geg. 4 dienos 
numery randame taiklius pasisa
kymus siekiamų idealų ir realiosios 
dabarties tikrovės klausimu:

“Norint pasitenkinti tik laikui 
atvirybe, neišvengiamai būtų grims 
tama į neviltį ar savęs išsižadėji
mą, defetizmą ar oportunizmą. 
Tikroji laikui atvirybės prasmė 
yra ne vergiškas tikrovei nusilen
kimas, o pasiryžimas išlikti lais

sričių specialistų, kurie infor
muoja rūmų narius ir tuo pa
pildo jų žinių bagažą, kad jie 
galėtų savo įmonę plėsti mo
derninti ir savo interesantams 
bei pirkėjams duoti geresnį pa
tarnavimą. Tai yra ir savotiš
ka mokykla.

Ši organizacija gana sėkmin 
gai ugdo narių tarpe draugiš
kumą. Vieni kitus geriau pa
žindami, dažniau susitikdami 
rūmų surengtuose socialiniuo
se pobūviuose, pasidaro vieni 
antriesiems artimesni. Jiems 
susidaro geresnės galimybės 
reikale vieni kitiems patalkin
ti. Šis momentas irgi yra la
bai svarbus. Jei organizacija 
pajėgtų įsigyti nuosavus na
mus ir įkurti juose Illinois Lie
tuvių Prekybos rūmų klubą, 
draugiškumo ir socialumo ug
dymas nariuose būtų dar sėk
mingesnis. Barods, rūmai savo 
veiklos programoje ir šį tiks
lą turi užsibrėžę.

*

Lietuviai, kaip prekybinin
kai, finansininkai ir pramonin
kai yra parodę daug sugebėji
mų. Jei pasidairysime tik Chi
cagoje, arba, jei paskaitysime 
savo dienraštyje skelbimus, į- 
sitikinsime, kad šiandien savo 
tautiečių tarpe turime visą ei
lę įmonių, kurios drąsiai jau 
gali konkuruoti su kitų tautų 
įmonininkais. Ir tai ne vieno
je, bet daugelyje biznio sričių.

Lietuviai chicagiečiai ypač 
yra turtingi finansininkais, ku
rie yra įkūrę visą eilę taupymo 
ir skolinimo institucijų ir jas 
yra išauginę į multimilijonines 
įstaigas. Jų esama net kelioli
ka. Jos paskolų ir kituose fi
nansiniuose reikaluose aptar-. 
nauja dešimtimis tūkstančių 
savo tautiečių, kurie jomis pa
sitiki ir ne be pagrindo. Mac
kevičių, Pakelių, Kazanauskų, 
Aukers, Grybauskų, Saldukų, 
Petkevičių, Peržinskų ir kai ku 
rių kitų vardai, kaip gabių fi- 
nansinininkų yra žinomi ne tik 
mūsų pačių tarpe, bet ir pla
tesniame finansų pasaulyje. 
Ar jie visi priklauso Lietuvių 
Prekybos rūmams .tikresnių 
žinių neturime. Bet jų vaidmuo 
lietuvių finansiniame ir eko
nominiame gyvenime yra tikrai 
svarbus. Svarbu, kad jų išau
gintosios ir gerai tvarkomos 
finansinės institucijos neišslys- 
tų iš lietuvių vadovybės. Kad 
to neįvyktų, tai daug priklau
so ir nuo mūsų visų. Visi jo
mis turime gyvai domėtis, jas 
remti. Taip lygiai reikia remti 
ir kitus lietuvių užlaikomus 
biznius, bei pramonininkus, ku
rie taip jau yra parodę daug 
sugebėjimų. Tais savo suge
bėjimais jie ne tik patys pra
simuša į ekonominio gyvenimo 
viršūnes, bet tuo pačiu ir lie
tuvių tautos vardą plačiau pa
garsina. Iš savo pusės jiems 
visiems norime palinkėti ge
riausių sėkmių ir, visiems įsi
jungus pirmoj eilėj į Illinois 
Lietuvių Prekybos rūmus, ir 
į kitas lietuvių organizacijas, 
dar stipriau talkinti besirūpi
nančiai išlaikyti savo tautybę 
lietuvių išeivijai ir besisielojan 
čiai lietuvių tautai atkovoti sa
vo laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

viems, konkrečiau tariant — ne 
plaukimas, kur srovė neša, o įžvel
gimas, kaip savu keliu eiti. Tikro
vė tik kelia klausimus, bet netei
kia atsakymų. Atsakymų tenka 
ieškoti nebe faktuose, o idealuo
se. Tik atvirumas idealams įpras
mina atvirumą tikrovei. Kaip tik
rovė yra rūpesčių versmė, taip 
idealai yra vilties versmė. Tikras 
realizmas ir tikras idealizmas ne
neigia vienas antro, o eina drauge.

Realiai matyti tikrovę nereiškia 
ja pasitenkinti (visada yra kuo 
tikrovėje nepasitenkinti!). Antra 
vertus, siekti idealo nereiškia 
kreiptis nuo tikrovės. Priešingai,

Le M y vietoves gyventojai Vietname tikrinami marinų dalinių, nes komunistiniai agentai infiltruoti į 
gyventojų tarpą, nužudė vieną amerikietį ir penkis sužeidė.9

BEVAISIAI POKALBIAI PARYŽIUJ
Išgarsintasis Sovietų užsienio reikalų ministerio atsilankymas Paryžiuje visus poli
tinius klausimus paliko atvirais (

Charles de Gaulle dėjo pastan 
gų užmegzti glaudesnius santy
kius su Sovietais jau 1944 m. 
ir pirmaisiais pokario metais 
ieškodamas atsparos Sirijai gin 
ti. Jo ir Georgės Bidault, anuo
metinio užsienio reikalų minis 
terio kelionė į Maskvą nepatei
sino vilčių. Per pastarąjį dvi
dešimtmetį daug kas pakitėjo. 
Anuo metu karo nualinta Pran
cūzija nūnai bando ne tik pir
mauti Europoje, bet ir prasi
skinti kelią tarptautinės politi
kos bare. De Gaulle anais me
tais tebuvo nepastovios vyriau
sybės vadovas, nūnai atsakin
gas krašto vairuotojas. G. Bi-

idealas apeliuoja į žmogų tikrovė
je jį realizuoti...

Užuot neigęs tai, kas yra, ide
alas tik žadina žmogų kurti skaid
resnę tikrovę — ne kapituliuoti 
prieš sutinkamas sunkenybes, o i 
ryžtis jas nugalėti. Tikrovė yra 
mūsų pačių kuriama visais kas
dieniniais mūsų apsisprendimais— 
jautrumu ir abejingumu, ryžtimi 
ar delsimu, veikla ar apsileidimu. 
Savaime kuriame savo tikrovę, bet 
svarbu, kad ją kurtume juo skaid
resnę, juo kilnesnę, juo vertinges
nę.

Čia ir slypi idealizmo realistinė 
prasmė. Ištikimybė idealui — tai 
nei bėgimas nuo tikrovės, nei prieš 
ją suklupimas, o aktyvus ang j ža
vimasis joje vykdyti savo žmogiš
kąjį pašaukimą. Idealui tarnauja
ma tikrovėje — ne šventinėmis 
progomis, o visu kasdieniniu gyve
nimu. Todėl apeliuoti į ištikimybę 
idealui lygu apeliuoti ir kasdienę 
ištikimybę. Kasdieniniame gyveni
me, o ne kongresuose ar kitose 
šventėse pasirodome, ko verti esa
me. Užtat ir pačių kongresų bei 
kitų švenčių prasmė slypi ne pa
radinėse demonstracijose, o susi
telkime į save klausimu, kiek iš 
tiesų gyvename pagal savo idealus, 
kiek iš tiesų juos vykdome tikro
vėje.”

J. Daugi.

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

fiehtvižlzoįe pabaltoje
Tarnas tuo metu laukė prie skersgatvio įėjimo 

ir kai Paulina vis neišėjo, jis pagaliau ėjo ieškoti. 
Bet niekur nebuvo galima Paulinos rasti. “Kaip tai 
gali būti”, mąstė jis. "Juk skersgatvis neturi jokio 
išėjimo. Taip pat nė namų čia nėra, tik aukštos mū
rinės sienos, ant kurių juk ji negalėjo užlipti”. Varg
šas žmogus, visas išsigandęs, nubėgo pas mokytoją, 
klausdamas, gal būt, mažoji kitu keliu yra atėjusi 
mokyklon. Tačiau jokios Paulinos čia nebuvo. Mo
kytoja palydėjo jį į rūmus ir pranešė tai karaliui 
ir karalienei. Tada jie išsiuntė į visas puses ieškoti 
vaiko, tačiau viskas buvo veltui. Paulina buvo din
gusi. Vargšų tėvų skausmas buvo didelis, o karalie
nė kalbėjo: “Matyt, mano vargšas kūdikis turi kokį 
likimą išgyventi”.

Palikime dabar tėvus ir žiūrėkime, kas atsitiko 
su Paulina. Šventasis nuvedė ją į vieną visai vieni
šą vietą, į vieną bokštą, kuris neturėjo durų, tik 
vieną langą. Ten apsigyveno šventasis su Paulina, 
auklėjo ją ir mokė ją visko, kas dera jos luomui.

Paulina užaugo ir kasdien darėsi gražesnė. Ji

GEDIMINAS GALVA

dault, istorijos mokytojas, anuo 
met vairavo Prancūzijos užsie
nio politiką, šiandieną yra trem 
tinys.

Dvidešimtmečio patirtis de 
Gaulle išmokė atsargumo. Kai 
Chruščiovas bandė “atšildyti” 
Maskvos — Paryžiaus santy
kius, jis tylėjo, sekė lūžius liau
dies respublikose ir pirmasis 
ėmėsi priemonių Kremliaus įta
koje esančių kraštų savarankiš
kumui sustiprinti. Paryžiaus su
sitarimai ūkiniam ir kultūri
niam bendravimui plėsti su liau
dies respublikomis nebuvo atvi
rai nukreipti prieš Maskvą, ta
čiau jai kėlė rimto susirūpini
mo. Galimas dalykas, kad šis 
reikalas ir pastūmėjo Gromy
ko lankytis Paryžiuje.

įSvečias be siūlymų
Andrėj Gromyko, gudas, eko

nomistas ir tik 30 m. sulaukęs 
metė ekonomikos dėstymą uni
versitete, įstojo į užsienio rei
kalų komisariatą. Neilgai dir
bęs Maskvoje siunčiamas pata
rėju į ambasadą VVashingtone, 
o 1944 m. skiriamas ten amba
sadorium. 1949 m. jau užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas, 
trumpą laiką ambasadorius Lon 
done, o 1957 m. — užsienio rei
kalų ministeris. Jis sugebėjo 
prisitaikyti Stalinui, Chruščio
vui ir pastariesiems perversmi
ninkams, nors neabejotinai jis 
buvo įsipainiojęs į Adžubejaus 
siuntimą vakarinėn Vokietijon. 
Jis gana aštraus proto, tačiau 
iš prigimties tylenis. Jungtinėse 
Tautose jis pasižymėjo gausiais 
veto ir buvo vadinamas “net” 
vyru.

Į Paryžių jis neatsivežė jo
kių siūlymų. Balandžio mėn. pa 
čioje pabaigoje penkias dienas 
jis sugaišo prancūzams aiškin
damas Sovietų užsienio politiką. 
Paryžius ir Maskva jau anks
čiau kai kuriais klausimais su
rado bendrą šnektą, tačiau es
miniai reikalai jas skiria. Pats 
sunkiausias — vokiečių apjun
gimas. Maskva laiko vokiečių 
padalinimą nekeičiama tikrove, 
kai Paryžius ir šiandieną remia
si tautos apsisprendimu vokie
čiams sujungti. Sovietai svajo
ja apie žygį bent iki Reino, kai 
prancūzai aiškiai šneka, kad 
vokiečių sujungimas įmanomas 
tik sujungus Europą. Abi pu
sės gerai išmano, kad priešin
gų linkmių politika šiuo metu 
nesuderinama, nors skirtingais 
samprotavimais sutaria suma
žinti JAV įtakai Europoje.

Politinės svajonės
De Gaulle ir ši kartą negailė

jo išlaidų svečiui pagerbti. Jam 
buvo ruošti priėmimai, rodyta 
opera Rigoletto, kurioje vaiz
duojamas Mantuos kunigaikščio 
moterų suvedžiojimas. Kurio po 
litinio suvedžiojimo siekia de-

Minint 20 metų nuo Jungtinių Tautų įsteigimo bus išleistas toks 5 ct. 
pašto ženklas.

turėjo nuostabiai gražius juodus plaukus. Kai šven
tasis po išvykos grįždavo atgal, jis jai visada su
šukdavo: “Paulina, Paulina, nuleisk savo puikiąsias 
garbanas ir priimk mane”. Tada nuleisdavo Pauli
na savo gražias garbanas, o šventasis užlipdavo į 
bokštą.

Paskui vieną dieną atsitiko, kai Paulina jau 
buvo užaugusi, kad karalius išėjo medžioti ir atvy
ko į bokšto šalį. Kai jis stebėjosi šiuo keistu bokštu 
be durų, jis pamatė vieną vienuoliuką, kuris ėjo 
tiesiai į bokštą. Tada karalius pasislėpė už krūmo, 
nes jis norėjo pamatyti, kaip tas vienuolėlis pateks 
į bokštą. Šv. Pranciškus puikiai žinojo, kad karalius 
yra už krūmo pasislėpęs ir dėl to sušuko: “Kriauše 
ir Quitte nuleisk savo gražiąsias garbanas ir mane 
priimk”. Paulina, kadangi pažino šventojo balsą, nu
leido žemyn savo nuostabias garbanas. Karalius ta
čiau matė tik nuostabias garbanas ir užsigeidė taip 
pat į bokštą patekti. Kai šventasis vėl greitai iš 
bokšto išėjo, karalius atsistojo po langu ir sušuko: 
“Kriauše ir Quitte, nuleisk savo gražias garbanas 
ir mane priimk”. Paulina manė, kad čia yra šventa
sis ir nuleido žemyn savo gražias garbanas, o kara
lius jomis užkopė į viršų. Bet ji vos galėjo jį už
traukti.

Su šv. Pranciškum tai visuomet taip lengvai 
eidavosi, kad ji vos pajusdavo. Kai karalius įšoko į 
kambarį ir pamatė nuostabiai gražią mergaitę, iš 
syk jis stovėjo nežinodamas ką sakyti. Ji, pamačiu
si svetimą žmogų, išsigando ir pasileido bėgti po 
kambarius. Karalius bėgo paskui ją ir stengėsi švel

LIETUVIU BENDRUOMENE- 
KOVOTOJA

Kova prieš blogį
VOLERTAS

Vergija — blogio vaisius, ji 
tačiau apglėbė mūsų kraštą. Pa 
taikavitnas ir apsileidimas — 
silpnybės požymiai, nors jie vis 
dėlto ženklina didoką išeivijos 
dalį. O tautinės laisvės mintis 
pasmerkimu teisia vergiją ir iš
davimą, pataikavimą ir apsilei
dimą.

Lietuvis nemirė, bet įkalin
tas arba įmigęs. Jis neprarado 
išminties, bet išvargintas arba 
persilepinęs. Tačiau varpai nesi
liovė. Jie žadina mus mitologi
niu ir istoriniu sentimentu, mei 
le pavergtai šaliai ir jos žmo
gui, mūsų tautiniu išdidumu, 
taip skaudžiai įžeistu svetimųjų 
ir kai kurių savų.

Lietuvių Bendruomenė turė
tų būti logiška kovotoja prieš 
vergiją, išdavimą, pataikavimą 
ir apsileidimą. Jos ginklai yra

rybininkai? Sovietai šiuo metu 
siekia palaužti Prancūzijos pa
sipriešinimą užmegzti glaudes
nius santykius. Geresnių santy
kių esmės aptarimas paliktas 
atviru.

Prancūzija siekia išnaudoti 
Sovietų silpnybes ir glaudžiau 
bendradarbiauti su liaudies res
publikomis. Vokiečių klausimu 
abi šalys negalėjo daryti jokių 
nuolaidų, o pranešime jis buvo 
veik nutylėtas.

Gromyko prieš išvykdamas 
Sovietų ambasadoje sukvietė 
virš 100 spaudos atstovų. Jis 
pareiškė, kad Sovietai siekia 
užmegzti tikrai draugiškus san
tykius su Prancūzija. Kurio po
būdžio šis draugiškumas? Jis ne 
tik atmetė Prancūzijos siūlymą 
sukviesti branduolinius ginklus 
turinčias valstybes pasitarimui, 
bet ir iškreipė bendrą IV. 29 
d. pranešimą, kalbėdamas apie 
vokiečių dvi valstybes. Prancū
zų užsienio reikalų ministerija 
buvo priversta aiškintis dėl Gro 
myko dviprasmiškų pareiškimų 
tikslu įtempti prancūzų — vo
kiečių santykiams. Ką tik po 
pasitarimų vakarinės Vokietijos 
spaudoje pasipylė pikti priekaiš 
tai Prancūzijai, nors nese
niai jie beldėsi į Maskvos duris.

niais žodžiais ją nuraminti: “Kilnioji panele”, sakė 
jis, “nebijok taip manęs. Aš nesuteiksiu tau jokio 
skausmo. Vyk su manim į mano pilį, mano motina 
tave draugiškai priims ir tu būsi mano žmona”. Iš 
lengvo ji nusiramino ir klausėsi jo, tačiau ji sakėsi 
negalinti su juo keliauti; ji turinti palaukti savo 
dėdės. Tačiau šventasis negrįžo, nes jis norėjo, kad 
Paulina eitų su karaliumi. Kai šventasis vis negrįžo, 
karalius įtikino gražiąją mergaitę su juo keliauti. 
Taip jis atgabeno ją pas savo motiną ir jai tarė: 
“Mieloji motina, ši mergaitė bus mano žmona”. Mo
tina tačiau nenorėjo, nes niekas nežinojo iš kur 
Paulina buvo. Tačiau, kadangi ji labai mylėjo savo 
sūnų, tai ji priėmė draugiškai Pauliną ir leido taip 
įvykti, kad ji su karalium gyventų.

Po metų Paulina pagimdė savo pirmą sūnų. Ta
čiau naktį atėjo šv. Pranciškus, paėmė kūdikėlį, iš
tepė krauju Paulinos lūpas ir atėmė jai kalbą. Kai 
ryto metą senoji karalienė atėjo į kambarį, kūdikio 
nebuvo, o jaunoji motina negalėjo nieko pasakyti, 
kas su juo pasidarė. Tada senoji karalienė pakėlė 
didelį triukšmą, pašaukė karalių ir jam tarė: “Vil- 
kolakę tu iš miško parsi vedei, kuri savo mažiuką 
suėdė. Žiūrėk, kaip jos burna dar yra sutepta krau
ju”. Karalius nenorėjo tikėti, tačiau, kai jis priėjo 
prie Paulinos, ji negalėjo jam atsakyti, kur yra kū
dikis. Karalius dėl to labai nuliūdo, tačiau, kadangi 
jis ją labai mylėjo, nenorėjo jos išvyti. Vargšė Pau
lina verkė visą dieną, ir viena toliau meldėsi į šv. 
Pranciškų.

Bus daugiau

drąsus žodis pasauliui, atviru 
mas ir lietuviškos visuomenės 
nuoširdi parama.

Kova prieš blogį yra nuolati- 
nė, be galutinės pergalės mūsų 
laiko ribose. Tad ir LB darbas 
nesibaigiamas. Nesibaigiamas 
ir sunkus. O sunkios sąlygos’vi 
sada prikaišioja klaidų, nes vis
ką pramatyti yra neįmanoma. 
Klaida, nors nesąmoninga, , ke
lia priekaištus.

Tik laime bei rūpestingumu 
LB iki šiol išvengė didelių, ne
reikalingų posūkių. Tik mūsų 
visuomenės santūrumu ir logi
ka atskiriama, kuris priekaiš
tas vertingas, reikalaująs dė
mesio, kuris neapmąstytas ir pa 
liktinas mirčiai.

LB tarybos sesija
LB tarybos paskirtimi yra ke 

lio priežiūra, vingių taisymas, 
jo tiesimas ateitin. Šiems užda
viniams tarybos nariai gegužės 
22 ir 23 dienomis renkasi sesi
jai (Philadelphijoj, Benjamin 
Franklin viešbutyje).

Sesijoje bus sustota ties da
bartiniais ir netolimos praeities 
darbais (CV, švietimo tarybos, 
Kultūros fondo pirmininkų ir 
CV iždininko pranešimai), ties 
tolimesnės ateities uždaviniais 
(referuoja dr. A. Klimas) ir 
daugiau pakalbėta, kas daryti
na, kad pasaulis atsimintų, jog 
prieš dvidešimt penkerius me
tus Lietuva, didžiųjų bei galin
gųjų sąžinei sušlubavus, pasken
do raudonoje lavoje, ši neuž- 
troškusi skenduolė kultūringam 
pasauliui turi kelti tokią pačią 
gėdą, kaip dujų kameros vokie
čių tautai.

Kūrėjas apsprendė tautybes, 
ir dorieji šį jo kelią gerbia. Die
viškojo plano nustatyta ir kul
tūringo žmogaus priimta tauti
nės laisvės teisė mus buria dar
ban. Lietuvių Bendruomenės, 
šios darnios, gaivios, kūrybin
gos ir jaukios šeimos, vardu 
sesijoje bus tariamasi, kaip tą
ja teise našiau, doriau ir protin 
giau naudotis.

Tačiau LB tarybos susibūri
mas Philadelphijojė nebus vai
singas, jei pareiga ir atsakomy
bė jin neatveš visų, didelės prie
žasties nesutrukdytų, narių, jei 
prieš vykstant nebus kiekvieno 
pamąstyta, koks kelias LB tin
kamiausias. Nebus naudos ir ta
da, jei pagrindinis LB tikslas iš 
akių paspruks.

Svarstymai teima drąsos tau
tinės laisvės teisėje. Tebūna jie 
atviri, bet konkretūs ir logiški. 
Būtinai teieško veiksmingų, 
naujų priemonių, bet gyveni
miškų ir panaudotinų. Tesibai- 
gia jie nutarimais, bet pajunta
mais, darban vedančiais.



Šių metų gegužes mėn. 23 dienę, sekmadienį, 1 valandą popiet BUČO SODYBOJE, Willow Springs, Illinois 
įvyks Čikagos Apygardos lituanistinių mokyklų

MOKSLEIVIU PAVASARIO ŠVENTĖ

PROGRAMOJE TAUTINIAI ŠO
KIAI IK DAINOS. PO PROGRA
MOS ĮVAIRIOS SPORTO VAR

ŽYBOS.
Šventę ruošto LB Čikagos 
Apygardos valdyba.

-----

Kova prieš didžiųjų bankų 

monopolį

Illinois atstovų rūmai Spring- 
rielde šiuo metu svarsto Bankų
Qno'tym° pakeitim4 (House Bill

0), kuris numato leisti ban
kams steigti skyrius, šj įstaty
mo pakeitimą nori pravesti ir 
daugiausia remia du didieji Chi
cagos bankai: First National 
Bank of Chicago ir Continental 
Illinois National Bank and Trust 
Co. šie du bankai jau eilę metų 
varo propagandą, kad būtų leis
ta Illinois valstybėje steigti ban
kų skyrius, tačiau tam priešina
si 85% visų mažesniųjų, nepri
klausomųjų vietinių bankų. Ligi 
šiol dėl vietinių bankų ir tau
pymo bendrovių opozicijos visi 
bandymai leisti steigti bankų 
skyrius mirdavo atstovų rūmų 
komisijose. Tik šiais metais di
džiųjų bankų agentams pavyko 
Bankų įstatymo pakeitimo pro
jektą prastumti per rėmų komi
siją ir jis atsidūrė atstovų rū
mų plenume. Susidarė rimtas pa 
vojus, kad didžiųjų bankininkų 
peršamas įstatymo projektas 
gali būti priimtas. Jei tas atsitik 
tų, tai daugelis mažesnių vieti
nių bankų, o taip pat nemaža 
ir mažesniųjų taupymo bendro
vių būtų priversta likviduotis 
ar susilieti su didžiaisiais ban
kais ir tapti jų skyriais. Visą 
finansų biznį Illinois valstybėje 
pagrobtų du didieji minėti Chi
cagos bankai.

Daugelis piliečių abejoja, kad 
tas būtų naudinga mūsų vals
tybės gyventojams. Dabar gy
ventojų finansinius reikalus ap
tarnauja daugiau, kaip 300 vie
tinių, nepriklausomų bankų ir 
daugiau kaip 400 taupymo ir 
skolinimo bendrovių. Tos visos 
finansinės įstaigos valdomos vie 
tos žmonių, kurie pažįsta vie
tos reikalus. Bankų skyrių įsta
tymą priėmus daugumas šių 
bankelių ir taupymo bendrovių 
negalės savarankiškai egzistuo
ti ir bus kontroliuojami kelių 
finansinių magnatų. Praktika 
parodė, kad kur veikia banko 
skyrių įstatymai, tai ten vieti
niai bankeliai yra verčiami jung 
tis su didžiaisiais bankais, di
džiųjų bankų absorbuojami ir 
tampa jų skyriais.
Taip pat čia vyksta kaip ir su 
nepriklausomomis maisto krau
tuvėmis. Kai apylinkėje įsistei
gia “chain store’, tai savaran
kiški prekybininkai būna pri
versti likviduotis.

Bankų skyrių įstatymą priė
mus būtų paliestos ir taupymo 
bei skolinimo bendrovės. Pagal 
dabartinį įstatymą, jei bankams 
bus leista steigti skyrius, tai 
tuo pačiu taupymo ir skolinimo 
bendrovės turės teisę steigti sky 
rius. Aišku, kad bankams pra

dėjus steigti skyrius, tuojau pat Į 
skyrius pradės steigti ir didžio
sios taupymo bendrovės. Mažo
sioms, vietinėms bendrovėms ne 
liks jokio pasirinkimo arba jung | 
tis su didžiosiomis bendrovėmis ; 
arba likviduotis. Mat, didžiosios 
bendrovės milijonus dolerių leis j 
damos TV, radijo ir laikraščių 
skelbimams visuomet turi dau
giau galimybių konkuruoti ma- 
žesnias, savarankiškas bendro
ves.

Šie bankų įstatymo pakeitimai | 
palies ir visus gyventojus. Da
bartinėje Illinois bankinėje sis- j 
temoje gyventojai naudojasi pi- i 
glausiu kreditu. Procentai mo
kami už paskolas Illinois vals
tybėje yra žemiausi. Bankai, 
taupymo bendrovės laisvai var
žydamas taupytojams moka auk 
štus dividendus. Jei visas finan
sinis biznis atsidurs kelių finan
sininkų rankose, tai tuomet jie 
padiktuos procentų dydį. Todėl 
visi, kurie nori išlaikyti nepri
klausomų, vietos žmonių valdo
mų bankų ir taupymo bendro
vių sistemą, turi pasipriešinti 
didžiųjų bankininkų sugalvotam 
monopoliui. Geriausiai savo pa
sipriešinimą galima pareikšti pa 
rašant laišką savo State Repre- 
sentative į Springfieldą. Galima 
laiškus rašyti ir Chicagos ma
jorui Richard J. Daley, kuris 
Demokratų partijos pirminin
kas turi didelės įtakos atstovam 
- demokratam. Rašykite laiškus 
dabar, neatidėliojant, nes galu
tinas įstatymo projekto balsa
vimas turi įvykti šiomis dieno
mis. Adolfas Baliūnas

Ukrainiečiai partizanai kovoje prieš bolševikus po II-jo pasaulinio 
karo miške švenčia Velykas.

Broliai, žuvę už laisvę (34)

Kraujas Miroslavo apylinkėse
1948 m. balandžio 19 d. raud. 

armijos NKVD ir stribų būriai 
apsupo partizanų bunkerį Tol- 
kūnų km., Miroslavo vis., Aly
taus aps. Bunkeris buvo įreng
tas to kaimo ūkininko J. Biliaus 
liuke. Apsupti partizanai nepa
sidavė, bet kovės iki mirties. 
Vienas iš jų, Vincas Dumbliaus
kas, g. 1926 m. Alytaus aps., 
Radžiūnų kaime, gyvas papuolė 
į priešo rankas. Iš jo pasako
jimų ir sužinom daug pavardžių 
tų vyrų, kurių kraujas pralie
tas Miroslavo ir kitų Dzūkijos 
vietovių žemėje. Atskleidžiamos 
pavardės ir liudija mums, kad 
30,000 laisvės kovoje žuvusiųjų 
partizanų nėra legenda ar mi
tas, kad kievienas jų turėjo sa
vo pavardes, biografijas, o į pla
čiai įsiliepsnojusią partizanų ko
vą su Lietuvos okupantais išėjo 
didžios tėvynės meilės vedini.

Partizanas V. Dumbliauskas

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBOS 
ŽODIS PASAULIO LIETUVIAMS

Brangūs broliai ir seses lietu
viai.

PLB Vok. Kr. Taryba, posė
džiavusi 1965 m. balandžio 30 — 
gegužės 2 dienomis Huettenfelde, 
Vasario 16 gimnazijos patalpose, 
nuoširdžiai sveikina visų pirma 
Lietuvoje pavergtuosius brolius ir 
giliai atjaučia jų nedalią. Mums 
labai skaudu, kad mūsų broliai jau 
25 metus neša verguvės naštą, ir 
mes neturime galimybės efekty
viai jiems pagelbėti. Mes tvirtai 
tikime Lietuvos laisvės atgavimą 
ir mūsų tautos gyvastingumą.

Sveikiname ir viso laisvojo pa
saulio lietuvius ir linkime, kad 
mes visi, apjungti Pasaulio Lietu
vių bendruomenės, būtumėm vie
ningi, kilni ir gyva lietuvių šeima.

Vokietijos Lietuvių bendruome
nė yra maža ir neturtinga, tačiau 
deda visas pastangas puoselėti lie
tuviškumą ir mūsų jaunimą auk
lėti krikščioniškoje - lietuviškoje 
dvasioje. Mes stengiamės išlaikyti 
Vasario 16 Gimnaziją, tą gyvą 
Lietuvos laisvės simbolį, ir ją to
bulinti. Ji yra tapusi visų pasau
lio lietuvių vilties švyturiu, kuris

rodo kelią į Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Su džiaugsmu pranešame vi
siems lietuviams, kad jau Vasario 
16 gimnazijos nauji namai pasta
tyti, pašventinti ir perduoti nau
dojimui. Nuoširdžiai dėkojame sta
tybos komisijai, vadovaujant A. 
Mariūnui, ir aukų vajaus vedėjui, 
gimnazijos direktoriui kun. Br. 
Liubinui už jų nepaprastą pasi
šventimą. Labiausiai gi dėkojame 
Dievui už jo palaimą ir kiekvie
nam geros valios lietuviui, kuris 
savo auka prisidėjo prie šios sta
tybos. Tačiau mus slegia dar ne
sumokėtų statybos sąskaitų skola 
90.000 DM arba 23,000 dol. Šią 
skolą turime ligi š. m. liepos 1 d. 
būtinai sumokėti.

Mes pasitikime lietuvių nuošir
dumu ir gerumu, kurie taip daug 
mums jau padėjo, kad ir dabar 
atskubės duosnia ranka Vasario 
16 Gimnazijai pagelbėti.

Vieningi Lietuvos prisikėlimo 
tikėjime su dėkingumu ir pagarba

PLB Vokietijos Krašto tarybos 
prezidiumas: kun. A. Bernatonis, 
J. Kriščiūnas, J. Stankaitis.

pradžioje kovojo “Juozapavi
čiaus“ vardo partizanų daliny
je, vėliau perėjo į “Kęstučio” 
dalinį. Buvo dalyvis trijų didžiu
lių kautynių su kariuomenės da
liniais: 1946 m. vasarą Dzirmiš- 
kių miške, 1947 m. pavasarį No
rimų kaime, Miroslavo vis., ir 
1948 m. sausio mėn. Seirijočių 
km., Seirijų vis.

Iš V. Dumbliausko pažįsta
mų šie vyrai paguldė galvas 
partizanų vestoje Lietuvos lais
vės kovoje:

Vinco brolis Vaclovas Dum
bliauskas, žuvęs 1947 m. žiemą 
Talokių km., Miroslavo vis.

Bronius Bieliauskas - “Tig
ras”, buvęs “Juozapavičiaus” 
partizanų dalinio vadas, žuvęs 
1946 m. pavasarį.

Vladas Buzūnas - “Gintaras”, 
35 m. amžiaus, “Juozapavičiaus” 
partizanų dalinio vadas po B. 
Bieliausko mirties, žuvęs 1947 
m. rudenį Radžiūnų km., Miro
slavo vis. kautynėse su raud. 
armija.

Stasys Petkus - “Dagys”, žu
vęs 1947 m. pavasarį Krikšto
nių km., Seirijų vis.

Pranas švedkauskas - “Biti
nas”, žuvęs kautynėse su raud. 
armija 1947 m. rudenį Radžiū
nų km. Kartu su Švedkausku 
žuvo ir partizanas Buzūnas.

Antanas Kovaliauskas - “Žvir
blis” ir Vytautas Urbonas - “Gi
rinis”, žuvę 1947 m. gruodžio 

8d. Talokių km. laukuose, Mi
roslavo vis.

Visi šie vyrai yra iššifruoti, 
su jų giminėmis atsiskaityta ir 
tegu istorijai palieka jų pavar
dės žinomos. Toli gražu tai dar 
ne visi žuvusieji Miroslavo a- 
pylinkių vyrai. Kiti iškeliavo į 
amžinybę neiššifruoti, nors jų, 
granatomis sudraskytais vei
dais, paniekai išmesti lavonai 
ne kartą gulėjo Miroslavo ir ki
tų miestelių turgaus aikštėse. 
Jų pavardes težino gal tik Aukš
čiausiasis, į kurį kreipiamės 
Verdi “Reųuiem” žodžiais:

KANADOS ŽINIOS

St. Catharines, Oru
Didžioji Joninių šventė

Niagaros pusiasalis negausus 
lietuviais, vos virš 400 žmonių, 
įskaitant vaikus. Tačiau lietu
vybės darbas eina pilnu tempu 
ir ne vienas stebisi iš kur tiek 
lietuviškos širdies, tiek energi
jos!

Kas metai čia yra rengiamas 
vienas nepaprasto didume? ir iš
kilmingumo koncertas, sutrau
kiąs arti tūkstančio žmonių. Šis 
kampelis yra garsus ir gražus, 
viliojantis turistus iš tolimiau
sių Amerikos ir Kanados kraš
tų.

Šiemet įvyks garsiosios Jo
ninės St. Catharinėje su nepap
rastai didele programa, kurią 
išpildys trys tautinių šokių gru
pės ir du chorai. Taigi scenoje 
pasirodys pora šimtų lietuviš
ko jaunimo. Bus ko pasižiūrėti 
ir pasiklausyti. Visas to paren
gimo gautas pelnas skiriamas 
mūsų Niagaros pusiasalio skau
tams paremti, kurie jau daug 
metų gražiai veikia. Pirmosios

aukos jau pradėjo ateiti. P. A- 
leksas Visockis paaukojo $50, 
J. P. Butkai iš Port Colborne 
paaukojo staliuką su valgiais 
ir gėrimais, S. Janušonio darbo
vietė pažadėjo nepaprastai tur
tingą staliuką.

į šias didingas Jonines yra 
pasižadėję atvykti garbingi sve 
čiai, kaip Vilko pirm. V. Sidzi
kauskas, lietuvių kons. Kanado
je dr. J. Žmuidzinas, J. Matu
lionis, buvęs Vliko pirmininkas, 
ir kiti.

Birželio 19 d. jau netoli, už

tat pasiruošimams negaišinama 
laiko. Maloniai kviečiame visus 
iš anksto atvykti ir pasidžiaug
ti, kartu ir visus Jonus pasvei
kinti. Rėmėjas

Staigmena
— Žinai, Juozeli, — guodžiasi 

Stasys bičiuliui, — norėčiau pa
daryti savo žmonai malonų neti
kėtumą. Mat. rytoj jos gimtadie
nis, bet nenoriu išleisti pinigų do
vanai pirkti.

— O, tai niekis, viena kartą iš 
darbo sugrįžk tiesiai namo, ne
beužsukdamas į barą ir bus staig
mena.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

BEFORE 
YOU START 
ANY FIRE!

Be sure it 
isn’t a 
dry, windy 
day

... .... ..... =

Padėkite
mums

persikraustyti

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8*5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.

ma Dėka jūsų lojalios paramos mes vėl pra- 
plečiam biznį — persikeliam j naujas, 
didesnes patalpas, 3 durys į pietus nuo 
dabartinių. Kad lengviau būtų persi
kraustyti, mes siūlome jums specialias 
vertybes, kurios niekad nebuvo siūlomos 
šiuo metų laiku.

DVIEJŲ KEINIŲ

JAV armijos helikopteriai skrenda Vietname kovoj su komunistiniais banditais.

“Aukojame Tau, Viešpatie, gar- 
/bės aukas

ir maldas,
Tu jas priimk už tas vėles, 
kurias šiandien prisimename”...

Kovoje prieš Miroslavo parti
zanus žuvo ir v sa eilė komu
nistinio aktyvo, kurie prisidėjo 
prie partizanų naikinimo, trėmė 
nekaltus lietuvius į Sibirą ir dė
jo visas pastangas, kad iš ūki
ninkų būtų atimta žemė ir jie 
suvaryti į kolchozus. Tebūna ži
nomos ir jų pavardės: Jonas 
Ališauskas, Miroslavo apyl. pir
mininkas, Stasys Dimša, Miro
slavo milicininkas, Juozas ir Ka
zys Rauličkiai, Miroslavo stri
bai, J. Bakūnas, K. Jaciunskas, 
P. Jaruševičius, P. Matulevičius, 
A. Matulevičiūtė ir daug kitų.

Romas Mojus

Nauji Pavasariniai Kostiumai
Reguliariai $95.00 ............ dabar $72.00
Reguliariai $77.50 ............ dabar $55.00

PALTAI
Reguliariai $75.00 ............ dabar $59.00
Reguliariai $69.00 ............ dabar $52.00

nepraleiskite
specialių, su raudona etikete, vertybių: 
PALTAI, KOSTIUMAI,
SPORTINIAI ŠVARKAI,
SPORTINIAI MARŠKINIAI, NERTINIAI.

Kelnės — kelių stilių: be diržo, su kilpom, 
su elastiniu diržu

Reguliariai $18.00 ............ dabar $12.00
Reguliariai $12.50 ............ dabar $ 9.00

ploniems — $5.80 — $6.50 — $7.95 
nemokami pataisymai

IŠEIGINIAI MARŠKINIAI
Balti, spalvoti, ruožuoti reguliarūs, užsagstomi ir 
“tab” stiliaus. Ilgom rankovėm su sagom ir man- 
kietais.
Reguliariai $5.00 ................. dabar $3.98
Reguliariai $3.95 ................. dabar $2.88

Didelės nuolaidos sportiniams marškiniams.

Visos berniukų aprangos išpardavimas, 
įskaitant stambius.

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ

4630*32 S. Ashland Avė.
Atidara vakarais: pirmad., ketvirtad., penktad. — 

sekmadienį atidara 10 iki 5

---------



| opeKtaklis pyks 
| JAUNIMO CENTRE

5620 S. Claremont Ave. 

Gegužės 15 d., šeštadienį,
8 valandą vakaro 

Gegužės 16 d., sekmadienį,
3 valandą popiet

BILIETAI GAUNAMI
MARGINIUOSE* 2511 VV. 69th St 
Tel. PRospect 8-4585

SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
STATO

ANATOLIJAUS KAIRIO 3 veiksmu premijuotą, satyrinę komediją

VIŠČIUKU ŪKIS
Režisierius — ALGIMANTAS BIKINIS Dailininkas — JURGIS DAUGVILA Apšvietimas — KAZIO CIJCNELIO

VAIDINA:
Julija Cijūnėlienė, Regina Stravinskaitė, 
Elena Petrokaitė - Rukuižienė, 
Algimantas Dikinis, Arvydas Dikinis, 

Edvardas Radvila, Juozas Raudonis, 
Romas Stakauskas.

“MŪSŲ TAUTOS PROCESIJOS 
PRIEŠAKY”

Čiurlionio ansamblio sidabrinė sukaktis

CLEVELAND, Ohio. Gegužės 
8 ir 9 d., kaip jau "Drauge” bu
vo rašyta, "Čiurlionis minėjo si 
dabrinę sukaktį.. Akademiją- 
banketą šv. Jurgio parap. salėje 
atidarė Sidabrinio jubiliejaus k- 
to pirm. F. Eidimtas. Visi čiur- 
lioniečiai su Ona ir Alfonsu Mi 
kulskiais buvo iškviesti scenon. 
Ansamblis ir pilna salė svečių 
sudainavo "Lietuva brangi” — 
tradicinę čiurlioniečių dainą. Al 
dona Augustinavičienė savo a- 
kademijos kalboje sveikino ma
estro Mikulskį ir džiaugėsi, kad 
čiurlioniečiai, grįžę prie pirmųjų 
mūsų meno šaltinių, pateikia jį 
tikra išgryninta ir puikia forma.

Aldona Augustinavičienė, pro 
fesoriaujanti Ursuline kolegijoj, 
savo kondensuotą žodį baigė lin 
kėjimu: “Dainuok, Čiurlionį,
daug daug metų, dainuok su vi
sa tauta ir tikėk Lietuvos pri
sikėlimu”.

Širdies apyskaita

Šv. Jurgio parapijos choras 
(pirm. Br. Kazėnienė) sveikino 
savo dainos draugus ir įteikė ad 
resą. LB pirmoji apylinkė pa
dovanojo 1,000 dol. skolą, kurią 
Čiurlionio ansamblis buvo pasi
skolinęs, pirkdamas savo namus. 
Dainavos ansamblio vardu svei
kino J. Paštukas, įteikdamas ad 
resą, dainaviečių įdainuotą su
venyrinę plokštelę ir daininin
kams, išdainavusiems 25 metus
— O. Mikulskienei ir Antanui 
Kavaliūnui — po naująją Daina 
vos plokštelę. Šv. Jurgio parap. 
klebonas, sveikindamas dėkojo 
čiurlioniečiams už tautinį darbą 
meno srity ir pranešė, kad šv. 
Jurgio parapija prisideda prie 
jų sukakties, neimdama nuomos 
už salės naudojimą šiam baliui 
(200 dol.). St. Barzdukas svei
kino PLB vardu, pabrėždamas, 
kad Bendruomenė “Jus brangina 
ir vertina”. Muz. Pr. Ambrazas, 
šv. Jurgio parap. vargonininkas 
šia proga parašė ir čiurlionie
čiams dedikavo naują jo kompo
ziciją pagal Maironio žodžius 
"Mano gimtinė”.

Savo nuoširdžius sveikinimus 
atsiuntė prof. J. Žilevičius, An
samblio garbės narys, J. Bačiū- 
nas — PLB pirm., V. Sidzikaus
kas — Vliko pirm., J. Rajeckas
— Lietuvos atstovas, vysk V. 
Brizgys, V. Volertas, JAV LB 
Tarybos pirm., L. šimutis Al
to ir ALR.KS pirm., P. Dargįs
__ SLA prez. Gauta ir daugybė
sveikinimo laiškų ir telegramų. 
J. Stempužis pasveikino buvu
siųjų čiurlioniečių vardu (apie 
700).

Ansamblio v-bos pirm. V. 
Plečkaitis perskaitė valdybos ir 
tarybos nutarimus, kuriais čiur 
lioniečiai apdovanojami auksi
niais Ir sidabriniais ansamblio 
ženklais (pagal išdainuotą lai
ką) ir sol. Aldona Stempužienė 
pakeliama į garbės narius (viso 
yra 23), Ant. Kavaliūnui, išbu
vusiam 25 metus aktyviu nariu,

įteikta padėka, o Mikulskiams— 
sidabrinis padėklas.

Visa salė griausmingai sugie
dojo Ilgiausių metų. Oficialioji 
dalis baigta ansamblio įkūrėjo 
muz. Alf. Mikulskio žodžiu, ku
riame jis sakėsi norįs padaryti 
25 metų apyskaitą ne skaičiais, 
o širdimi. Visa, ką darėme, da
rėme dėl tėvynės. Jautriai kreip 
damasis į Aukščiausiąjį, prašė 
Kūrėjų Kūrėją laiminti visus ir 
leisti išdainuoti Lietuvai laisvę. 
Prašė, kad visi būtų arti prie an 
samblio. Dėkojo visiems, o ypa
tingai čiurlioniečiams: “Jūs esą 
te mano ir aš esu jūsų”.

Akademijai vadovavo J. Dau
gėla.

Padėka Dievui

Sekmadienį čiurlioniečiai su 
tautine vėliava dalyvavo šv. Jur 
gio parap. bažnyčios lietuviško
se iškilmingose pamaldose.

Pamoksle "Draugo” vyr. ad
ministratorius kun. Alb. Spur- 
gis pabrėžė, kad šią brangią 
Motinos dieną ir Čiurlionio an
samblis apvaikščioja savo jubi
liejų. Krikščionybė, būdama 
džiaugsmo religija, visada ska
tino giesmę ir dainą. Čiurlionie 
čiai savo 25 metų kelyje visada 
ėjo mūsų tautos procesijos prie
šaky, uoliai puoselėdami mūsų 
tautinį meną, keldami patrioti
nius jausmus, pristatydami dai
ną ir muzikinį meną svetimie
siems.

Pamaldų metu giedojo šv. Jur 
gio parap. choras, vadovauja
mas muz. Pr. Ambrazo, išpildy- 
damas jo parašytas mišias šv. 
Vincento garbei. Solo partijas 
giedojo V. Matulionis ir F. Ka
minskas. Buv. op. solistė J. Au- 
gaitytė išpildė dvi giesmes Ma
rijos garbei.

“Atimkite dainą ir mes 
užtrokšime”

Per 500 klausytojų iš Cieve
lando, Chicagos, Detroito, New 
Yorko, Akrono ir kitų miestų 
savo atsilankymu pagerbė jubi
liatus. Puikios akustikos ir mo
derni Cievelando instituto salė

Čiurlionio ansamblis po jubil. koncerto Clev. Muzikos instituto salėje, su dirigentu muz. A. Mikulskiu, kanklių vad. O. Mikulskiene, solis
tais, LB atstovais, rengimo komitetu ir svečiais. Sėdi (iš kaires): J- Daugėla, P. Ambrazas, P. Mikšys, K. Karpius, A. Stempužienė, M. 
Lenkauskienė, J. Daugėlienė, Kun. P. Dzegoraitis, sol. J. Augaitytė, J. Žilevičius, muz. A. Mikulskis, F. Eidimtas, S. Barzdukas, O. Mikuls
kienė. dr. A. Nasvytis, kun. A. Spurgis, V. Nagevičienė, I. Jonaitienė, O. Jokubaitienė, L. Leknickas, ,E. Stephens, E. Karnėnas, V. Braziulis.

Nuotrauka V. Pliodžinsko

išryškino koncerto didingumą ir 
skambesį.

Pirmoje koncerto dalyje miš
rūs choras išpildė M.K. Čiurlio
nio, J. Siniaus, J. Naujalio, Č. 
Sasnausko, S. Šimkaus ir J. Ži
levičiaus kompozicijas. Solo dai
navo Irena Grigaliūnaitė ir Ze
nonas Gobis. Pranešėja Ingrida 
Stasaitė. Sekė šaunios vyrų, mo 
terų chorų dainos, su kanklių 
orkestru, su solistais A. Kava
liūnu, J. Krištolaitytė, V. Pleč
kaičiu, A. Stempužiene ir pra
nešėjomis G. Mariūnaite ir G. 
Plečkaitiene.

Mišrus choras su kanklėmis 
išpildė A. Mikulskio harm. liau
dies dainas su solistais A. Stem 
pužiene, Irena Grigaliūnaitė, H. 
Johansonu, Algiu Gyliu. Lumz
deliais grojo Rytas Babickas ir 
Albertas Korsakas. Programos 
pranešėja — Violeta Žilionytė.

Didžiausia šio koncerto atrak 
cija buvo jungtinis čiurlioniečių 
mišrus choras su liaudies mu
zikos instrumentais. Prie tauti
niais rūbais pasipuošusių čiur
lioniečių scenoje prisijungė dar 
per 30 buvusiųjų čiurlioniečių, 
gyvenančių Clevelande ir kituo
se miestuose, ir padainavo Skam 
ba skamba kankliai, Pasvars
tyk, Antela, Palankėj, palankėj, 
saulutė tekėjo; Kurteliai sulojo, 
Kalvelį ir Broliukai namo. Solo 
dainavo Liudas Sagys, sol. A. 
Stempužienė, sol. Juzė Augaity- 
tė ir Antanas Kavaliūnas. Ši 
koncerto dalis ryškiai parodė, 
kokių gerų choristų Čiurlionis 
jau yra išleidęs į platų pasaulį.

Bronė Jameikienė, ilgametė 
Čiurlionio ansamblio pranešėja, 
buvo viešnia pranešėja šioje kon 
certo daly. Savo įgimtu talentu 
paliko geriausią įspūdį. Pasku
tinė koncerto daina — Namo 
broliukai — buvo dedikuota mo 
tinoms. Užbaigiamajame žody 
Br. Jameikienė dar kartą kvie
tė visus nepamiršti lietuviškos 
dainos, nes: “Atimkite dainą ir 
mes užtrokšime svetimuose 
kraštuose”.

Sidabrinio jubiliejaus minėji
mas gerai pasisekė. Rengėjai 
viską buvo apgalvoję, progra
mos neištęsė, nesileista į smulk 
menas, kurios būtų aptemdžiu- 
sios šventės rimtį ir nuotaiką.

V. R.

TRUMPAI

Dainavos Jaunimo stovyklos 
rinkliava baigiama šį mėnesį. 
Globos komitetas prašo visų au
kų rinkėjų pabaigti rinkimą iki 
šio mėn. galo ir aukų lapus grą
žinti komiteto pirmininkui.

Šį šeštadienį, gegužės 15 d., 
į Clevelandą atvyksta Detroito 
teatras su “Teta iš Amerikos”. 
Vaidinimas įvyksta Šv. Jurgio

Cievelando Vyrų oktetas dainuos naujas populiarias dainas LSK Žaibo 
rengiamame koncerte Clevelande gegužės 22 d. Antroje eilėje (iš k. 
j d.): G. Motiejūnas, V. Žiedonis, V. Raulinaitis ir D. Staniškis. Prie
kyje M. Motiejūnas, R. Babickas, A. Gylys, M. Aukštuolis ir P. Kudukis

parapijos salėje 7:30 vai. v. Ren 
gia Saleziečių gimnazijai remti 
būreliai.

Šį šeštadienį Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos Au 
kuro ansamblis, vadovaujamas 
Alf. Mikulskio, tautinių šokių 
grupė, vad. Liudo Sagio ir In
gridos Stasaitės, ir kanklinin
kės, vad. O. Mikulskienės, iš
vyksta į Detroitą, kur atliks 
programą lit. mokyklos vakare.

■ :l. V. R.

Irena Grigaliūnaitė kartu su Cie
velando Vyrų oktetu dainuos iš
traukas iš Lerner and Loewe mu
zikinio veikalo - filmos “My Fair 
Lady” per LSK Žaibas koncertą 
Clevelande gegužės 22 d.

DAUGIAUSIA AUKOJĘS

Iš senųjų ateivių, gyvenančių 
Clevelande, daugiausia aukojęs 
dėl Lietuvos laisvės ir išlaisvi
nimo yra Alekas Banys.

Jis turi Gedimino ordiną. Vi
są savo uždarbį išleidžia au
koms. Besirūpindamas Lietuva 
paliko nevedęs. Lietuva buvo jo 
sužadėtinė. D.

PAVASARIO BALIUS

Akademikų skautų sąjūdžio 
Cievelando skyrius gegužės 30 
d. 8 v. v. (sekmadienį), Hospi- 
tality Motor Inn salėje, 90—91 
kelių sankryžoje rengia Pava
sario balių.

Koncertinę dalį išpildys sol. 
Aldona Stempužienė. Vaišės ir 
šokiai grojant “Angel Sanohez” 
orkestrui.

Maloniai kviečiam ne tik A.S. 
S. narius ir iš toli suvažiavu
sius filisterius, bet ir Cievelan
do visuomenę gausiai atsilanky
ti į balių.

Bus malonu ir smagu gražioj 
apylinkėj, naujutėlaitėj vėsina- 
moj salėj, po gerų vaišių ir pui
kios programos toliau pasilink
sminti.

Pakvietimus į šį balių galima 
įsigyti iš anksto pas skyriaus 
valdybos narius: Jurgį šenber- 
gą, tel. GL 1-0188, Mindaugą 
Leknicką, tel. 371-5940 ir Lietu
vių Spaudos kioske pas V. Ro- 
čiūną. (pr.)

DARBAVOSI RAUPSUOTŲJŲ 
PRAGARE

JAV sostinės Kapitoliūje Sta 
tūlų salėje gegužės 10 d. buvo 
pastatyta Tėvo Damijano de 
Veuster statula, reprezentuojan 
ti Hawaijų valstiją. Specialiu 
įstatymu JAV . taip pagerbia 
raupsuotųjų apaštalą, kuris ly
giai prieš 92 metus atvyko į 
Malokai salą Hawaijuose, kuri 
tais laikais buvo vadinama “rau 
psuotųjų pragaru”.

Čia per šešiolika metų hero
jiškai pasiaukojęs nelaimingų
jų dvasiniam aptarnavimui, pats

užsikrėtęs raupsais, pakeitė tų 
nelaimingųjų likimą į krikščio
niškosios taikos ir ramybės oa
zę, mirdamas lyg šventasis 1889 
metais. Hawaijų valstija ne
galėjo rasti geresnio reprezen
tanto Wašingtono Kapitoliūje.

Tauta gali daug prarasti, išgy
venti daugybę katastrofų ir vėl 
prisikelti; kai praranda sielą, ji 
praranda viską ir nebeprisikelia.

— Pr. Gaidamavičius
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| CLEVELANDE-GEGUŽĖS 22 f
j ŠV. JURGIO PARAP. SALEJE j

įvyks
I LIETUVIŲ SPORTO KLUBO ŽAIBAS !

I vakaras-koncertas!
PROGRAMOJE

| CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS | 

| SOLISTĖ IRENA GRIGALIŪNAITĖ |

VAKARO PRADŽIA 7:30 V.V.
PROGRAMOS PRADŽIA 9:00 V.V.

DfiL BILIETŲ SKAMBINKITE:
KRISTINAI GELAŽYTEI 486-1885 
PETRUI KUDUKIUI 932-0959 
RYTUI BABICKUI 231 -4615
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LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

SKIP S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEG. 13, 14, 15 D. D.

CHANTRE V.X.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.89

CHAPOULIE 185 MONTHS OLD
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-49
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
CINZANO IMPORTED

Dry or Sweet VERMOUTH Fifth $1.39
KRON BRANNVIN IMPORTED 

Aųuavit

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR

Fifth $3.98 

Fifth $5.29,
IMPORTED FRENCH TABLE WINE 

Vin Blanc or Vin Rouge 1959—1961 
Vintage Fifth. 98c,

MILLER HIGH LIFE BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles Plūs Deposit $5.09

BUDWEISER BEER 
Case of 35—7 oz. Bottles. Plūs deposit $3.09

MOŠŲ KOLONIJOSE
iiuuiHiiniiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^

New Haven, Conn.
Nauja šeima

Prieš kiek laiko susižiedavo 
raseiniečių Onos ir Antano sū
nus Vytautas su Elizabeta Jo- 
jana, gimusia Olandijoje. Jų ves 
tuvės įvyks gegužės 15 d. 10 v. 
ryto Sv. Andriejaus bažnyčioje.

Vytautas yra Onos Kamins
kienės sūnus. RaseinietS



DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. gegužės 14 d.

Marinas Manuel Lopez iš Chicagos sužeistas kai užlipo Vietname ant 
komunistinių banditų padėtos minos. Jam padeda draugas White iš 
Livingston, Mont.

PLATONO KORINIAI

Platono asmenybė plačiai žino
ma buvo ne tik senovėje, bet ir 
šiais laikais.

Platonas gyveno Graikijoje dar 
prieš Kristų. Gimė ir didžiausią 
savo amžiaus dalį, išskyrus ke
liones, praleido Atėnuose. Būda
mas 20 .m., susipažino su žymiu 
graikų filosofu Sokratu ir vėliau 
tapo jo mokinys. Iš Sokrato Pla
tonas išmoko meniškų pasikalbėji
mų forma dėstyti savo filosofiją. 
Jis pirmiausia parašė šiuos veika
lus: “Ion”, “Hippias”, “Protogo- 
ras”. Tuoj po Sokrato mirties pa
sirodžiusiuose veikaluose “Apologi
ja” (Sokrato gynimasis teisme) 
ir “Kritonas”.

Sokrato apologija — vienas pir
mųjų Platono kūrinių. Čia Plato
nas pakartoja Sokrato kalbą, ku
ria jis gynėsi teisme nuo neteisin
gų kaltinimų. Pasisako, kad kal
tinimai, iškelti jo priešų, visai ne
pagrįsti ir juos neigia, tvirtinda
mas, kad jis valstybei ne tik nie
ko blogo nepadarė, bet dar daug 
gero. Ta proga papasakoja apie 
savo gyvenimą ir darbus, iš ko 
visa tai turi paaiškėti. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kad jis teisingas visais 
atžvilgiais. Jo žodžiai įtikina, ver
čia atsimti visus kaltinimus. Sok
ratas nors turėjo teisę pasikviesti 
gynėją, bet gynėsi pats, o jo gy
nimosi kalba yra pirmajame vei
kale “Apologija”. Veikale “Krito- 
ne” Platonas sako, kad kiekvie
nas pilietis turi laikytis savo kraš
to įstatymų, visai neatsižvelgda
mas į tai, kokie žmonės juos tai
ko.

Sokratas, jau būdamas kalėjime 
ir laukdamas mirties, vis tiek lie
ka nusistatęs elgtis taip, kaip įsta
tymai liepia. Jo mokinys Krito
nas bandė įrodyti, kad gerai pa
darytų, jei pabėgtų, nes neteisin
gas teismo sprendimas, bet Sok
ratas atmetė visus pasiūlymus.

Be to, Platono ir kiti kūriniai 
pasaulyje susilaukė didelio dėme
sio, būtent: “Puota”, “Faidonas”, 
tai jau vėlyvesnį jo kūriniai.

Veikalas “Puotos” sudaro 7 
kalbos, pasakytos Sokrato ir jo 
draugų, susirinkusių .pas tragiką

Agatoną, pirmojo jo pasisekimo 
dramos scenoje proga. Čia Platonas 
kelia daug svarbesnius filosofijos 
klausimus. Čia jau kalbama apie 
idėjų pasaulį, ne apie išorinio pa
saulio pažinimą, bet vidinį (pačio 
savęs). Vadinasi, analizuojamos 
jau daug gilesnės ir painesnės 
filosofijos problemos. Puotoje pri
skiriama gyvenimui teigiama ver
tė, tačiau “Faidone” žemiškasis 
buvimas neturįs savarankiškos 
vertės, čia mirtis ne blogybė, bet 
gėrybė, sielą išvaduojanti nuo kū
no pančių ir perkelianti į aną 
laimės pasaulį.

JMškns

NEATNAUJINO LEIDIMO
Iš 8,100 Chicagoje esančių ta

vernų, 1,400 neatnaujino leidi
mus sekantiems šešiems mėne- 
nesiams. Policija jau pradėjo už 
darinėti tavernas neatnaujinu
sias leidimus.

PASVEIKINO KONGRESĄ
Šventasis Tėvas Paulius VI 

pasiuntė specialų laišką Lisa
bonos Patrijarchui kard. Gon- 
calves Cerejeira, kuriame išreiš
kia savo sveikinimus ir palai
minimą portugalų Maldos Apaš
talavimo tautiniam kongresui.
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RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po p’etų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
•Draugas".
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BRABEC’S DEPT. STORE
51st & DAMEN OPEN SUNDAY

HOLLYVVOOD BED with Sealy Į TRAILER LOAD
Mattress........... $29.00 & up SEALY MATTRESSES

1000 WINDOW SHADES Į $14.95 — $19.95 — $24.95 
Cut to your size . . 59c & up VVorth Much More

ROOM 12 x 15 LAID VVITH BIRDS’ HEAVY DUTY
VINYL LINOLEUM .................................................. ©O3.0U
Joe Brabec atvyks j namus apskaičiuoti .Jums kilimų, lino- 

leum baldu, apvalkalų, užuolaidų, veneciškų užuolaidų ir baldų 
apmušimo kainas. Skambinkite — HEmlock 4-3200.

Drapes Measuretf, Sewed and Hung Free.
DRAW DRAPE SALE

99c Yd. $1.99 Yd. $2.99 Yd.
NO MONEY DOYVN. CALL HE 4-3200 FOR ESTIMATE.

5,000 YARDS WALL TO VVALL CARPETING

ROOM 12 x 12 LAID WITH NYLON CARPETING Q|.Q 
and padding ...............................................................aoa.ou

ROOM 12 X 18 LAID WITH NYLON CARPETING nft
AND PADDING   &30.UU

ROOM 12x24 LAID WITH NYLON CARPETING |0 nn
AND PADDING ........................................................ * 1 1

NO MONEY DOWN. Call HE 4-3200 for Free Estimate & Sample.
SI'NDAV IIOURS 10:80 A.M. TO 6 P.M.

CLASSIFIED GUIDE

CONTRACTORS

STANKŲ S
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo n statybom 
darbus, gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū 
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų

Ofiso ir namų telefoną*. 
PRospect 8-2013 

7105 S. Artesian Avė. 
Chicago, Illinois 60629

HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEĘT METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern, Chieago 9, Hl.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!IJ 2501 West 69th Street J HE 4-7482 436-5151

GARBAGE DRUMS
Wmi COYTBRS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Pree DeUvery

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1118

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
DA 1-8047 arba RO 2-8778

PROGOS — OPPORTUNITIES

1 aukšto krautuvės pastatas su 
rūsiu. Maisto produktų krautuvė 
ir 4 kamb. butas. Geroj pietvaka
rių apylinkėj. Savininkas eina pen
sijon. McKittrick R.E. RE 7-1551

IŠNUOMOJAMA — FOR ItENT_

UNION PIER, MICH. išnuomoja
ma vila visam sezonui. Teirautis 
Chicagoje

tel. 778-5952.

Ant 55th St., arti Ashland, nuo 
birž. 5 d. išnuomojamas modern. 
4 kamb. (2 mieg.) butas, 2-rame 
aukšte. $105, su garažu. RE 7-1336
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
lllll II11II III ■■■lllllll llllIII IIIH119llllIIIlllllll

HELP VVANTED

PERMANENT POSITIONS 
now available for

NURSES
We are a fully eąuipped modern 
hospital. Rotating shifts. 2 week 
vacation annually. 7 paid holidays. 
$490 per month. Free room and 
board and a raiše after 6 months.

Why not write, wire or phone 
844 - 3555 and permit us to in
troduce our program to you.

BISHOP R0WE HOSPITAL 
Wrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. Henson, Adm.

GENERAL FACTORY 
W0RK

Immediate openings!!
Steady work — many company 

benefits.
Why not apply now, and let us 

introduce our program to you.
PRECISION EXTRUSION, Ine. 

720 East Green
BENSENVILLE, ILL.

OPENINGS FOR:

ENGINE LATHE OPERATORS 
FINAL INSPECTORS 

TOOL ROOM MACHINIST
Top wages—-shift premiums — com- 
plete benefit program - excelient work- 
ing conditions. Apply in perston or 
call personnel director at PO 7-2100.

HUPP AVIATION 

6633 VV. 65th Street
An Equal Opportunity EmDloyer

Reikalingas jaunas vyras iš high 
school lengvam fabriko darbui.
U.S. BLUEPRINT PAPER C0.

322 W. Washington St.
2nd Floor

TOOL CRIB
ATTENDANT

We pay Top wages 
for Experienced Men

Fringe benefits 
Paid vacations 
Profit-Sharing 
Steady work

BREUER ELECTRIC
5110 N. R,avenswood Avė

Tel. 561*6162
Reikalingas vidutinio amžiausVYRAS

Bendram fabriko darbui. 
Kreiptis nuo 1 iki 5 — 

POLY-MERIC CORP.
3333 VV. 48tli Place

Reg. Nurses & L.P.N.
Immediate Openings with and excel- 

lent future.
We are seeking, capable dedicated 

Nurses. Eull/Part Time. Our new 
administration and 100 Bed expan- 
sion plans inake this an unusual op
portunity if you are above average 
and looking for association that 
extends excellent salary and advance- 
ment, that will commensurate vvith 
ability. This is your position. Good 
vvorking conditions, top benefit pro
gram.

Why not ivrite, vvire or apply 
Dir. of Nursing, serv.

MARTHA YVASH1NGTON HOSPITAL 
.Irving Park Rd., at YVestern Avė.,.

Please do not apply if you are 
looking for an ordinary joto.

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

FOU N DRY
IMMEDIATE OPENINGS

for the follovving fully ąualified men. 2nd shift — 3 to 11 P.M.
MOLD CLOSERS — BENCH MOLDERS 
FLOOR MOLDERS * PORTABLE GRINDER 
ARC MELTING FURNACE 2ND HELPER 
SAND MIXERS — MAINTENANCE ELECTRICIAN

Steady work • Top Salary • Ample free employee parking.

THE FAHRALLOY COMPANY
150th and Lexington Harvey, Illinois

Apply Office — 8:30 A.M. to 5 P.M.

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

SALES MORTGAGES MANAGEMENTMISCELLANEOUS
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A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najūs kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - "tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas
darbaJ garantuotas. n Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose
LA 1-6047 arba R0 2-8778 vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 

patinkamą nuosavybę iš katalogo.
Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

4936 West 15th Street, Cicero 50. Illinois 
Phone: Office: 01 6-2233 Residence: 0L 2-8907

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.
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TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams ir moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, Hl.f 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
Iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.

Planuoklt pakeitimą tarp naujų na
mų gerų ti kamb. med., cent. šildy
mas, tinka sumaniam žmogui. 
$12,850.
Didelis momentas beveik naujas 5% 

kamb. mūr., ant kamšo $23.600.
Pažiūrėkit 6 kamb. mūr., arti mū

sų ofiso tuojau galite nupirkti už 
$18,500.

Kaip lengva gyventi, liuksui. 8 
mieg. mūras, arti Marų. pk.. air-con- 
ditton, kilimai, mūr. garaž., platus 
sklypas. $26,600.

Turime rakių beveik nauj. kainpin.. 
B H kamb. mūr.. garaž. $18,800.

Didelis palovius, 2 aukšt. gra. 
žus ir tvirtas 12 kamb.., 3 vonios, 
2 auto mūr. garaž. 75 p. sklypas, da
lis gražių baldų. $27,800.

Greita galimybe 2 būt. mur., 5 ir 4 
kamb. mūr., garaž. 17 metų, kaip 
naujas viduj, -27,700.

4 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 65 ir Ca
lifornia. $39,800.

VISADA TURIME GERU NAMU

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St., Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534

M O V i N G
J, NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, II)
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10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 West 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
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VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas seimadienj nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
Lithuanian Catholic Hour WEDO. 

McKeesport, Pa.

ĮSIGYKITE DABAR !
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia preitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 - 15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kitais viršeliais $4. 
iiiiiiisiihiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiii
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.10

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS 

4545 W 63id Street 
Chicago 29, III. 
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
RINKINYS

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigėrėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putnam, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“Draugas”, 4545 West 63 rd Street

Chicago, Illinois 60629 
Platintojams duodame nuolaidas 
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61 ir Sawyer. apyl. 6 kamb. “oc- 
tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki 
tęs.

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17.900.

Marąuette pke 8 kamb. med. Gazo
šiluma, pilnas rūsys, garažas. $14,001 
arba geriausias pasiūlymas/.

59 g-ve j vakarus nuo Kedzie. 7 
metų, graži krautuves patalpa tin
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap
saugotas nuo potvynio. Tik 18,$000.

Marąuette pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamos/. Tik $27,500.

6x5 kamb. mūr, Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apsikurena. Tik $37,600.

Beverly Illlls apyl. 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai įmonuoti visi virtuvės įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas.

Gražus 2 aukštų mūr. 41 ir Rock 
well apyl. 2 po 4 ir 3 kamb. 2 auto 
garažas. Tik $23,500.

Gage pke. 2 po 5 kamb. Geltom 
plytų, šviesus, labai švarus namas. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. Nau
ji plasteriai. $29,000 arba pasiūlymai.

10 butų Marųuete p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90,000 arba pasiūlymas.

Taverna ir 4 kamb. butas Mar
ąuette pke. Labai geram stovy. Su 
vishis įrengimais. $24,600.

12 butų, I metų modernus aparta- 
mentinis Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $155,000.

Naujas — 2 po 5|tį knmb. Mar
ųuete pke. 2 atskiri gazo šild. įmon
tuoti pečiai. $46,000.

Labai geroj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų.

25 p. biznio sklypas. 69 ir Califor
nia apyl. Tik $4.200.

NERIS REAL
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0321

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

l>/į aukšto mūras 6 ir 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga

zu, alum. langai, garažas. Arti viso 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios 
$26,000.

lį& aukšto 9 m. mūras, 60 bl. į 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

2x4 mūras, viskas atnaujinta-mo- 
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti dėl mirties šeimoj. Pama
tykite.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Mūr. iy> a., 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogč. 59 ir 
Sa.yvy.er apyl.

Mfir. 13 l?utų, 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $1 3,000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos.

18 vienetų mūr., 12 po 3 kamb. 
ir 6 po 1 kamb. $18,000 pajamij. 
Kaina 5 metų pajamos. —

Mfir. 1% a., 5% ir 4 kamb., 10 
metų, gražus, drdvus. 46 ir Kilpat- 
rick apyl.

Likerių ir maisto krautuvė su mūr. 
namu ii- tuščiu sklypu, Brighton 
p-ke.

Mūr. 3 butai, 5—4—3 k. Gazo ne- 
čiais šildymas, 4 5 ir Fairfield.

Med. 2 po 4 k. su sklypu ir pašto 
ge. Gazo pečiais šildymas. $13,900.

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

LAKE COMO, WISCONSIN
parduodamas ištisiems metams gy
venti namas, gazu apšildomas. 2 di
deli miegamieji; vis/i patogumai. 1 
blokas nuo ežero. Gražus patogus na
mas, nebrangiai.

Kreiptis į ANTON YY'AITEK, Wil- 
low Road, arti Heinlock Road. Tele. 
fonas CH 8-3607; arba rašykite adr. 
R. R. 2, Box 483, Lake Geneva, YYris- 
cansin.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME 

BOOKKEEPING NOT ARI J AT Ab 
CAR LICENSES, INCOME TAX

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

NAMAS ir SKLYPAS — 5209-11 
S. Kedzie. Kirpykla, ofisas ir 5 
ka-mb. butas. Iškelti vamzdžiai, 
naujas karšto vand. boileris, žiem. 
langai ir sieteliai. Garažas. $18,500 
arba pasiūlymas. 424-6562.

Parduodamas ištisiems metams gy
venti namas prie Lake Como eže
ro, Wisc. 4 kamb. ir vonia apačioj 
ir 1^2 kamb. ir % vonios viršuj. 1 
maš. garažas. 100 p. sklypas. Aly
va šildymas. Pamatę įvertinsite. 
CHARLES ANDERSON, Tamrack 
Road ir Lake Shore Drive.

Savininkas parduoda namą už 
miesto — Lemont, III. Cape Cod 
stiliaus, 3 miegamieji, pilnas rū
sys, gazu - karštu vand. apšild. 2 
maš. garažas. 20x20 p. atskiras 
pastatas su cemento grindim. Kai
na apię $27,000. Tel. 312-257-7839.

Clearing’e savininkas parduoda 6 
butų namą (ir dar 1 butas rūsy). 
Palikimas, turi būti parduotas. 
Skambinti po 6 valandos vakaro:

581 - 3166

Našlė parduoda 3 butų mūr. namą. 
2 maš. garažas. Arba mainysiu į 
.mažesnį namą. Skambinkite AT 
5-0342 iki 10 v.r.

Skelbkites “Drauge”

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

4 butų med. tik $17.900.
Medinis 6 kamb., rūslys. $12,900. 
Ylūr. 2x6. Garažai. $27,900.
Mūr. 6 kamb. Naujas šild. $17.900, 
Mūr. 10 butų. Skubiai už $75,000..

Visi namai Marąuette Parke

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimus

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 A v. Cicero 652-4848

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. YVAlbrook 5-60)5

72 ir Rockivcll — 5 tž kamb. mū
ras. 2 vonios, įrengtas rūsys1. $17,600.

61 ir Fairfield. Mūr. 3 būtų, 6—4 
—3 kamb. Geram stovy. Būtinai rei
kia pamatyti.

Mūr., 10 butų ir 2 krautuvės. Ma
žas įmokėjimas, pigus. $47.000

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS

NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudę Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

Mūr. 5 kb. bungalow. Geras. Tik 
$18,500. Marąuette pke., arti mo- 
kyklų ir parko. PR 8-6916.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jeigu jums reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

draugas

4545 W. 63 St.. Chicago, III. 60629
lllllillllllllllllllilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil



JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 

PRANEŠIMAS

LB Chicagos apygardos švie
timo komisija, svarstydama li
tuanistinio švietimo reikalus, 
yra priėjusi tokių išvadų:

1. Reikia visais būdais ir prie
monėmis kelti išeivijoje lituani
stinių mokyklų lygį, kad per
daug nenutoltume nuo neprik
lausomos Lietuvos mokyklų ly
gio.

2. Mokyklų lygis tačiau ne
keliamas mažinant mokslo metų 
skaičių; o jei kas teigia, kad 
gali išeiti aštuonerių metų kursą 
per šešerius metus, — priešta
rauja mokslinei tiesai ir bet ku
rio krašto mokyklinei prakti
kai.

3. šiuo metu pasireiškęs litu
anistinių mokyklų mokinių skai
čiaus augimas rodo, kad tėvai 
mokyklų reikšmę supranta ir to 
dėl bet koks tų mokyklų lygio 
smugdymas neigiamai atsilieptų 
j jų pastangas išlaikyti lietu
vybę.

4. Mokslo metų skaičiaus ma
žinimas ardo LB Švietimo insti
tucijų nustatytą bendrą moky
klų tvarką ir kliudo mokomo

NAUJA TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSŲ 

LAIDA

. .Jaunimo centro salėje gegu
žės 7 d. įvyko tautinių šokių 
kursantų išleistuvės. Į šį pobū
vį buvo pakviesti visi mokyklų 
direktoriai, vedėjai ir tautinių 
šokių mokytojai, kurie darbuo
jasi lituanistinėse mokyklose 
Chicagoje ir apylinkėse.

Kursus surengė LB Chicagos 
apygardos valdyba. Jie prasidė
jo sausio 7 d. ir baigėsi balan
džio 11 d. Kursus pradėjo lan
kyti 42 kursantai ir baigė, išlai
kydami egzaminus ir atlikdami 
praktikos darbus mokykloje, 27 
asmens, štai jų pavardės: V. 
Aleknavičienė, B. Bačkauskaitė, 
J. Baukytė, J. Bielskutė, Z. Bur 
neikytė, L. Cepaitytė, A. lndrei- 
kaitė, B. Indreikaitė, A. Joni
kas, R. Jonynaitė, R. Lazauskie 
nė, D. Liubinskienė, K. Mačiu- 
laitis, V. Misiulis, K. Paulaus
kas, O. Pračkailaitė, D. Puodžiū 
nienė, B. Sakevičiūtė, J. Simo
nytė, J. Suopytė, A. ūsevičiūtė, 
A. Vaičeliūnaitė, M. Vadopalai- 
tė, D. Valatkaitytė, J. Valenti- 
naitė ir Krist. Žebrauskaitė.

Kursantai buvo perskaityti J. 
Šlajaus, o pirm. inž. Br. Nai
nys asmeniškai įteikė kiekvie
nam į rankas pažymėjimą, kaip 
tautinių šokių mokytojo lituani
stinėje mokykloje. Be to, visi 
kursantai ir svečiai gavo po do
vaną — knygą, kurios rotatorių 
mi buvo išleista 150 egz. ir joj 
yra kursų paskaitos su šokių 
priedu. Kursus rengiant pasidar 
bavo P. Gramontienė, A. Martie 
nė, N. Pupienė ir F. Strolia 
kaip mokytojai. Kiti, kaip lek
toriai ir talkininkai: P. Maldei- 
kis, V. Bielajus, J. Grabauskas, 
Ign. Serapinas, A. Dundulis, V. 
Gudauskas, B. Šlajūtė, A. Va
lentinas, kur. J. Kubilius, S. Šu- 
kelienė, pati apygardos valdyba 
ir kiti čia nepaminėti. Visiems 
buvo pareikšta nuoširdi padėka 
ir pagarba, kaip daug pasidar
bavusiems.

Kursantus sveikino inž. Br. 
Nainys, LB Chicagos apygar

Domininkonų valstybės sukilėlių prez. Deho šypsosi Santo Domingo 
mieste sveikindamasis su gyventojais.

sios medžiagos planingą ruoši
mą bei jos tobulinimą.

5 Vienai mokyklai sutrumpi
nus mokslą į šešerius metus, 
kai kitose laikosi aštuonerių me
tų, jos baigimo pažymėjimai ne
gali būti lygios vertės su aš
tuonmečių mokyklų pažymėji
mais.

Kristijono Donelaičio lituani
stinei mokyklai padarius refor
mą,—sutrumpinus mokslą dviem 
metais, LB Chicagos Apygardos 
Švietimo komisija, turėdama gal 
voje aukščiau minėtas išvadas, 
ir papildydama savo 1964. IX. 
27 ir 1964. X. 25 posėdžių nu
tarimus, nutarė:

Tokios reformos nepripažinti 
ir jos išduodamų šešerių skyrių 
baigimo pažymėjimų nelaikyti 
mokyklos baigimo pažymėji
mais, suteikiančiais teisę stoti i 
aukštesniąsias lituanistines mo
kyklas.

Švietimo taryba gegužės 8 d. 
posėdyje šį Chicagos Apygardos 
Švietimo komisijos nutarimą pa 
tvirtino ir skelbia jį tėvų žiniai.

JAV LB Švietimo taryba

dos pirmininkas, LB c. v. pirm. 
J. Jasaitis, Švietimo tarybos 
pirm. mok. Jer. Ignatonis, Švie
timo komisijos vardu — mok. 
Sofija Jonynienė, Mokytojų są
jungos vardu — mok. Lapins
kas iš Roselando, Dirbančiųjų 
mokytojų vardu — mok. M. Pė- 
teraitienė, spaudos vardu—Alg. 
Pužauskas, Žurnalistų sąjungos 
— A. Gintneris, Pedagoginio in
stituto — A Dundulis, kun. J, 
Kubilius ir kiti, kurie pareiškė 
džiaugsmą ir reiškė viltį, kad 
naujieji ir jaunieji mokytojai, 
kurie galės pasidarbuoti lituani
stinėse mokyklose, kaip tautinių 
šokių mokytojai, bus drąsūs, 
veržlūs ir pavyzdingi asmens 
lietuviškoje ir kultūrinėje dirvo
je, nes per tautinius šokius mes 
galime daug ką pasiekti.

Kavutės metu buvo pristatyti 
kiti svečiai. Pasirodo, kad jų bū 
ta gana daug. Tarp jų paminė
tini mok. J. Plačaš, Br. Mace
vičius, mok. Vaišvilienė, K. Avi
žienis, K. Dočkus, V. Račkaus
kas, J. Kavaliūnas, dir. Č. Grin 
cevičius, K. Barzdukas, A. Gul- 
binskas, Pr. Zapolis, P. Gramon 
tienė, žadeikis ir kiti.

Inž. Bronius Nainys teisin
gai pasakė, kad tautinis šokis 
šimtus metų lydėjo lietuvį jo 
gyvenimo kelyje. Šokis jį guo
dė varge, stiprino darbuose ir 
visuomet buvo jo neatskiriama 
dalimi jo laimės dienose, o čia, 
išeivijoje, jaunimas, tautinio šo
kio sūkuryje, atskleidžia pasau
liui gražų lietuvišką kultūrinį 
deimantą. Tokius tautinius šo
kius mėgsta svetimtaučiai, o 
ypatingai, kuomet jų šokėjai ir 
šokėjos yra pasirengusios tau
tiniais rūbais. Tai geras ginklas 
lietuvio rankoj.

Apygarda padarė ką galėjo. 
Turime naują laidą jaunų ir 
darbščių mokytojų. Džiaugiamės 
visi į juos žiūrėdami ir linkėda
mi geriausios jiems sėkmės!

—Antanas Gintneris

Svečiai klauso Čiurlionio ansamblio koncerto. Nuotr. V. Pliodžinsko

DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. gegužės 14 d.

REZOLIUCIJA DEL PUOLIMŲ PRIEŠ 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Lietuvių bendruomenės Vokie
tijoje taryba, susirinkusi j savo 
metinę sesiją 1965 m. gegužės 1- 
2 dienomis ir išklausiusi Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus kun. 
Br. Liubino pranešimo apie gimna
zijos stovį, su liūdesiu apgailestau
ja, kad laisvųjų lietuvių kai kurie 
laikraščiai pastaraisiais mėnesiais 
spausdino tik pseudonimais pasira
šytų straipsnių, kuriuose Vasario 
16 gimnazija buvo piešiama tik 
juodai, o jos vadovybė ir už ją 
atsakingi asmenys bei įstaigos bu
vo vertinami tik neigiamai, tar
tum jie būtų neatsakingi, neišma
nėliai ar piktos valios kenkėjai. 
Šitokia, nors gerais norais prisi
dengusi, bet perdėm neigiama kri
tika, apsunkino nelengvą Vasario 
16 gimnazijos gyvenimą ir darbą, 
šalinant trūkumus, kurie turi įvai
rių priežasčių, bet ir daug pareina 
nuo svetimo krašto aplinkybių ir 
nuo materialinių trūkumų, vargi
nančių gimnaziją daugiau kaip 
dešimt metų. Tarybai ypač skau
du, kad minėti vienašališkos kriti
kos straipsniai davė medžiagos 
priešų neigiamai propagandai prieš 
lietuvius ir jų gimnaziją Vokietijoj. 
Todėl, dėkodama lietuvių spaudai, 
kuri su meile ir rūpesčiu sielojasi 
Vasario 16 Gimnazijos vargais ir

General Motors prez. John Gordon, 
gaunąs metams 700,000 dol. atly
ginimo, gegužės 15 d. sulaukia 65 
m. ir gegužės 31 d. pasitraukia į 
pensiją, žinoma netekdamas ir to
kio milžiniško atlyginimo.

ANTANINA JUCIKAS
(NOKEI KAITĖ)

Gyveno 4624 S. Mozart St.
Mirė geg. 12 d., 1965, 1:30 v. 

popiet, sulaukus senatvei.
Gimė Lietuvoje, Kilo Iš Šila

lės parap., Riaukiu sodos, Tū
binės Filijos.

Amerikoje išgryveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Vincai. Pranciškus, 
marti Ona, anūkė Patrieia 
Smith, jos vyras Bob, proanū- 
kas Praneišus, d&kte Stella 
Troy, žentas Napoieon, anūkai 
Kenneth ir Mary, 2 pusseserės: 
Josephine Leases, siu šeima ir 
Helen Jakubauskas su sūnumi, 
švogrerka Ona Treinauskas, Ri
minės Gendruolių šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
15 d. iš koplyios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės* sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti, 
žentas, anūkai ir proanūkns.

Baidot, direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572. J

darbais, Taryba prašo laikraščius 
susilaikyti nuo anoniminių Gimna
zijos puolimų.

PLB Vokietijos Krašto tarybos 
prezidiumas ir rezoliucijų komisi
ja: kun. A. Bernatonis, J. Kriš
čiūnas, J. Stankaitis, dr. J. Gri
nius.

CHICAGOJE
PINIGŲ IR PAŠTO ŽENKLŲ 

PARODA
Geg. 28-30 d. bus Filatelijos 

paroda La Šalie viešbutyje. Pa
rodoje bus išstatyta 3 mil. do
lerių vertės pašto ženklų ir mo
netų.
GERAI TVARKO SANITARI

NĮ DLSTKIKTĄ
IVinton Bacon, Chicagos sani

tarinio distrikto superintenden
tas, gerai eina savo pareigas. Per 
paskutinius 16 mėnesių, jis yra 
nubaudęs 13-ką kontraktorių 
$399,220 už laiku neatliktą dar
bą. Jo atsakomybėje yra srutų 
kanalizacija Chicagoje ir apy
linkėse esančiuęse 115 priemies
čių. Tame rajone yra apie 8 mil. 
gyventojų.

A. A.

SYLVESTER CARP
(KARPIS)

Gyveno 325 W. Main St., Westville, III.
Staiga mirė geg. 13 d., 1965, 1:30 vai. ryto, sulaukęs 59 

m. amžiaus.
Gimė Westville, 1111.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Danutė, duktė Me- 

lanie, 2 sūnūs: George ir Stanley, broliai: Jurgis, Ernestas, 
Antanas, brolienė Lois, seserys: Seselė M. Ernesta, kazimie- 
rietė, Justa ir Felicija, pusbroliai: Jurgis Matusevičius, jo žmo
na Julia, gyv. Chicagoje, Joė Carp, žmona Muriel, gyv. So. 
Boston, Mass., pusseserė Agnės Carp Viscount, gyv. Los 
Angeles, California, dėdė Feliksas Deltuva su žmona Josephine, 
gyv. Detroit, Mich., dėdienė Franees Dalton, gyv. Danville, III.

Kūnas pašarvotas Urbas Funeral Home koplyčioje, West- 
ville, Illinois.

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 17 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į parapijos kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, vaikai, broliai ir seserys.
Laidotuvių direktorius Cyril Urbas. Tel. AM 7-7200.

GERCA.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL LU 5-9500

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

jurgiTf.- rūdmin
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1003

Mielą mūsų bičiulį
JONĄ ČESUNSKĄ,

jo mylimai mamytei A. A. JUZEI mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučia

S. ir J. Grigaravičšai,
A. ir G. Grigai,
Pr. Beinoras,
S. Gervė, J. Lesčys

ALDERMANŲ RINKIMAI
Antradienį, geg. 18 d. penkiuo

se Chicagos vvarduose įvyksta 
aldermanų rinkimai. Alderma- 
nus rinks 28 tas, 30-tas, 36-tas, 
37-tas ir 39-tas wardai.

APSKRITIES POLICIJA
Cook apskrities šerifas Ri

chard Ogilvie ieško kandidatų į 
apskrities policininkus. Kandi
datai gali kreiptis prie Arthur 
Bilek, kambarys 1026, Coūnty 
Building.

Nancy Tyler, Bobby Baker sekre
torė, kuri tarnavo Washingtone ir 
staiga labai praturtėjo, žuvo lėk
tuvo nelaimėje.

Petkus
ievas ir sūnus

4ARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ 

Z533 Mest 71 si St. Telef. GRovehill d-2345-6 
<410 S. 50fh Ave., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTIMAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Parking Facilities

k 6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600

ibinhHieA tiifri ihH

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

—

L®

“IRKITE DABAR TIESIOG NUOU S, NELSON 
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 YVest 63rd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 YV. 69th STREET 
2314 YV. 23 rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6072

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

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

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

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.
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X Lietuvių Kunigų Vienybės
suvažiavimas įvyksta "Chicagoje 
gegužes 18 — 19 d. Gegužės 18 
d- 10 vai. r. tėvų jėzuitų koply
čioje mišios, kurias atnašaus 
vysk. C. A. Salatka. 11 vai. sei- 
m° atidarymas. Antrą dieną šv. 
mišios bus už mirusius kunigus 
tėvų marijonų koplyčioje 9 vai. 
r- Jas atnašaus prel. P. Juras. 
Posėdžiai prasideda 10 vai. r. 
“Draugo” redakcijos salėj, ant
ras aukšt., 4545 W. 63 St. Pas
kaitą skaitys vysk. P. Brazys, 
MIC. Gegužės 20 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje vysk. V. Brizgio 25 
m. vyskupavimo jubiliejinės iš
kilmės.

X Vysk. Pr. Brazys, MIC, 
geg. 12 d. iš Londono atskrido 
į New Yorką. Gegužės 16 d. da
lyvaus lietuvių šv. Kazimiero 
par. Westfielde, Conn., auksi
niame jubiliejuje ir pasakys pa
mokslą. Netrukus po to atvyks 
j Chicagą.

X Cicero lietuvių veteranų po 
sto 9115, esančio 1434 S. 49th 
Cit., narių sudėtis įvairi. Vado
vauja lietuviai. Gegužės 15 d., 
šeštadienį, bus įvesdintas nau
jas kamanderis J. Mažunaitis. 
Ta proga bus iškilmės, bus daug 
draugų iš kitų postų.

X šv. Petro ir Povilo parap. 
vikaras kun. Bronius Grinis iš
kilmingai švenčia 25 m. kunigy
stės sidabrinį jubiliejų gegužės 
23 d. Tą dieną 11 v. r. Šv. Pet
ro ir Povilo parap. bažnyčioje 
kun. B. Grinis atnašaus padė
kos šv. mišias, kur jam patar
naus jo brolis kun. Julius Gri
nis. Po to nuo 3 v. p. p. iki 6 
v. v. parap. salėje Emerald avė. 
bus vaišės ir jubiliato pasveiki
nimas. Kviečiami svečiai iš Ro
selando ir kitur atvykti ir pa
sveikinti kun. B. Grinį. Įėjimas 
nemokamas.

x PATIKSLINIMAS dėl Šiaurės 
Amerikos Pabaltiečių Krepšinio ir 
Tinklinio pirmenybių Čikagoje 1965 
geg. 15-16.:

1. 1965 geg. 15, šeštadienj, nuo 
3 v.p.p. visos rungtynės bus 
tik FOSTER PARK, 8400 So. 
Loomis Blvd.

2. 1965. V. 16, sekmadienį, nuo 
11 v. r. visos rungtynės bus 
tik BROTHER RICE Aukšt. 
Mok., 10001 So. Crawford Avė.

3. 1965.V.15, šeštadienį, Brother
Rice Aukšt. Mok. nebus jokių 
rungtynių. ((pr.)

X “Viščiukų ūkis”, Anatoli
jaus Kairio 3 v. satyrinės ko
medijos premjera, įvyksta Jau
nimo centre šį šeštadienį 8 v. 
v. ir sekmadienį 3 v. p. p. šeš
tadienį po vaidinimo autoriui 
bus įteikta premija. Kad išveng
tų spūsties, prašome bilietus įsi
gyti iš anksto Marginiuose, 2511 
W. 69 St., tel. PR 8-4585. (pr.)

X Don Varno veteranų pos
tas šį šeštadienį 7:30 v. v. pa
gerbs savo narį J. Ramanauską 
posto būstinėj, 6816 S. Western 
avė. Banketui vadovaus J. 
Evans. Kalbės kom. E. Eleksa. 
Rengimo komisiją sudaro: pirm. 
A. Anderson, 6511 S. Campbell 
avė., A. Pargauskas, A. Brazis, 
C. Petrila, Edward Pocius, A. 
Yuknis, B. Chekirde, E. Stan
kus, Al. Niprikas,

X Cicero Aukštesnioji litua
nistikos mokykla mokslo metus 
užbaigia šeštadienį, birželio 5 
d., 7 vai. vak. Bus iškilmingas 
aktas, turtinga meninė dalis ir 
jaunimo pasilinksminimas.

X šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų Chicagos apskrities vaka
rienė įvyks Nekalto švč. P. Ma
rijos parap. salėje šį sekmadienį 
5 v. p. p.

X Robertas Vytautas Mingė
la guli Central Community ligo
ninėje; sveiksta po operacijos, 
dr. Strimaičio priežiūroje.

X Bridgeporto Šv. Jurgio 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų baigimas ir Motinos die
nos minėjimas įvyks gegužės 16 
d., sekmadienį, 3:30 v. p. p. pa
rapijos salėje. Tėvų komitetas 
kviečia visus tėvelius ir svečius 
gausiai dalyvauti. Po progra
mos veiks bufetas ir kt.

X Brolis Vladas Cibulskis, 
MIC, atvažiavęs i Ameriką tais 
metais, kai skendo Titaniką, dir
bo prie “Draugo” nuo 1918 me
tų. Dabar jau yra sulaukęs 80 
metų amžiaus. Paskutiniu metu 
išėjęs poilsin, bet dabar džiau
giasi pagerėjusia atmintimi ir 
sveikata. Kilęs iš Alytaus An
gelų Sargų parapijos, Radžiūnų 
kaimo. Jau 50 metų kaip yra 
marijonų vienuolyno narys. 
“Drauge” daugiausia talkindavo 
prie ekspedicijos, laikraščio pla
tinimo ir ruošiant parengimus.

X Dail. Kęstučio Zapkaus 
kūrinių paroda atidaroma gegu
žės 17 d. K. Kazimir Gallery 
Ine., 156 E. Ontario St.

X Vasario 16 gimnazijos na
mų statybos užbaigimo komite
tas, gegužės 16 d., sekmadienį, 
1 v. p. p., Spaičio darže, prie 
Archer Avė., Willom Springs, 
III., rengia viešą gegužinę-pikni- 
ką, kurio pelnas skiriamas gim
nazijai. Veiks bufetas, muzika ir 
skanūs pietūs. Organizacijų at
stovai bus pavaišinti ir bus pa
sitarta vajaus reikalu. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti.

X Irenos Veleckytės Baleto 
mokyklos vakaras rengiamas 
1965 m. gegužės mėn., 29 d., 
šeštad., 6 v. v., Jaunimo cent
re, 5620 S. Claremont Avė. Bi
lietai iš anksto gaunami: 4359 
S. Campbell, Royal Blue Store; 
2511 W. 69 St., Marginiuose; ir 
vakaro dieną prie įėjimo, (pr.)

X Marąuette Pk. lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto šį 
šeštadienį B. Pakšto svetainėje 
ruošiamo vakaro dovanoms 
Terra” paskyrė puikią vazą, 

Karvelio krautuvė visą eilę ver
tingų knygų, o “Parama” pen
kių pėdų skanaus atsigaivinimo
bonką. (pr.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Lietuvos Partizanų ir visų žuvusiųjų per 25 okupacijos metus pa
gerbimas.

Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras 

Birželio 13 dieną, 3 vai. popiet McCormick Teatre
Bilietai — Marginiuose, 2511 W. 69 St., PR 8-4585.
Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai, siunčiant čekį

ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, užsakomi: Lithuanian Opera 
of Chicago, 6910 S. Fairfield Avė., Chicago, IU. 60629.

I
I Siunčiu $................. čeki už .................... bil. po $............ už bilietą.

Pavardė ............................................................................................................. .. |

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIA ATKARPA

’ Vardas 
| Gatvė 

Miestas

Ir

Išneštas ..........
................................................. ......... I
........................Valstybė .........................................Zlp ..............j

Šv. Kazimiero vienuolyno rėmėjų 46-jo seimo, įvykusio gegužės 2 d. Marijos Aukšt. .mokyklos patalpose,Chicagoje, pirmosios sesijos da
lyviai su seselėmis, kairėje gen. motina sės. Adorata, vidury — kapelionas kun. Ant. Zakarauskas ir kap. kun. J. Malinauskas, į kairę nuo 
jų — apskr. vald. pirm. M. Rudienė. Platesnis aprašymas tilpo “Draugo” geg. 12 d. numery.

X Chicagos Lietuvių agrono
mų s-gos susirinkimas-vakarie- 
nė įvyks gegužės 15 d. 7 v. v. 
Gintaro svetainėje.

X Prof. Jonui šimoliūnui pa
minklo statymo komitetas, su
darytas iš organizacijų atstovų, 
gegužės 9 d. Jaunimo centre sa
vo posėdyje išrinko vykdomąjį 
prezidiumą: pirm. — prof. S. 
Dirmantas, 6616 S. Washtenaw 
Avė., Chicago, III., 60629, vice
pirm. — inž. K. Burba ir arch. 
A. Kerelis, sekr. — inž. G. J. 
Lazauskas, ižd. — inž. A. Di
džiulis.

Amerikos Liet. inž. ir arch. 
Chicagos sk. architektų sekcija 
jau paprašyta rūpintis pamink
lo projekto ruošimo organizavi
mu. Paminklo atidarymas bei 
šventinimas numatomas metinių 
proga. Planuojamas ir prof. dr. 
inž. Jono šimoliūno monografi
jos paruošimas ir išleidimas.

X Levas Prapuolenis sekma
dienį Detroito lietuvių visuome
nei kalbės apie lietuvių rezisten
cines kovas žuvusiųjų partizanų 
minėjime. Minėjimą rengia or
ganizacijų atstovų sudarytas ko 
nrtetas. Minėjimas bus Lietu
vių namuose ir prasidės 12:30 
vai.

X Chicagos Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos visuoti
nas tėvų susirinkimas įvyks Jau 
nimo centre sekmadienį, gegu
žės 6 d., 2 vai. p. p. Dienotvar
kėje svarbūs mokslo programos 
ir ūkiniai klausimai. Tikimės 
gausaus tėvų atsilankymo.

X K. Donelaičio lit. mokykla, 
jau pradeda mokinių registraci
ją 1965-66 mokslo metams. Į 
vaikų darželį priimami mokiniai 
pilnų 5 metų arba tie, kuriems 
5 metai sueis dar prieš 1966 m. 
sausio mėn. 1 d. Į pirmą skyrių 
priimami mokiniai pilnų 6 metų, 
ir tie, kuriems 6 metai sueis 
dar prieš 1966 m. sausio mėn 
1 d.

Į penktą (5) klasę priimami 
mokiniai išėję Lietuvių Bend
ruomenės nustatytą žemesnio
sios lituanistinės mokyklos kur
są ir išlaikę įstojamuosius egza
minus. Įstojamieji egzaminai 
bus rudenį, mokslo metų pra
džioje. K. Donelaičio lit. mokyk
los mokiniams, baigusiems že
mesniosios mokyklos kursą, ir 
norintiems toliau lankyti K. Do
nelaičio aukštesniąją lit. mokyk
lą, įstojamųjų egzaminų laikyti 
nereikės.

Sekantiems mokslo metams 
mokiniai registruojami Francis 
M. McKay valstybinėje mokyk
loje, 6901 South Fairfield, kiek
vieną gegužės mėn. šeštadienį 
nuo 9 iki 11 vai. ryto mokyklos 
raštinėje.

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti mokyt. I. Bukaveckie- 
nei, telef. PR 8-3320, ir mokyt. 
B. Vindašienei, telf. WA 5-5612. 
1965-66 mokslo metais K. Do
nelaičio mokykloje veiks vaikų 
darželis, 6 žemesniosios mokyk
los skyriai, ir 5, 6, ir 7 aukštes
niosios mokyklos klasės.

K. Donelaičio mokykla 
(pr.)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Fil. Vytautas Mikūnas Chi
cagoje rūpinasi lietuviškų skautiš
kų dainų plokštelės paruošimu. Šią 
plokštelę išleis Filisterių Skautų 
Sąjunga. Jos išleidimo klausimas 
bus svarstomas FSS suvažiavime 
Clevelande gegužės 20-31 dieno-, 
mis. V. Mikūnas ir FSS Centro 
Valdybos iždininkas Andrius Šen
bergas (iš Clevelando) referuos 
plokštelės klausimą. (pr.)

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Vysk. P. Brazys gegužės

1 d. atvyko į Angliją. 'Gegužės
2 d. Londone buvo suruoštos su 
naujuoju vyskupu susipažinimo 
iškilmės. Jos prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis Londono lie
tuvių bažnyčioje, kurias atlaikė 
pats ganytojas. Pasakė pamo
kantį pamokslą, suteikė palaimi
nimą ir dalyvavo gegužinėse pa 
maldose. Po pamaldų iškilmės 
buvo tęsiamos Sporto ir Sociali
nio klubo salėje. Parapijos kle
bonas kun. S. Matulis parapie- 
čių vardu pasveikino ganytoją 
ir supažindino su jos gyvenimu, 
paskirtimi ir nuveiktais dar
bais. Pasiuntinybės vardu svei
kino patarėjas V. Balickas. Po

X Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sekcijos stei
giamasis susirinkimas įvyko ge
gužės mėnesio 7 d., kuriame bu
vo išrinkta šios sekcijos valdy
ba: Albertas Kerelis, Vytautas 
Germanas ir L. Stankaitis. Su
sirinkimo metu kun. A. Kezys, 
SJ, parodė spalvotą nejudomų 
paveikslų iš Europos, religinio 
meno vitražus. Dail. A. Valeška 
apibūdino vitražų istoriją, paaiš 
kino jų techniškus atlikimo me
todus ir pritaikymą įvairiems 
tikslams. Susirinkimas įvyko jau 
kiose A. Giedraičio — Baleto 
teatro studijos patalpose Mar
ąuette Parke. Džiugu pastebėti, 
kad labai malonus reiškinys lie
tuviškame gyvenime, kai jaunie
ji architektai, akademinius mok 
sius baigę šiame krašte, jungia
si bendram kultūriniam veiki
mui su Lietuvių inžinierių ar
chitektų sąjunga bendram lie
tuviškam veikimui.

sveikinimų žodį tarė ganytojas, 
kuris savo kalboje išreiškė daug 
gražių religinių ir tautinių min
čių.

Meninėje dalyje pirmieji pasi
rodė Londono vargo mokyklos 
vaikučiai. Jie padeklamavo ke
letą eilėraščių ir paskambino 
pianinu. O jaunimas padainavo 
pora tautinių dainų ir mikliai 
treptelėjo tautinius šokius. Ke
letą muzikos kūrinių išpildė lon- 
doniškiai Paruliai. Pabaigai Lon 
dono lietuvių choras, vadovau
jamas J. Černiaus, sutartinai 
padainavo keletą dainų. Solo pa 
rtijas išpildė J. Alkis. Visi pro
gramos išpildytojai ir dauguma 
programoj nedalyvaujančių mo
terų, buvo pasipuošę tautiniais 
drabužiais.

Tos dienos vakare parapijos 
klebonas kun. S. Matulis klebo
nijoje suruošė specialią arbatė
lę. Dalyvavo organizacijų vado
vai ir spaudos atstovai, čia ga 
nytojas papasakojo savo kelio
nių įspūdžius ir vėliau vyko ak
tualiais klausimais pasikalbėji
mas.

Gegužės 8—9 dienomis nau
jasis vyskupas yra numatęs ap
lankyti Nottinghamo lietuvių 
koloniją ir keletą dienų pailsė
jęs išskrenda į Ameriką. Tiki
mės, kad rudeniop ganytojas su 
grįžęs iš Amerikos gal galės il
gesnį laiką pagyventi Anglijoje 
ir aplankyti žymesnes lietuvių 
kolonijas. (V. Vyt.)

VOKIETIJOJ
— PLB Vokietijos Kr. tary

bos suvažiavimas. Balandžio 30
— gegužės 2 d. Vasario 16 gim
nazijoje, Huettenfelde, įvyko P- 
LB Vokietijos Kr. tarybos šuva 
žiavimas. Iš 15 narių dalyvavo 
13. Atsistatydinus PLB Vokie
tijos kr. valdybos pirm. kun. dr. 
A. Avižai, išrinkta nauja valdy
ba: J. Barasas, kun. Br. Liubi- 
nas, A. Mariūnas, E. Simonaitis 
ir J. Valiūnas. Kontrolės komi
sija: K. Bendoraitis, J. Laukai
tis ir J. Pauliukevičius. Į Gar
bės teismą išrinkti: pirmininku
— dr. P. Karvelis, S. Antanai
tis ir J. Venckus.

Danutė Apanavičiūtė, altas, dai
nuoja Čiurlionio ansamblyje 2 me
tai.

CHICAGOS ŽINIOS
HELIKOPTERIS IŠGEL

BĖJO
Helikopteris pirmą kartą Chi 

cagos ugniagesių buvo panaudo
tas išgelbėti darbininką nusilau- 
žusį koją devintame aukšte 
griaunamo pastato prie Packers 
ir 41-os gatvių. Helikopteris su
žeistąjį nukėlė ir nuleido prie 
laukiančio ambulanso.

IŠČIULPĖ KOMPANIJOS 
PINIGUS

Chicagos advokatas Leo Spi- 
vack, pasiskolinęs $100,000 iš

Diana (Beržanskaitė) ir Vladas Mėliniai susituokė Elizabeth, N.J. Abu 
yra aktyvūs Rūtos ansamblio nariai. Jaunoji jau čia gimusi lietuvaitė.

Nuotr. Vyt. Maželio

Central National banko, nupir
ko automobilių apdraudos kom
paniją, turėjusią milijono dole
rių nuostolių. Jam pasisekė iš 
kompanijos turto iščiulpti $310,- 
000. Kompanija dabar likviduo
jama.

PAVOGĖ 200 AUTOMOBILIŲ
Bendru žygiu Chicagos ir prie 

miesčių policija areštavo šešis 
vyrus ir ieško dar aštuonis. Jie 
paskutiniu laiku buvo pavogę 
200 automobilių.

PANEIGĖ APKALTINIMĄ
Metropolitan Life apdraudos 

kompanija labai griežtai panei
gė apkaltinimą, jog Chicagoj ji 
diskriminuoja prieš negrus ir 
neduoda jiems paskolų pirkti na 
mus ir nuosavybes baltųjų ap
gyventuose rajonuose.

ČIUPO PADEGĖJUS
Policija areštavo du mažame

čius vaikus jų namuose prie 88- 
tos ir Green gatvių. Jie prisi
pažino padegę septynis garažus 
ir 17-ka kartų bereikalingai iš
šaukę ugniagesius.

PRAPLĖS PLIENO 
FABRIKĄ

Youngstown Sheet & Tube 
plieno kompanija kitą mėnesį 
pradės praplėsti savo fabrikus 
East Chicago, Ind. Nauja sta
tyba, kainuosianti 225 mil. do
lerių, bus baigta 1968 m.

Chicagoje 
ir apylinkėse
LIETUVAITĖS MENAS 

CHICAGOS BIBLIOTEKOJ

Bibliotekoj prie 61 ir Kedzie
Avė. akys nukrypo į menišką 
parodėlę, išstatytą dviejose vit
rinose. Neturėdama supratimo 
apie meną, ypač vitražus, domė
jausi gražiomis spalvomis. Pasi
rodo, kad šie vitražai mano kai
mynės Lorraine Leknick (Lek- 
nickaitės) čia gimusios trečios 
kartos lietuvaitės.

Leknick yra dukra Juozo ir
Stelos Leknickų, kurie gyvena
Marąuette Parke, 7150 S. Cali
fornia Avė. Ji studijavo meną 
Institute of Design, Illinois Tech 
nologijos institute ir įsigijo ma- 
gistės laipsnį meno srity. Yra 
studijavusi Chicagos Meno ins
titute ir Californijos universi
tete.

Jos darbai meno srityje jau 
buvo išstatyti įvairiose meno 
parodose, Palmer House, Ches- 
terton, Ind.

Sis stiklo menas Leknickaitės 
bus išstatytas visą gegužės mė
nesį bibliotekoj ir verta aplan
kyti. Stiklo menas įdomus dar 
ir tuo, kad čia yra įdėta daug 
valandų darbo prie karštos kro
snies, kurioj temperatūra siekia 
virš 1,200 laipsnių. Reikia nuo 
5 iki 8 valandų įkaitinimui ir 
iki dviejų dienų atšaldymui, kad 
imant iš krosnies stiklas neskil
tų. Įdomu, kad Šioje stiklo me
no srityje, yra labai mažai me
nininkų visame pasaulyje.

Lekniekaitė dabar dėsto meną 
Gage Park aukšt. mok. Pirmiau 
buvo pradinės mokyklos moky
toja, mokė Chicagoj, Maryland, 
valstybėj ir Vokietijoje. Yra 
plačiai apkeliavusi Europą, dė
mesį atkreipdama į tos šalies 
meną.

Kai kurie išstatyti gabalai 
bibliotekoj yra užvardinti “Trys 
Karaliai”, “Studija melsvų ir ža 
lių spalvų” ir “Auksinė siena”.

—Melsvakutė

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ 
VIENUOLYNO APSKRITIES 

SUSIRINKIMAS

Apskričio susirinkimas įvyko 
gegužės 1 d. apskričio vicepirm. 
Jono Kerulio namuose, 2421 W. 
45th St. Apskričio pirm. Uršulė 
Rastenienė pradėjo susirinkimą 
malda. Visos rėmėjos džiaugėsi, 
kad pasveiko mūsų darbšti pirm. 
U. Rastenienė ir atsilankė į su
sirinkimą.

Atstovų ir rėmėjų dalyvavo 
iš įvairių kolonijų, kurios pra
nešė apie savo veiklą skyriuose. 
Šis susirinkimas buvo svarbus, 
nes reikią pasirengti seselių me 
tinei vakarienei, kuri įvyks ge
gužės 16 d. 4 v.al p. p. Nek. 
Pras. Panelės švč. parapijos 
svetainėje Brighton Parke. Pir- 
min. U. Rastenienė pranešė, 
kad bus gera vakarienė, šeimi
ninkaus Klimienė su savo pagal 
bininkėmis, bus graži ir turtin
ga programa, kurią išpildys At
žalyno šokėjai, vadovaus J. Ge- 
draitis ir Zapolis. Viskas jau 
paruošta, tik laukiame visuo
menės ir seselių geradarių gau
siai atsilankant.

Baigiant susirinkimą pasimel
sta už sielą a. a. Stanislovo Ra- 
stenio ir visos rėmėjos pareiškė 
gilią užuajautą mūsų nenuilstan 
čiai veikėjai ir apskričio pirm. 
Uršulei Rastenienei, dėl jos bra 
ngaus vyro a. a. Stanislovo 
mirties. Po susirinkimo namo 
šeimininkas ir seselių prietelis, 
kuris jau daug metų darbuojasi 
seselių pranciškiečių naudai, Jo
nas Kerelis visas rėmėjas ma
loniai priėmė ir pavaišino.

Pirm. Uršulė Rastenienė dė
kojo Jonui Keruliui už malonų 
priėmimą ir vaišes, dėkojo rė
mėjoms už užuojautą.

Apskričio raštininkė jau kele
tą metų yra Barbara Strums- 
kienė, kuri savo pareigas gerai 
atlieka. Rėmėja


