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Wilsonas važiuoja 
į Prancūzija 

LONDONAS. — Britanijos 
ministeris pirmininkas VVilsonas 
važiuoja oficialaus trijų dienų 
vizito į Prancūziją balandžio 
1 d. 

Jis ten matysis su prezidentu 
de Gaulle ir kitais aukštaisiais 
prancūzų vyriausybės pareigū
nais. Wilsoną lydės užsienio rei
kalų ministeris Stewartas. 

Kiniečių ministeris 
vyks į Nepalj 

KATMANDU, Nepalis. — 
Raudonosios Kinijos užsienio 
reikalų ministeris Chen Yi kovo 
30 d. a tvyksta į Nepalį penkių 
dienų vizito. Chen Yi svarstys 
su Nepalio vyriausybe abišalius 
reikalus. 
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Gomulka neleidžia katalikų įtraukti 
j parlamento kandidatų sąrašą 

JAV-ių gynyba 
VVASHINGTON, D. C. — Gy

nybos sekretorius MacNamara 
pareiškė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybes stiprins savo 
vidaus gynybą. Bus stiprinama 
antiraketinė gamyba. 

Apie šių metų vidurį JAV-bės 
turės 800 Minuteman, ir 464 
Polaris raketas , o šiuo metu tu
ri 630 lėktuvų B52 (bombone
šių, kurie gali gabenti atomi
nes bombas) . 1970 metais to
kių lėktuvų būsią 670. 

Pasitarimai Londone. — Britanijos užsienio reikalų ministeris Michael 
Stewart (kairėje) Londone kalbasi su Sovietų Rusijos užsienio reikalų 
ministeriu Gromyko tarptautiniais politiniais klausimais. Tarp jų 
yra Sovietų ambasadorius A. A. Soldatov. 

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų part i jos vadas W. Go
mulka antradienį puolė "vidaus 
priešus", i r uždraudė "tikin 
tiems ka ta l ikams" siekti valdiš 
kų vietų. 

Gomulka pareiškė komunistv 
part i jos centro komiteto susi 
rinkime, besiruošiančiame ge
gužės 30 d. parlamento rinki
mams, jog "vidaus priešai bend
radarbiauja su užsienine propa-

Štai kokia lenkų komunistų laisve 

Sovietų Rusijos ginklai Egiptui 

Priešingi del 
Churchiiiio fondo 

SYDNEJUS. — Australijoje 
paskelbtas planas sudaryti 1 mi 
lijoną svarų fondą Churchilliui 
pagerbti. Bet katalikų laikraš
tis "Advokate" paskelbė neigia
mą nusistatymą dėl to fondo, 
nes Churchillis nesidomėjęs Aus 
tralija ir net buvęs linkęs už
leisti ją japonams. 

— Frankfur to (Vokietija) y-
ra judriausias aerodromas. Tuo 
aerodromu keliavo 3,972,257 as 
menys. 

KAIRAS, Egiptas. — Vaka
rų Vokietijos vyriausybė apskai 
čiavo ; kad Egiptas yra gavęs iš 
Sovietų Rusijos ginklų už 90 
milijonų svarų. 

Egip tas yra gavęs 1,500 tan
kų, 100 priešlėktuvinių raketų, 
10,000 sunkvežimių, 120 bom
bonešių, 40 helikopterių, 700 
šarvuočių, 700 įvairios rūšies 
artilerijos pabūklų, 280 kovos 

Kova prieš įstatymų 
pažeidimą 

jTAvji.rs.'u-i A LiUS x o v A. — 
Kovo 2 d. Vilniuje įvyko respub 
likinis teismo, prokuratūros ir 
viešosios tvarkos apsaugos dar
buotojų pasitarimas. Prokuro
ras V. Galinaitis kalbėjo apie 
praėjusių metų kovą prieš nu
sikalstamumą Lietuvoje, apie 
įstatymų pažeidimus bei admi
nistracinių organų uždavinius. 
Pasi tar ime kalbėjo LKP CK ant 
rasis sekretorius B. Popovas ir 
iš Maskvos atvykęs Generalinio 
prokuroro pavaduotojas A. Pan-
kratovas. 

lėktuvų ir 80 mokomųjų lėktu
vų, 4 laivus naikintuvus, 6 mi
nosvaidžius. 10 povandeninių ir 
45 motorinius torpedinius lai
vus. 

Protesto mitingas 
Vilniuje 

VILNIUS, paverg ta Lietuva. 
— Visoje Sovietijoje vyko mi
tingai, kuriuose reikalauta pa
sisakyti prieš hitlerinių nusikal
tėlių persekiojimo nutraukimą 
dėl senaties. Kovo 4 d. protesto 
mitingas buvo įvykęs ir Vilniaus 
Prof. sąjungų rūmuose. "Tiesa" 
(kovo 5, nr . 53) skelbė, kad 
buvo susirinkta protestuoti 
prieš "siekimą išteisinti Pane-

I rių, Kauno LX forto, Pirčiupio 
; ir daugelio kitų masinių žudy-
! nių organizatorius ir kruvinus 
budelius". Reikalauta, kad nu
sikaltėliai būtų pelnytai nubaus
ti, nepaisant to, kada jie bus 
surasti . Mitinge kalbėjo rusai, 
lenkai, įvairių stovyklų buvu
sieji kaliniai, o iš lietuvių: T. 
Tilvytis, doc. teisininkas J . Žė
ruolis ir J. Žiugžda. (E.) 

U. Rolnikaite ~ "Lietu
vos Arina Frank"? 

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Leningrade leidžiamas "Zvez 
da" žurna las 2 numeryje at
spausdino Miriam Rolnikaitės 
dienoraštį. J i s buvo parašytas 
merginos, anuomet turėjusios 
14 metų amžiaus, Vilniaus gete. 
Prieš porą metų dienoraštis, pa
vadintas "Turiu papasakoti", 
išleistas Vilniuje. 

Vak. Vokietijos žinių a-
gentūra nurodė į "Izraelio Bal
są", pažymėdama, kad šį die
noraštį palyginęs^ su Annos 
Frank dienoraščiu. Tarp abiejų 
esąs toks sk i r tumas : A. Frank 
pavaizdavusi mažesnės grupės 
asmenų likimą, o Rolnikaite at
pasakojusi nelaimę, kuri buvo 
palietusi visą bendruomenę. 

gandą" lenkų ir sovietų santy
kiams susilpninti, pranešė ofi
ciali žinių agentūra "Pap". 

Į parlamento kandidatų są
rašą "tegali būti įtrauktos lai-
cistų katalikų grupės", — pa
sakė Gomulka. 

Ten negali būti vietos "tikin
tiems Romos katalikams", pri
dėjo jis. 

Jis gynė lenkų rinkiminę sis
temą, kuri tepripažįsta vieną 
sąrašą, kurin įeina komunistų 
ir jų sąjungininkų partijų na
riai. Balsuotojai pasirenka kan
didatus. 

Šio kandidatų sąrašo nemėgs
t a "socializmo ir Lenkijos liau
dies priešai", pasakė jis. Tai yra 
gera Lenkijai ir bloga tiems, 

kurie savo antikomunistiniais 
siekiais nori susilpninti Lenki- j 

Gomulka teigė, kad Lenkija 
buvo susieta įvairiais ryšiais su 
Sovietų Rusija ir kitomis so
cialistinėmis (komunistinėmis) 
valstybėmis. Pasak jo, ta i esan
ti "socializmo stiprybė". 

Žinoma, rinkimus laimės ko- Į 
munistai. 

— Pasaulyje yra mažiausiai 
33 "Berlynai", įskaitant 22 Jun 
gtinėse Amerikos Valstybėse. 
Didžiausias iš jų yra New Hamp 
shire (16,000 gyventojų), ma
žiausias yra North Dakota (124 į 
gyventojai) . 

Mirė buvęs Egipto 
karalius Farukas 

• 

ROMA. — Buvęs Egipto ka
ralius Farukas sukrito vakar 
prie stalo restorane ir mirė ve
žant į ligoninę. 285 svarų vė
javaikis buvo 45 metų amžiaus. 

Farukas iš karaliaus sosto 
revoliucionierių buvo išverstas 
1952 metais. J is dažnai būdavo 
naktiniuose klubuose ir laiką 
praleisdavo Prancūzijos ir Ita
lijos vasarvietėse. 

Sakoma, kad jis išsivežęs j 
užsienį apie 50 milijonų dolerių. 
Prieš keletą metų, pasak jo drau 
gų, jis dar turėjęs 2 milijonus 
dolerių. 

Vienas rusas kosmonautas išlipęs 
iš kapsules tolimoj erdvėj 

— Pietų Vietname karas bū
tų baigtas penkių minučių bė
gyje, jei Šiaurės Vietnamas liau 
tusi puolęs Pietų Vietnamą, pa
sakė užvakar JAV-bių parei
gūnas. 

Kiniečiai ragina sovietus atsiprašyti 
HONG KONG. — Pekinas ant 

radienį pasiuntė Maskvai antrą
ją notą, pasmerkiančią "begė
dišką užgniaužimą" studentų de 
monstracijos prieš Jungtines A-
merikos Valstybes Maskvoje 
kovo 4 d. 

Raudonosios Kinijos vyriausy 
bės pareigūnai nota pareikala
vo Sovietų Rusiją atsiprašyti 
dėl demonstracijos užgniaužimo 
ir "brutalaus elgesio" su kinie
čiais studentais, kurie protes
tavo prieš amerikiečių žygius 
Vietname. Pekinas priminė so
vietams, kad jų policija sužei
dusi keletą kiniečių studentų. 

Sovietų Rusijos valdžios pa
reigūnas praėjusį penktadienį 
kategoriškai atmetė Pekino no
tą, kaip "iškraipančią faktus" 
ir "neturinčią pagrindo". 

Keturi "r imtai sužeisti" kinie-

KALENDORIUS 

Kovo 19 d.: šv. Juozapas, šv. 
Donatas. Prutenis . 

Kovo 20 d.: šv. Anatolijus. 
Eimutis. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, aukščiausia oro tempe
ra tūra 20 laipsnių. 

Sauiė teka 5:56, leidžias 6 v. 

Pekino antroji nota Sovietų Rusijai 

čiai studentai, grįžę iš Mask- pasyviai reagavo prieš ameri-
vos į Pekiną praėjusią savaitę, 
buvo sutikti kaip didvyriai. 

Naujausioje Pekino notoje pa 
saky ta : "Kaip negailestingai 
žiaurūs jūs buvote demonstran
t a m s prieš Jungtinių Amerikos 
Valstybių imperializmą ir kaip 
jūs buvote paklusnūs Jungtinių 
Amerikos Valstybių imperialis
t ams" . 

Pasak politinių stebėtojų, Pe
kinas griežtai pasmerkė įvykį, 
kadangi Sovietų Rusija gana 

kiečių bombardavimui-, Šiaurės i 
Vietnamo karinių įrengimų. 

Šie politiniai stebėtojai teigia, j 
kad, nors Pekino intencijų ne- Į 
reikią spręsti pagal jo daromus I 
viešus pareiškimus, propaganui- į 
nė kiniečių pozicija šiandien y-
ra mažiau grasinant i , negu kad 
buvo kai JAV pradžioje pradėjo '• 
bombarduoti Šiaurės Vietnamą. I 
Atrodo, kad kiniečiams jau išsi-; 
sėmę atsargos grasinimų, įtai-; 
gojančių jų įsikišimą be tikro 
užsiangažavimo įsikišti. 

N A U J A U S I O S Ž I N I O S 
— Jungtines Amerikos Vals

tybes iš Cape Kennedy kovo 
23 d. paleis kapsulę su dviem 
astronautais — Grissomu ir 
Youngu — aplink žemę. J i e ' 
skris aplink žemę 3 kartus. 

— Alabamos gubernatorius 
Wallace padavė apeliaciją apy
linkės teismui, kad jis atšauk
tų federalinio teisėjo leidimą 
žygiuoti demonstrantams iš Sel- į 
mos j Montgomery. 

— Viena kubiečiu tremtiniu 
grupė jau atsisakė savo karinių ; 
planų nuversti diktatorių Cast-
ro. 

— Pietų Korėjos užsienio rei
kalų ministeris Ton g Won Iyee, 
atlikęs vizitą Baltuosiuose Rū
muose Washingtone pas prezi
dentą Johnsoną, pranešė, jog 
jis pasakęs JAV galvai, kad 
nuolaidos komunistams a tneš tų 
suirutę pietryčių Azijoje. 

— Pietų Vietnamo lėktuvai 
užvakar bombardavo kaimą, 5 
mylios nuo Da Nang. To bom
bardavimo metu žuvo 45 kai
miečiai, įskaitant 30 mokinių. 

— Kongreso teisinė komisija 
jau pradėjo svars tyt i balsavimo 
teisių įstatymo projektą. 

Kinijos komunistai 
negali pastatyti 

naujos ambasados 
N E W DELHI, Indija. — Rau 

donoji Kinija vėl bando baigti 
s ta tyt i naujus ambasados rū
mus New Delhi mieste, bet ne
siseka. Indai darbininkai 1962 
metais metė ten darbus, Peki
nui užpuolus Indijos Himalajų 
pasienį ir nebegrįžo ten prie 
darbų. 

Kiniečiams reikia rūmų ap
gyvendinti daug savų tarnauto
jų ir jie pasiūlė statybos varžy
bas kontraktoriams, bet niekas 
nenori imti to darbo. Statybi
ninkai bijo viešos nuomonės pa
smerkimo, kad jie dirba priešui, 
ir priešas nesumokės už darbus, 
jei prasidėtų naujos kovos. 

— Britanijos karalienė Elz
bieta II ir jos vyras princai? 
vizituos Vokietiją nuo gegužės 
18 iki 28 d. Po dviejų dienų 
vizito Bonnoje. karalienė Elz
bieta II ir jos vyras Pilypas 
aplankys Koblenzą. Koelną. Due 
sseldorfą, Duisburgą, Hanoverį 
ir Hamburgą. Berlyną jie vizi
tuos gegužes 27 d. 

— Prie Cassino. Italijoje, yra 
20,000 vokiečių karių kapai. 

MASKVA. — Sovietų Rusija 
vakar paleido "erdvių laivą" su 
dviem kosmonautais aplink že
mę. Vienas kosmonautų išlipo 
iš "laivo" ir vėl įlipo, skriejant 
• • I J V M 9 1 V M V I M M ) A 

Sovietų žinių agentūra Tass 
pranešė, kad It. pulk. Alexei 
Leono v, 30 metų. "erdvių laivo 
Voschod II (Saulėtekio) kopi-
lotas. paėjo penkis metras (16.4 
pėdos) ir vėl įžengė i kapsulę. 
Jis , atrodo, buvo prie kapsulės 
pririštas lynu a r linija. Iš kap
sulės buvo išlipęs 20 minučių. 

Pasitraukia McCone 
VVASHINGTONAS. — Cent

ro žvalgybos viršininkas John 
McCone šio mėnesio gale pasi
trauks iš šių pareigų, nors pre
zidentas Johnsonas ir nebus no
minavęs įpėdinio. Prezidentas 
peržiūri penkiolikos kandidatų 
sąrašą (įskaitant keletą aukš
tų žvalgybos (CIA) pareigūnų), 
bet vis dar ieškoma "didelio 
vardo" šiai įstaigai vadovauti. 

— Lenkijoje rodomas filmas 
prieš Staliną. Tas filmas pava
dintas: "Ir vėl gyvenimas"' su 
nauja tendencija: asmuo klys
ta, bet partija neklysta. 

Pasak Tasso pranešimo, jis 
atlikęs visą "eilę planuotų ban
dymų ir saugiai grįžo į laivą". 
Jis dėvėjo specialią eilutę. 

Kar tu su lt. pulk. A. Leono-
v u. o A i ^ n u a i v v o j u v i i a u i . a o y u i A . 

Pavel Belyayev. "laivo" kapito
nas. Tass pranešė, kad galinga 
raketa juos kapsulėje išmetė j 
tolimąsias erdves ir Leonov iš
lipo iš kapsulės 90 minučių vė
liau. 

Antrasis sovietų "erdvių lai-

Susirūpinimas del 
lavimosi ginkk 

VVASHINGTON. D. C. Vvash-
ingtonas, gal būt., greitai kal
bėsis su Maskva dėl Artimųjų 
Rytų ginklavimosi lenktyniavi
mo. Norima sustabdyti ginklų 
siuntas į Izraelį ir arabų valsty
bes. Ši problema būsianti pa
teikta spręsti Genevos nusigink 
lavimo konferencijai. 

vas", gal būt, irgi skrenda ap-
• link žemę, pareiškė Vakarų Vo-
! kietijos šaltiniai. 

Indonezai darbininkai 
paeme JAV naftos 

rafinerija 
JAKARTA, Indonezija. — Ko 

; munistų vadovaujami darbinin-
; kai vakar paėmė multimilijoninę 
: amerikiečių Stanvac naftos ra
finerija (valyklą) pietinėje Su
matroje. Naftos darbininkai pa
ėmė bendrovės įrengimus Sungei 
Gerong, netoli Palembang, pro
testuodami prieš JAV paramą 
Malaizijos federacijai. 

Darbininkų, nusavinusių naf-
; tos bendrovę, delegacija vyksta 
; į Jakar tą pranešti centro val
džiai apie savo žygius. 

Indonezų vyriausybė nusavino 
amerikiečių plantaciją, vertą 80 
milijonų dolerių, šiaurinėje Su
matroje, praėjusį mėnesį. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Koiurre^Tnanas John V. Lindsay 
(R., N. Y.), neseniai įnešęs re-

j zoliuciją (H. Con. Ros. 25) Lietu-
Į vos bylos reikalu. Rezoliuciją iš-
j rūpino dr. J. P. Kazickas ii New 
j York, N.Y.. turįs gerus ryšius su 
j šiuo kongresmanu. Kongr^smanas 
(J.V. Lindsay yra pažadėjęs visa 
i galimą talką dr. J. Kazickui re-
I zoliucijų pravedimo žygyje. 

— Negrai ir baltieji demons
t ranta i sekmadienį pradės žy- ' 
giuoti iš Šeimos į Montgomery.j 
Alabamos sostinę, JAV apylin
kės teisėjui Frank M. Johnson 
jr. leidus žygiavimą. Demons- \ 
tracijos tikslas: kad būtų neg
rams suteiktos balsavimo tei
sės. 

Kelionė truksianti penkias die i 
nas ir penkias naktis. 

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Paul - Henri Spaak 
kovo 17 d. pasiūlė Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) valsty-; 
bėms vėl peržiūrėti Rapackio 
planą, siūlantį sudaryt i beato-; 
minę zoną vidurio Europoje. 

— Viet Congo komunistai pa r 
tizanai telkia penkias divizijas, 
remiamas dviejų artilerijos d i - ' 
vizijų. Atrodo, kad tos divizijos 
puls aviacijos bazę Da Nang, 
Pietų Vietname. 

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle santykių tarp 
arabų ir Vokietijos trūkimą no
ri panaudoti savo įtakai ara
buose sustiprinti. 

— Tiesa akis bado. Krem
liaus vadovai pareiškė Jugos- Į 
lavijai griežtą protestą dėl Ju
goslavijos universiteto profeso
riaus M. Mihailovo straipsnio 
"Maskva 1964 m. vasarą", ku-

J riame buvo kalbama ir apie 

sovietų įsteigtas koncentracijos 
stovyklas. Diktatorius Tito, pa
taikaudamas Sovietų Rusijos va 
dovams, Mihailovą įkišęs j ka
lėjimą. 

— Kinijos komunistai atnau
jino kaltinimus Sovietų Rusijos 
vadam, kad jie tarnaują Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. 

Ką vaizduoja kauniečiai 
dailininkai 

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Pagal Dailininkų sąjungos 
Kauno sk. pirmininką P. Staus
ką ("Tiesa", kovo 2, nr. 50) . 
kauniečiai tapytojai, skulptoriai, 
grafikai, taikomosios dailės mei 
strai iš apie 200 darbų skirią 
ypatingai daug vietos "nūdie
nei tematikai". Kai kurios tų 
kūrėjų temos: jaunimo poilsis, 
sportas (V. Povilaitis), statybų 
vaizdai (E. Survila, R. Kalpo
kas) , moterys — "komunizmo 
kūrėjos" (M. Kulikauskienė), 
LX forto kankiniai (A. Krišto-
paitis), kalinių pabėgimas iš 
IX forto (K. Švažas). Baltijos 
jūreiviai (D. Antinytė), ateisti
nė tematika (grafikas L. Ry-
meikis) ir pan. Kovo 8 d.. Mo
ters dienos proga. Kaune buvo 
surengta dailininkių paroda. E, 
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PLAUKYMO VARŽYBOS 
Plaukymo varžybos įvyksta 

balandžio 3—4 d. Detroite. 

Programa. Vyru klasei: 400 
y . (kvalifikacinė norma 7:00.0 
min. ) , 100 1. l.s. (1:14.0) lOOy. 
krūt ine (1:35.0), 100 y. nugara 
(1:30.0), 100 y. peteliške ( 1 : 
30.) , 200 y. individ. mišri esta
fete (3:03,0), 4x100 y. mišri es-
taf. (5:30.0), 4x100 y. 1. s. (4:-
5 * 0 ) . 

Moterų klasei: 100 y. 1. s. 
(1:30.0), 100 y. krūtine (1:50.-
0 ) , 50 y . nugara (50.0), 50 y. 
peteliške (50.0), 100 y. individ. 
mišri estaf. (1:42.0), 4x50 y. 
mišri estafetė (3:10.0), 4x50 y. 
L s. (2:40.0). 

Berniukams 15—16 metų: 100 
y . t s. (1:20.0), 50 y. krūtine 
(48.0 sek.) . 50 y. nugara (46.-
0 ) , 50 y. peteliške (46.0), 100 y. 
individ. mišri estafetė (1:32.0), 
4x50 y. mišri estafetė (3:00.0), 
4x50 y. 1. s. (2:38.0). 

Berniukams 13—14 metų: 50 
y . L s. (40.0), 50 y. krūtine 
(50.0), 50 y. nugara (48.0), 50 
y. peteliške (48.0), 100 y. indi
vid. mišri estafetė (1:40.). 

Berniukams 11—12 ir jaunes
niems: 50 y. 1. s. (50.0), 25 y. 

krūtine (28.0 25 y. nugara (25.-
0), 25 y. peteliške (27.0). 

Mergaitėms 15—16 metu: 100 
y. 1. s. (1:45.0), 50 y. krūtine 
(50.0), 50 y. nugara (52.0), 50 
y. peteliške (52.0), 100 y. indi
vid. mišri estafetė (1:50.0), 
4x50 y. mišri estafetė (3:20.0), 
4x50 y. 1. s. (2:50.0). 

Mergaitėms 13—14 metu: 50 
y. 1. s. (50.0), 50 y. krūtine 
(56.0), 50 y. nugara (54.0), 50 
y. peteliške (56.0), 100 y. indi
vid. mišri estafetė (2:00.0). 

Mergaitėms U—12 ir jaunes
nėms: 50 y. 1. s. (54.0), 25 y. 
krūtine (30.) 25 y. nugara 
(28.0), 25 y. peteliške (30.0). 

B. Plaukymo varžybos bus 
vykdomos pagal AAU plauky
mo taisykles. 

C. Vyriausias varžybų teisė
jas — centro valdybos narys — 
plaukymo vadovas Stasys Kėkš
tas. 

9. Klubų valdybos yra prašo
mos laiku prisiųsti registracijas, 
kad rengėjai galėtų išanksto pa
siruošti ir tvarkingai pravesti 
varžybas. Taip pat primename, 
kad sykiu su registracija turi 
būti prisiųstas ir registracijos 
mokestis. Valdyba 

* • 

ASK Lituanica I laimėjusi Gage Park 1964-65 m. sezono lygoje pirmą 
vietą. I eilėj iš k. klūpo: V. Sinkevičius. E. Jurjonas, V. Genčius ir 
M. Vainerauskas. II eilėj iš k. d. stovi; ASK klubo pirmininkas R. 
Dirvonis, J. šilimaitis, J. Paukštis, V. Klausa, V. Cicėnas ir Gage Prk. 
vyr. instruktorius R. Griesheim. (Nuotraukoje trūksta žaidėjų R. Ma
čiulio. O. Čižiko ir D. Bačinsko). Nuotr. J. Degučio 

SPORTAS PAVERGTOJ LETUVOJ 
KAZYS BARONAS 

Iki šiol nevengęs vien t ik 
šmeižimų apie "emigracinį" lie
tuvių sportą, štai visai netikė
t a i vilniškis Sportas prašneko 
visai k i tu balsu, duodamas pa
vergtos Lietuvos skaitytojams 
pluoštą žinių apie mūsų sporti
nį gyvenimą be jokių komenta
rų, išvardindamas pavardes i r 
ne t klubus. Rašydamas apie Ghi 
cagoje įvykusį krepšinio turny-

K E R P Š I M O LAIMĖTOJAI 

I š 6 komandų, žaidžiusių Ga
ge P a r k o lygoje, žiemos sezone 
1964/65 m. ASK Lituanica I-ji 
laimėjo 1-mą vietą ir kiekvienas 
žaidėjas gavo po trofėją. LSK 
A r a s laimėjo 2-rą vietą ir ta ip 
pa t kiekv. žaid. gavo po trofė
j ų 

Gage Parke, pavasario lygo
je , praėjusios savaitės žaidimo 
pasekmės : 

ASK lituanica I 65, LSK Ne
ris 58. 

LSK Aras 4 6 Vikings 36. 
ASK Lituanica II 36, Scotts-

dale 14. 
Kelly Parko lygoje ASK Li-

tuanica n 155, LSK A r a s 69. 

KREPŠINIS CmCAGOJE 

Šį sekmadienį, kovo 21 d., 
Marąuet te Parko lygoje rungty
n ė s vyrų krepšinyje: 

1:30 — Neris - Scottys. 
3 vaL Neo - Lithuania - Li

tuanica. 
Perei tą sekmadienį Neo - Li

thuania įveikė Brightonites 79: 
5 9 (37:36), o Lituanica nugalė
j o Scot tys — 89:61. Neo-lituanų 
komanda, po pereitojo sekma
dienio rungtynių, užsitikrino 
soti antrojo pirmenybių rato nu
galėtojo vardą. 

IŠ VISUR 

— Rumunijos uždarų patalpų 
rekordą atsiekė Jonas, iššokęs 
2.01 m. Lietuvos pasekmė y r a 
tokia pa t i ir priklauso klaipė
diečiui Mažeikai. 

— Dailiojo čiuožimo meiste
rių vardus laimėjo emigrantė 
iŠ Olandijos kanadietė P. Bur
k a ir prancū2as Calmat. 

rą, Sportas pažymi, kad jį lai
mėjo studentai, tačiau rašo, kad 
turnyrą stebėjo labai mažas žiū 
rovų skaičius, nors komandose 
žaidė Australijos išvykos daly
viai Gaila, kad V. K. (azakevi-
čius?) užmiršo ir kituose mies
tuose vykdomus turnyrus ar 
žaidynes, kurias labai dažnai se
ka tūkstantinis žiūrovų skai
čius. 

Tačiau ir tuo jau reikia 
džiaugtis, kad Sportas davė 
nors dalį teisingų žinių iš mūsų 
gyvenimo, nors rašydamas apie 
lietuvaitę Petrauskienę (Kana
da), atsiekusią uždarose patal
pose 300 jardų bėgime pasaulio 
moterų rekordą, taip pa t galėjo 
pažymėti, kaip mūsų tautietę. 

Nors rusų padlaižos dažnai 
juodom spalvom nupiešia nepri
klausomos Lietuvos sportinį gy
venimą, tačiau pasižiūrėkime 1 
antrą medalio pusę, paimdama 
iš Vilniaus Sporto vasario mėn. 
27 d. nr. štai kokią ištrauką: 
"Visuomeninės kontrolės pusla
pyje ("Sporto" 1221 nr.) iš
spausdintoje korespondencijoje 
"Prekybos darbo trūkumai" bu
vo rašoma, kad parduotuvėse 
dažnai stokojama įvairios ap
rangos treniruočių kostiumų, 
geresnės kokybės kelnaičių, ba
telių. 

Prekybos ministerijos Pramo
ninių prekių didmeninės preky
bos valdybos viršininkas K. Per-
fcumas pranešė redakcijai, jog 
patikrinus Vilniaus sporto pre
kių parduotuvėje bei atitinka
mose didmeninėse prekybos ba
zėse sportinio trikotažo asorti
mentą, paaiškėjo, kad išties 
stokojama reikiamo asortimento 
bei dydžių prekių. Taip pat nė
ra kai kurių dydžių teniso bei 
krepšinio batelių. Buvo patikrin 
ta sportinio ir trikotažo koky
bė. Nekokybinius gaminius už
drausta pardavinėti 

Prekybos ministerija ėmėsi 
priemonių, kad būtų skiriami di
desni sportinio trikotažo fondai. 

Perėjus prie pačių sportinių 
žinių iš pavergtos Lietuvos, šį 
kartą išvardinsiu kelius svar
besnius sportinius įvykius. 

Be abejo, į pirmą vietą tanką 

pastatyti lengvosios atletikos 
rungtynes, įvykusias Europos 
krepšinio pirmenybių halėje, da
lyvaujant rytinės Vokietijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir rusams 
sportininkams. Atsiekta eilė ne
blogų pasekmių, (nors vienas 
skaitytojų atvirame laiške Spor
to redakcijai nusiskundžia, kad 
koridoriuje yra rūkoma) kurių 
svarbesnės buvo šios: šuolis į 
tolį — D. Bružienė 5,58 m. ir 
Barkovskis (Kijevas) 7,57 m., į 
aukštį — Ringer (r. Vok) 1,71 
m. ir Skvarcovas (Maskva) 2 
m., rutulys — Nasarova 16,42 
m. ir Karasiovas 18,02 m. (Ke
turakytė antra 14,86 m. lygiai 
kaip ir Varanauskas 17,20 m.) . 
Nepavyko ir A. Vaupšui, užėmu
siam šuolyje į tolį trečią vietą, 
pasekmė 7,49 m., nors pereitą 
vasarą jis yra nušokęs 8,01 m. 

Sov. Sąjungos krepšinio pir
menybėse dalyvauja 4-rios ko
mandos iš Lietuvos. Paskutinės 
pasekmės: Kauno Žalgiris — Ki
jevas 70:60, Vilniaus Plastikas 
r- Baku 80:67, Plastikas — 
Tbilisis 56:71, Žalgiris — Le
ningradas 69:66, Žalgiris — Ka-
levas 61:68 (vyrai) , Kauno Po-

mecnniKa — uaesa 

Kaunas — Kišiniovas 53:39, Vii 
niaus Kibirkštis — Leningra
das 46:37 (moterys). 

Lietuvos krepšinio pirmeny
bėse moterų grupėje pirmauja 

j Klaipėdos Žuvėdra, o vyrų pu-
Isėje — Kauno Politechnika. 

Gerai pažįstamas Australijos 
lietuviams iš Melbourno olimpia 
dos krepšininkas S. Stonkus, iš 
aktyvios "tarnybos" perėjo į tei 
sėjų kolegiją (jis tur i teisę tei
sėjauti tarptautines rungtynes) 
ir šiuo metu Sov. Sąjungoje lai
komas septintoje vietoje. Iš pa-

| baltiečių d a r ketvirtas yra estas 
Kiabi. 

Lietuvos ledo rutulio pirme
nybėse, pirmoje grupėje pirmau-

!ja Plungė, prieš Kauno Inkarą 
ir Vilniaus Kompresorių, tuo 
ta rpu antroje grupėje pirmuoju 

,eina Kauno Raudonasis Spalis 
į prieš Telšių Masti. Abiejose gru-
ipės e randasi po aštuonias ko
mandas. 

|žengus į naujuosius metus, 
[paduodu Lietuvos plaukimo re
kordus, savaime aišku, iš lente
lės išbraukdamas rusus — atė
jūnus, š ta i įdomesnės pasek-

te 

Kanados lietuvių sportas 

J. Bulionis, aprašydamas Ka
nados sporto Apygardos krep
šinio pirmenybes, nepažymėjo, 
kokiu būdu Hamiltono Kovas 
laimėjo pirmą vietą vyrų grupė
je, kadangi t r y s komandos — 
Aušra, Vytis ir Kovas turėjo 
po vieną pralaimėjimą. Taigi, 
meisteris buvo išaiškintas iš 
krepšių santykio, kuris atrodė 
taip: 

1) Kovas 193:177, 
2) Vytis 189:187, 

3) Aušra 158:166. 

Hamiltonas pirmą vietą ta ip 
pat laimėjo jaunių A ir C kla
sėse. Deja, Š. Amerikos žaidy
nėse Detroite, naujas Kanados 
lietuvių meisteris nedalyvaus su 
vyrų komanda (lėšų s toka? ) , 
koncentruodamas savo visas jė 
gas tik jaunių komandai. Tokiu 
būdu, Kanada greičiausiai bus 
atstovaujama vyrų grupėje t ik 
Toronto Vyčio krepšininkų. 

Amerikoniško futbolo žaidė
jas L. Lenktait is pasirašė su
tart į su Regina miesto komanda. 

Išvykai į pasaulio stalo teni
so pirmenybes Jugoslavijoje, 
Vyčio atstovei E . Sabaliauskai
tei yra telkiamos lėšos Kafiado-
je, kadangi Kanados stalo teni
so s-ga padengia tik dalį kelio
nės išlaidų. 

Hamiltono Kovas numato 
įsteigti rėmėjų būrelį, kurio na
riai, mėnesiniais įnašais, papil
dytų klubo kasą. 

K. Baronas 

1 4545 WEST 63rd S T , CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 | 

5 • Redakcija straipsnius tai-
s so savo nuožiūra. Nesunau-
5 dotų straipsnių nesaugo, įuos 
5 gražina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinį neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii iHiimiiiiiiiiiinmiiiiii iiiiiiiiiiii" miK 

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

S 
• Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- | 
niais — 8:30 — 12:00. E 

Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EISiN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ U G O S 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 
Ofiso HE 4-1414, Rez . RE 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. JULIJA M0HSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 

Tel.ef. ofiso: PUUman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946 

Pri«m. vai.: kasdien 6-8 v. v., šeSt 
I 1-8 p. p. ir tre* uždaryta 

- O — 

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

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Building, Suite 709 

104 South Michigan Avenne 
Valandos susitarus telefonu. 

WA 5-2017 
DR. A. GARUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2737 West 71st Street 1 

VAJU: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. ! 

— Uždarų patalpų pasaulio 
rekordą atsiekė lenkų kilmes 
bėgikas prancūzas Jazy, nubėgęs 
1,500 m. per 3 min. 41.6 sek. 

50 m. 1. st. Puodžiukynas 
100 m. 1. st. 
200 m. 1. st. Tubis 
400 m. 1. st. Gražiūnas 

Vyrai 
28,8 se. 
59,1 sek. 
2 min. 11,4 sek. 
4 min. 48,4 sek 

Moterys 
400 m. 1. st. Sakalauskaitė 5 min. 24.9 sek. 

50 m. krūtine Užkuraitytė 38,4 sek. 
100 m. " " 1 min. 22,4 sek. 
100 m. nugara Sodaitytė 1 min. 15,3 sek. 
200 m. " " 2 min. 43,5 sek. 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
Arlauskas — didmeisteris: 

Korespondencinių šachmatų IV 
pasaulio pirmenybės užsibaigė, 
rikiuodamos baigmės dalyvius 
šitaip: 

1. Zagarovskij (Sov.) S%. 
2. Borisenko (Sov.) 8V-2-
3. Arlauskas (Austrai.) 71/2. 
4. Nyman (Švedija) 7. 
5. Dubinin (Sov.) 6V2. 
6. Coolen (Belgija) 5%. 
7. Tolus (Sov.) 5VJ. 
8. Lundąvist (Švedija) 5. 
9. Ahmad (Pakistan) 5. 
10. Hong Gie (Indonezija) 5. 
11. Bergraser (Prancūz.) 4'/į>. 
12. Dalko (Vengrija) 4M>. 
13. Salm (Australija) 4. 

• 
Pirmieji t rys (Zagarovskių, 

Borisenko ir Arlauskas) išpildė 
norą koresp. šachmatų did-
meisterio vardui gauti. Roma
nas Arlauskas y r a pirmasis lie
tuvių šachmatininkas, pasiekęs 
didmeisterio titulą. Pirmenybšs 
užtruko 6 metus. Pusbaigminį 
ratą (1959—1961) Arlauskas 
baigė pirmuoju, priešaky vokie
čio Dannberg, čeko dr. Mahel, 
švedo Fridt, dano Nielsen ir kt. 
Baigminiam ratd (1962—65) 
Arlauskas įveikė didmeisteri 
Lundgvist, Coolen, Dalko ir 
Salm. Pralaimėjo tik Indonezi
jos atstovui; su kitais 7 sužai
dė lygiomis, įskaitant laimėto
jus Zagarovskij, Borisenko ir 

didmeisterius Dubinin ir Tolu-
šą. 

Chicagos atviros p-bės vyks
ta gražiam North Park viešbu
ty. P-bėse 194 dalyviai! Po 4 
ratų su 4 taškais pirmavo šeši 
vyrai : Veldon,Wise., Ang.San-
drin, latvis J. Tums ir kt. Juos 
seka su 3 1 į tš. didmeisteris Ro-
bert Byrne, mūsų meisteris Po
vilas Tautvaišas, Al Sandrin ir 
kt. K. Jankauskas, V. Palčiaus-
kas ir K. Ramas tur i po 3 tš., 
Narkevičius ir Matthews (lietu
vių kilmės jaunuolis iš Rock-
ford, 111. noriai kalba lietuviš
kai ir derinasi pire lietuvių gru
pės) po 21 į tš., Vladas Karpuš-
ka 2, Bikulčius ir Rutkauskas 
po 1% tš . 

Chess Review kovo nr. skel
bia naująjį Postai Chess Ratin
gą, kuris apims apie 5,000 JAV 
ir Kanados žaidikų. Pačioj vir
šūnėj įvardinti: 

1. Hans Rerline, Md. 2016, 
2. Kazys Merkis, Mass. 1870, 
3. Robert Steinmeyer, N. Y. 

1856. 
9-ju seka Ignas Žalys iš Mont 

realio su 1782. Kitų lietuvių 
įvertinimai: Stonkus 1460, Kon-
tautas 1456. Makaitis 1300, Sta-
rinskas 1291. Vaičiulis 1258, 

I Vasiliauskas 1216, Paplauskas 
;1200. dr. R Sidrys 1182, Bar-
; kauskas 1154, Karalait is 1118. 
; Bullockas 1110 ir k t mažiau. 

k. m. 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch Supports) ir t. t. 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 6Srd S t , Chicago 29. IU. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Seštad. 9-1 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Bes. telef. VFAlbrook 5-5078 

Bes. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Ed. (Crawford 
Medical Bnilding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą,. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Ofiso tel. P R 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
VAIKŲ LIGOS 

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

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Tel. ofiso P R 6-7800; Namų 925-76*1 
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 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

TeL ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 TFest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt uždaryta. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDLVfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. T 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais U 
kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpublic 7-2290. 

Tel. GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Ofiso Ir boto teL OLympic 2-188i 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANT. Rudokas. Opt. 
Tikrina akte ir oritaiko akinius 

keičia stiklas Ir rėmas 
4455 S. CaUfornia Ave, YA 7-7381 
VAL.: 1 vai. p. D. iki 8 v, v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
n u o l O v. r. iki 1 v. popiet. 

Ofiso P R 6-4795 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66tb Place 
Tel.: REpublic 9-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

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

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir Californla 

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

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

Reztd. teL WAlbrook 5-3048 

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgfn 
425 No Liberty Street, 

Roate 25, Elgin, DJinois 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso HE 4-584*, res. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

TeL REllance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

(Lietavis gydytojas) 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

3925 TFest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:30 
vai. vak. Seštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso tr boto Olymplc 2-4153 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

Rez. tel. PR 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūslės ir šlapumo tako 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wea» 
į l s t . St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas) , teL 776-2880. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J, SIMONAITIS ~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso teL REllance 5-4410 

Rez. teL GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p p 

Penkt tik 1-3 p. p. 
Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti 

Ofttso telef. CLlffslde 4-28M 
Resid. telef. WAIbrook 5-30fc* 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenne 
Valandos kiekvieną dieną. 2—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 v. v. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGS 

KCDTJKTC Ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenne 

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

Ofiso teL R E 7-1168. 
Res . teL 233-2910. 

TeL ofiso HE 4-5758; rez. HJ 5-3225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
SeStad. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarimą 
Tel. ofiso 735-4477; Res. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYB* — NERVŲ T R 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD. MEDICAL BLDG 

6449 So. Pnlaskl Road 
Valandos pasai susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

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

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

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos parai susitarimą 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S t 
TeL PRospect 3-1223 ar P R 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tr**. Ir 
penkt . nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 lkl S 
v. v. Sešt 2—4 v. popiet Ir kitu lai
k u — p a g a l susitarimą. 

Of. teL H E 4-2123. Namu GI 8-6195 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 Weet 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir S—8 p p 
Treč. ir šešt uždaryta 

Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
specialybe: AKt'sF.RMA IR MOTERC 

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Treclaidieniais uždaryta 

Ofieo H E 4-1818. Hez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 7 l s t Street 

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

Treciadieaiale atdaryta. 

Tel. PRospect 3-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 So. Kedzie Avenne 

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 
SeStad. nuo 2 Ik 4 v. Treč. ir sek m. 

tik skubiais atvejais ir susitarus 

TeL ofiso PR 6-6446, res. H E 4-3156 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 Oci 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v 

Tred. ir tafttad. 
-

» 

• 
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Didėjančios 

RASINĖS PROBLEMOS IR JŲ 
SPRENDIMAS 

Rasinis klausimas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse ne 
taip jau labai lengvai išsispręs. 
Gerai, kad šiuo metu preziden
tas Johnsonas, j o vyriausybe 
ir didokas skaičius dvasiškių 
(katalikų, protestantų bei žy
dų) įkibo j darbą padėti Ala-
bamos ir kitų pietinių valsty
bių negrams atkovati balsavi
mo ir kitas teises. Vienas dva
siškių, protestantų kun. James 
Reeb iš Boston, Mass., talkin
damas negrams Selma mieste, 
Alabamoje, baltųjų fanatikų, 
kovotojų prieš negrų teises 
buvo žiauriai sumuštas ir dėl 
to jis mirė. Ši auka rasinėje 
kovoje visą visuomenę sukrė
tė. Ir, nėra abejonės, ji daug 
padės negrams siekti tof ko 
jie siekia — lygių teisių viso
se šio krašto gyvenimo srity
se. 

Reikia pasakyti , kad įvairių 
religijų dvasiškių dalyvavimas 
Šeimos demonstracijose drau
ge su negrais da ro didelio į-
spūdžio. Tai skatina ir plates
nę visuomenę šio krašto ra
sinėmis problemomis domėtis. 
Taip pat ir vyriausybė, kaip 
jau matom, imasi atitinkamų 
žygių. Tai paragino preziden
tą Johnsoną susitikti su Ala-
bamos gubernatorium Wallace, 
kad pasitartų susidariusios pa
dėties reikalu. Gub. Wallace, 
kaip žinoma, kovo 7 d. buvo 
davęs įsakymą valstybes ka
riuomenės daliniams sulaikyti 
demonstruojančius ir į sostinę 
maršuojančius negrus, panau
dojant ir a t i t inkamus ginklus. 
Buvo sunkiai sužeista kelias
dešimt negrų. Prezidento pa
si tar imas su gubernatorium 
problemos, žinoma, neišspren
dė, nes Wallace laikėsi savo 
nusistatymo, nepažadėdamas 
imtis priemonių jo valstybėj 
Susidariusiai padėčiai taisyti. 

Po visų įvykių Šeimoje ir po 
pasikalbėjimo su gub. Wallace 
prezidentas nusprendė daryti 
skubius ir griežtus žygius šiai 
situacijai gelbėti. Praėjusio pir 
madienio vakarą jis pasakė 
stiprią kalbą abiejų kongreso 
rūmų posėdyje. Toji kalba bu
vo sakoma ir visai Amerikai, 
nes buvo transl iuota per televi
ziją ir radiją. Savo kalba pre
zidentas išdėstė esamą padėtį 
negrų kovoje. Dar šią savaitę 
pateiksiąs kongresui įstatymo 
projektą. Tai būsiąs Civilinių 
teisių į s ta tymas, pagal kurį 
visi piliečiai Alabamoj ir visur 
kitur turės lygias teises bal
suoti kiekvienuose rinkimuo
se, a r jie bus nacionaliniai bei 
federaliniai ar lokaliniai. Įs ta
tymas turės pašalinti visus kliu 
vinius, kurie ligšiol neprileis
davo negrų balsuoti Alabamo
je ir kitose pietinėse valstybė
se (steituose). Prezidentas pra 
še senatorius i r kongresmanus 
nedelsiant pravesti šį įstaty

mą. Prašė dirbti dienomis ir 
naktimis, kad šio tikslo pa
siektų. Anot jo, reikalas yra 
pavėluotas visu šimtmečiu. To
dėl jį reikia tuoj vykdyti. Vi
sokių rasių, religijų bei poli
tinių nusiteikimų piliečiai turi 
turė t i lygias teises. Įs tatymo 
projektas kongresui įteiktas 
praėjusį trečiadienį. 

Atrodo, kad šis įs tatymas 
kongrese praeis. Jį rems dide
lė demokratų dauguma, rems 
ir respublikonai. Visų pietiečių 
senatorių bei kongresmanų pa 
ramos šis projektas nesusi
lauks. Bet, atrodo, kad ir be 
jų jis galės būti pravestas. 

Tačiau pats įstatymas, kad 
jis bus ir geriausias, visos pro 
blemos neišspręs. Prezidentas 
gali tikėtis, kad ir naujam įsta
tymui vykdyti bus daromi ap
sunkinimai. Tai nujaučia pre
zidentas. Užtat jis savo kalbo
je i r sako, kad federaliniai pa
reigūnai atliks piliečių regist
ravimo darbą, jei vietinės val
džios atsisakys negrus regist
ruoti. Prezidentas gub. Walla-
ce ir kitiems jo nusistatymo 
politikams labai aiškiai primi
nė, kad federalinė valdžia y ra 
pasiryžusi apsaugoti piliečius 
leidžiant jiems vykdyti konsti
tucines teises taikingiems su
sirinkimams ir protestams ar 
t a s patiks Alabamos autorite
t ams , ar ne. Visų piliečių, a r 
jie bus balti a r juodi, teisės 
tur i būti apsaugotos. 

Reikia pripažinti, kad ligšiol 
Jungtinės Valstybės buvo sa
votiškai laimingos, kad kovos 
už negrų teises buvo rimtes
nėje vadovybėje, kuri visais lai 
kais ieškojo taikingo proble
mos sprendimo. Galėjo būt i 
blogiau. Jei toji vadovybė bū
tų patekusi arba, jei j i patek
tų į jaunuolių karštuolių ir de
magogų rankas, padėtis būtų 
žymiai liūdnesnė ir rimtesnė. 
Kad prie tokios padėties ne
prieitų, prezidento prašymas, 
kuris yra labiau panašus į rei
kalavimą, privalo būti tuoj, nė 
kiek nedelsiant vykdomas. Rei 
kia greit veikti dar ir dėl to, 
kad komunistai negrų kovos 
vadovybę nepasigrobtų į savo 
rankas. 

Bet rasinės problemos, in
tegracijos ir kiti klausimai ne 
bus lengvai išsprendžiama. Nei 
įstatymai, nei jų vykdymas iš
imtinai policinėmis priemonė
mis padėties visa pilnuma ne
pataisys. Prie to, kas jau pa
daryta ir daroma, reikia pri
dėti dar vieną, labai svarbų 
reikalą — didžiausio dėmesio 
kreipti į negrų švietimo bei 
auklėjimo dalykus. Taip pat 
nereikia užmiršti ir tinkamo 
ekonominio bei socialinio jų 
aprūpinimo. Pirmaujantį vaid
menį privalo vaidinti ir religi
nis momentas. 

Pasikeitimai Bažnyčioje 
Naujosios liturgijos prasme žmogaus gyvenimui 

Laisves ne dal omumas 

Bažnyčia paprastai yra kalti
nama, kad ji nesireformuoja, kad 
ji yra perdaug konservatyvi. 
Bet, kai ji pradeda reformuotis, 
tai su ja būna nemažiau bėdos. 
Ji reformuojasi gana radikaliai. 
Tuos reformacinius aktus pap
rastai atlieka visuotiniai B-čios 
susirinkimai. Dažnai jie būna 
labai triukšmingi. 

Taigi nenuostabu, kad ir II 
Vat . susirinkimas daro visą ei- , 
lę labai reikšmingų sprendimų, 
kurie turi didelių pasėkų atski
rų žmonių ir tautų gyvenime. 

Su vienu iš tokių pasikeitimų 
jau mes patys esame susidūrę, 
būtent su liturgijos reforma. Ši 
reforma mums kelia visą eilę 
rūpesčių, ir dėlto prie jų mes 
čia turime pirmoje eilėje sustoti. 
Bet, šalia liturgijos reformas, U 
Vat . susirinkimas yra išleidęs 
ir kitų nutarimų, kurie savaip 
formuos Bažnyčios gyvenimą. 
Vienas iš jų yra vadinama Baž
nyčios konstitucija, kuri naujai 
formuluoja visų savo narių vie
tą B-čioje, pradedant popiežium 
ir baigiant tikinčiaisiais. Ypač 
šioje konstitucijoje naujai iški
lo vyskupų ir pasauliečių vaid
muo Bažnyčioje. Dėlto ir prie 
šių klausimų mes norime susto
ti. 

Šalia to, naujasis popiežius 
Paulius VI yra išleidęs pirmąją 

KUN. V BAGDANAVICIUS 

kalbos var toj imas turi būti iš
laikytas lotyniškajame rite". 

Gi '54Š sako, kad būtų deda
mos pastangos, jog tikintieji iš
moktų supras t i atitinkamus lo
tyniškus t eks tus . 

t i s ar eiti. Mes skundžiamės, 
kad šie dalykai išblaško mūsų 

| susitelkimą ir dėlto kenkia mal 
dai. 

Kam tos rikiuotės reikia? Ri
kiuotė, žinoma, pati savyje yra 
mažiausiai reikalinga liturgijai. 
J i čia yra tik proceso pradžios 
reiškinys. Ilgainiui, jei liturgi-

Apie gimtosios kalbos įvedi-1 ** r e f o r m a s^15' r e i k i a m a n y -
1 t i ; ši išnyks ar pasidarys nejun-mą yra t ame pačiame paragra

fe šitaip s a k o m a : "Mišiose, ku
rios yra laikomos su žmonėmis, 
atitinkama dalis gali būti užlei
džiamą gimtaja i kalbai." 36$ 
nurodo šio patvarkymo tikslą: 
gimtosios kalbos įvedimas gali 
turėti naudos tikintiesiems, dėl
to "jos var to j imas gali būti ple
čiamas." 

Taip skamba konstitucija. O 
dabar pažiūrėkime, kokia yra 
praktika. Yra entuziastų litur-
gistų, kurie pranašauja, kad už 
poros metų lotynų kalba bus vi
sai išmesta iš šv. mišių. Tačiau, 
einant šia konstitucija, to nebus 
galima padary t i . Lotynų kalba 
dar pasilieka galioje. Tai gali 
atsitikti tik t u o atveju, jei nau
jasis B-čios susirinkimas tai pa
keistų a r jei Šv. Sostas pakeis
tų L i t konstitucijos nuostatą, 
kas yra mažai įtikima. Bet jo
kiu atveju t o negalės padaryt i 
kokio a tskiro kraš to vyskupai. 

t ama . 
Tos rikiuotės atsiradimu nau 

joje liturgijoje yra susirūpinęs 

Visais laikais buvo daug kal
bama apie laisvę. Tą žodį savo 
lūpose nešėsi ateiną tautų va
dai, gi pasižadėjimai išvaduoti 
dabar tapo neišvengiama poliii-
nės gražbilystės tema. O tačiau 
dar dažniau tas žodis net ir 
šiais pažangiais laikais skamba 
neteisingai ir nesuprastai, jis 
mena laisvę sau, bet ne visiems. 
Kaip prieš kiek laiko popiežius 
Jonas XXIII suprato Kristaus 
vietininko sostą ir sušildė pa
saulį savo meile visai žmonijai, 
taip ir dabar laisvės šūkis tu
rėtų eiti drauge su supratimu. 

.,,., . . . . Gimtosios kalbos įvedimas li-
savo encikliką, kunoie naujoje . .. . . . . , 

7Z . „ . . , turgijon m u m s išeiviams suke-
sviesoje pastato pokalbio vaid- ,. , . „„ - *- , ,. 

. 5 ». . ^ , ,, . lia daug naujų rūpesčių. Jau h -
menjB-cios gyvenime. Pokalbis, ^ š i o l m u m s b u v o S u n k u i s l a i . 
atrodo, B-cioje turės atlikti di- k l i e t u v i š k a s j , , ^ OT 
dėlę dali to vaidmens, kurio 1 * m o k s l u Q d a r b u g ^ ^ 
šiol tikėtasi iš pamokslo. P n e .. , .. .. „ *i;y\-_ ^ „ * • 

* išlaikyti su platesniu gimtosios 
kalbos var toj imu. Teisingos y r a 
ir tos kr i t i škos pastabos, kad. 
gimtųjų kalbų įvedimas katali
kiškoms pamaldoms atima t ą 
visuotinį ta rp taut in į pdtūdį, ku
riuo mes ta ip mielai naudojo
mės keliaudami per pasaulį. T a 
čiau, jeigu mes būtume Lietuvo
je, šis gimtosios kalbos įvedimas 
ir mums sužadintų dideų" entu
ziazmą. I r mes džiaugtumės 
tuo, kad liturginės apeigos g a 
lės pasidaryti nuoširdesnės, in
tymiau išgyvenamos, padedant 

žodžio 
mistikai, kurios į takos keliai 
y ra tokie paslaptingi ir taip toli 
siekia. 

kad laisvė priklauso visiems ir 
ir didysis liturginio sąjūdžio kė- j v r a nedaloma, 
lėjas vok. teologas Romano Gu-
ardini. Galima sakyti , kad tai, 
ką dabar liturgijoje padarė I I 
Vat. susirinkimas, buvo R. Gua-
rdini viso amžiaus veiklos 
tikslas. 

Tačiau, kai reforma buvo pa
skelbta, pats Guardini jos t am 
tikra prasme išsigando. Jis pa
rašė vokiečių li turgistų suvažia
vimui Mainze laišką, kuriame 
išreiškė susirūpinimą, kad litur
gijos reforma, nors iš esmės ge
ra, gali kai ką padaryti blogai. 

Kas yra tai, ko liturgijos re
forma nori ir ko ji bijo? Litur
gija, mat , y ra kažkas kito negu 
vien malda. J i y ra viso žmogaus 
susitikimas su Dievu ir pareiški
mas jam pagarbos. Dėlto reikia, 
kad liturgijoje dalyvautų ne 
vien žmogaus mintis, bet ir kū
nas. Tačiau ta i nereiškia, kad 
nuo judesių daugumo ar jų or- i 
ganizuotumo priklausytų litur- į ^ ^ " • " " • ^ ™ 
gijos vertė. Jeigu liturgijos !

 M e g l e n g y a i 

pažindami jos kitam žmogui, pa 
rodome savo nesubrendimą tai 
laisvei. Už laisvę kovoti šiuo 
metu išėjo daug tautų .ir jų tei
sė į ją kaip tik yra pagrindinė 
teze. kurią mes, lietuviai, turi
me įrodyti. Ne dėl to, kad mes 
vakariečiai, kad mes turime gra 
žių liaudies dainų, pajėgių kū
rėjų, šviesių galvų,* bet tik dėl 
to, kad esam žmonis ir kaip to
kie turime teisę j laisvę. Ir kad 
šiuo momentu toji teisė į laisvę 
mums at imta! 

šio klausimo mes sustosime vė
liau. 

Gimtosios kalbos vaidmuo 
liturgijoje 

Mes čia nesvarstysime litur
ginės reformos visoje platumo
je, bet tik sustosime prie poros 
klausimų, kurie dabar sukelia 
daugiausia rūpesčių. Tokie klau
simai, atrodo, yra du: gimtosios 
kalbos įvedimas ir suintensyvi-
nimas apeiginio momento litur
gijoje. , 

Kad teisingai susivoktume l joms visai t a i gimtojo 
gimtosios kalbos klausime litur
gijoje, reikia pastebėti, jog lo
tynų kalba iš Vakarų liturgijos 
nėra pašalinama. 36 S 1 dalelė 
aiškiai sako: "Ypatingas įstaty
mas pasilieka galioje 

Politiniuose rinkimų karščiuo 
se teko skaityti daug karčių 
žodžių, kad kai kas mūsiškių 
labiau rūpinasi laisve šio kraš
to negrams, negu savo tautos 
išlaisvinimu. I r šitų tvirtinimų 
paradoksiškumas visu aštrumu 
įsirėžė į sąmonę, kad ta graži 
laisvės idėja buvo taip siaurai 
suprasta . Realybė yra prieš mū
sų akis ir toji realybė byloja, 
kad esamu momentu konkrečia' 
savo tautai laisvės atgaut i ne
galime. Neužimponuosime nieko 
nei savo karišku pajėgumu, nei 
gausiomis kalbomis bei šven
tėmis, o tačiau yra viena sritis, 
kurioje galėtume savo tautos 
laisvę kiek priartinti, — ta i pa 
s įrodydami laisvę suprantą ii 
suvokia jos nedalomumą. Kova 
už negrų teises tėra tos pačios 
laisvės kovos kitas frontas. No
rėdami laisvės tik sau, o nepri-

Gi vargu susilauksim tos tei
sės į laisvę ją neigdami kitam, 
mūsų nuomone, už mus menkes
niam, keisčiau sutvertam ir dėl 
to jos nevertam. Tuo principu 
ir mūsų proseniai baudžiaunin
kai neturėjo teisės į šviesesnį 
rytojų. Klausimo nėra, kaip da
bar dažnas bando jį formuluo
ti, — kas svarbiau, negrų teisžs 
a r Lietuvos laisvinimas? Svar
bu yra teisė kiekvienam indi
vidui pačiam apsispręsti savo 
gyvenimo ir valdymosi būdą, kol 
tas nebus daroma kito žmogaus 
laisvės sąskaiton. Todėl ir kova 
už laisvę tegali būti viena ir 
šventa, kurioje žemės dalyje j i 
bevyktų, nes laisvė irgi yra vie
na, šventa ir nedaloma, laisvė 
už savo kraštą ne tik numirti, 
bet jame ir gyventi nepažemin
tam specialių įstatymų, nepa
ženklintam menkystės žyme. O 
reikalaudami laisvės kitam mes 
įsigysime teisę į ją ir patys. 

K R. Vdž. 

suprantame, kad 
išoriniai veiksniai pasirodytų tik - . ,. ... .... , 

ZZ•. . - , " T . , _ mūsų mintis yra liturginis ak-
rikiuotė ar plastiną, tai butų ne , , , . . 7J 

" .' . " , tas . Mes paprastai visi supran-
n? gnebūt ^ **"" t ame ' k a d maIda ** " ^ ^ 

* ų ' ibinimas. Tačiau mums sunku 
Ko čia reikia, ta i to, kad mes y ra suprasti, pvz., kad vaikščio-

mas turėtų kokią transcenden
tinę prasmę. 

Į šiuos savo veiksmus mes 
žiūrime tik kaip į grynai mecha
niškus veiksmus ir nieko dau
giau juose nematome. Tuo ta r -

savo kūno judesį sugebėtume j imas a r tiesiog ėjimas, stove- p u liturgijos reforma skatina 
suvokti kaip liturginę realybę, j imas. atsisėdimas a r atsistoji-

Dėlto štai, kai mes susit inka
me su gimtosios kalbos įvedimu 

lotynų i į į u r g į j o n įr diskutuojame š io 
i reiškinio vienas ir k i tas puses. 

čių latvių centrinis kultūros ži-i neturime praleisti iš akių, k a d 
dinys. Dar pastebėta, kad rūmu. ne visi žmonės gyvena išeivi jo -
plotas — apie 13,000 kb. mtr . Iš je . 
viso yra 19 klasių. Šalia pačios 
gimnazijos pastatytas ir moder
nus bendrabutis "Rygos namai" 
— ir jo plotas siekiąs daugiau 
kaip 13,000 kb. mtr. Laikraštis 
pabrėžia vokiečių Grunmanno 
mintį — išeivių gimnazija esą 
vartai į laisvę. (E.) 

Apeiginio momento 
su intensyvinimas 

Į 
Kita sritis, kuri mums kelia 

rūpesčių liturgijos reformoje, 
tai y ra tas , kaip mes sakome. 

1 "muštrąvojimas". Čia skelbia
ma, kad reikia ats is tot i ar ses -

mus pabandyti suprasti, kad šie 
mūsų veiksmai nėra kokia ba
nalybė, nėra kokia bereikšmybė,. 
bet kad jais mes apreiškiame 
savo aš ir kad be jų pasireiški* 
mo mūsų liturgija yra nep&ja> 
Dėlto R. Guardini, kalbėdamas 
apie naujos liturgijos lavinimą;, 
sako, kad ne tiek svarbu, jog 
mes sugebėtume suorganizuoti 
labai tvarkingą procesiją, bet 
labiau svarbu yra, ar mes S ^ -
so savo vaikščiojimą galėtume 
sugebėti suprasti kaip titurgirų 
aktą. Nuo čia viskas prasideda 
ir čia baigiasi. Jei šio supįat i -
mo mes negalėtume įsigytiE tai 
ir liturgijos reforma mums.na-
siliktų t ik išorinis lukštas. Taigi 
liturgijos reformoj eina reikalas 
ir apie mūsų pasaulėžiūros re
formą tam tikra prasme. 

(Bus daugiau) 

Kapt. Francisco Peną. JAV armijos daktaras, Vietname buvo sužeistas 
strėle ir už tai gavo sužeidimo ženklą "Purple Heart''. Toks atvejąs. 
kad už sužeidimą šūviu iš lanko būtų suteiktas atsižymėjimo ženklas, 
tfšra buvęs gal tik prieš šimtmetį. 

Kas yra šykštumas? — Tai nuo
latinis gyvenimas nuturte. bjjaat 
atsidurti neturte. 

— šv. Bernardas 

i 
Spaudoje ir gyvenime 
LATVIJOS GIMNAZIJOS RŪ
MAI — CENTRINES ŽIDINYS 

Vasario 20 et Muensterio mie 
ste, Vestfalijoje, Vak. Vokieti
joje buvo iškilmingai perduoti 
naudotis po dviejų metų staty
bos baigti naujieji «iatvių gim
nazijos rūmai. Apie iškilmes iš
samiai parašė , šiaip vengiąs 
skelbti apie pabaltiečių gyveni
mą, įtakingiausias Vak. Vokie
tijos dienraštis "Frankfurter Al 
Igemeine" (vasario 24, nr. 46). 
Jis nurodė, kad gimnazijos rū
mai kaštavę 3 mil. DM (470 
tūkst . dol.) i r kad prie s taty
bos kaštų prisidėjo Š. Reino -
Vestfalijos k raš tas bei Muens
terio miestas. Iškilmėse dalyva
vo kraš to darbo ir socialinių rei 
kalų minis t ras K. Grundmann 
ir kiti pareigūnai. Ta proga pa
žymėta, kad latvių gimnazijoje 

Vokietijoje mokėsi apie 700 lat
vių jaunuolių, iš jų 103 gavo 
'brandos atestatus ir 58 studi
juoja V. Vokietijos aukštosiose 
mokyklose. Dabar pastatyti rū
mai turi vietos 150 moksleivių 
— šiuo metu gimnaziją lanko 
98 mokiniai. Esama mokinių ir 
iš JAV, Švedijos (po keturis), 
Prancūzijos, Anglijos ir Austrą 
lijos. Direktoriaus prof. Vitens 
nuomone, tikimasi, kad rūmus 
baigus, mokinių skaičius pakil
siąs. Daugumai mokytojų algas 
moka Š. Reino - Vestfalijos kra 
š tas , o daliai atlyginimai sumo
kami iš latvių aukų. 

Vietos dienraščiai, pvz. "West-
faelische Nachrichten", "Muens-
terischer Stadtanzeiger" vasa
rio 20 ir 22 d. įdėjo gimnazijos 
pasta to nuotraukas ir iškilmių 
aprašymą. Dienraščiai pažymė
jo , kad Muensterio gimnazija 
esanti visų Vakaruose gyvenan 

cJLaidvadid puSuulh 

L dpa vinctam 
VI. Ramojus 

Frankfurte svečius pasitiko Vasario 16 gimnazi
jos direktorius kun. Liubinas ir nusivežė j gimnaziją. 
Atsižvelgiant į tai. kad kun. Sugintas gimnazijai y ra 
surinkęs per 100.000 do4., jam atvykus, mokinių ir 
mokytojų nuotaikos buvo tikrai šventiškos. J is buvo 
sutiktas kaip vienas iš didžiausių geradarių. Tuo lai
ku buvo sušauktas Vokietijos LB Švietimo tarybos 
posėdis, kurian atvyko LB Vokietijos kraš to valdybos 
pirm. kun. dr. J. Aviža ir kiti. Tame posėdyje kun. 
Sugintas atstovavo gimnazijos rėmėjams, o V. Šim
kus, kaip vienas iš Balfo direktorių, Balfui. Švietimo 
taryba jau buvo kreipusis j Balfą, kad minėtai insti
tucijai būtų paskirtas nuolatinis Balfo ats tovas. Kaip 
V. Šimkus išsireiškė, jis dalyvavo tik pripuolamai ir 
kad ateityje Balfas tikrai paskirs nuolatinj savo at
stovą. 

Apie gimnaziją, kurią jis, keliaująs savo lėšomis, 
be jokių oficialių įgaliojimų, lankė tik kaip prava
žiuojąs svečias, atsliepė labai teigiamai. Kas lu-ėia 

liks nuomonės, kad senuosiuose gimnazijos barakuo
se da rbas buvo nebeįmanomas, nes visos medžio da
lys sulūžusios, supuvusios. Tad nenuostabu, kad ir mo
kinių skaičius buvo pradėjęs mažėti. Tėvai, pamatę, 
kokiose sąlygose jų vaikai mokosi, ėmė vaikus atsi
iminėti iš gimnazijos. Vokiečių pareigūnai, apsilan
kę ir pamatę gimnazijos namų stovį, pasiūlė ir nuro
dė, kokiu būdu iš vokiečių būtų galima gauti paskolą. 
Tuo pasiūlymu LB Vokietijos krašto valdyba pasi
naudojo, gaudama paskolos 0.5 mil. DM. beproeenti-
niai. Statybai , kuri jau eina prie pabaigos, tų pinigų 
neužtenka ir dabar teks lietuviams savo aukomis pri
sidėti prie statybos užbaigimo. Tam tikslui jau yra 
sudary tas komitetas Chicagoje. 

Bendrabučio patalpos, kurios yra pilyje, paken
čiamos, bet i r jos su laiku bus reikalingos remonto. 
Gimnazijos auklėtiniai neatrodo suvargę, mais tas ne
galima pasakyti geras, bet vidutinis. Su mokiniais 
kar tu maitinasi ir dauguma gimnazijoje dirbančių 
mokytojų. 

Je i pirmosiose klasėse ats i randa vienas kitas 
mokinukas, su kuriuo lietuviškai sunkiau susikalbė
t i , tai aukštesnėse klasėse visi kalba tik lietuviškai. 
Gimnazijoje veikia t rys organizacijos: ateitininkai, 
evangelikai ir skautai. Kiek svečiai pastebėjo, tarp 
jų nėra jokio trynimosi: visi gražiai sugyvena ir lan
ko vieni kitų parengimus. Ateitininkų iniciatyva V. 

valandas, mokiniai su įdomumu klausėsi ir prašė 
kalbą vis toliau tęsti, kas pas mus Amerikoje t ikrai 
neįprasta. 

Kitą dieną V. Šimkus ir kun. Sugintas pamokų 
metu aplankė visas gimnazijos klases. Krito j akis 
tai, kad kai kurie mokytojai dėl mokytojų trūkumo 
yra perdaug apkrauti . Tad gimnazijai, be finansinės 
pagalbos, labai reikalinga ir kvalifikuotų mokytojų. 
Tie mokytojai, kurie iš kitur galėtų bent metams ki
tiems nuvažiuoti ir padirbėti Vasario 16 gimnazijo
je, t ikrai atliktų savo tėvynei didelį patarnavimą. 

Pažymėtina, kad 28 mokiniai paskutinių kelerių 
metų bėgyje yra atvykę iš okup. Lietuvos. keM ii 
Italijos ir kitų Europos valstybių. Gimnazijai persi* 
kėlus į naujus rūmus ir sustiprinus mokytojų kadrą, 
mokinių skaičius Vasario 16 gimnazijoje turėtų žy
miai pakilti. Būtinai reikėtų sudaryti sąlygas ir P. 
Amerikos jaunimui vykti mokytis į Vasario 16 gini?' 
naziją. nes ten tokių institucijų nėra. 

Pas popiežių ir Šv. Kazimiero kolegijoje 

Keliauninkai Romoje nusileido 2 vai. p.p.. o jau 
5 vai. p.p. turėjo dalyvauti audiencijoje pas šv. Tėvą. 
Juos lydėjo prel. Z. Ignatavičius. Iš pirmo susirikano 
su popiežium Paulium VI liko gilus įspūdis: šv . Tė
vas kalbėjo net 5 kalbomis, o vėliau visą valandą 
praleido tai su vienu, tai su kitu keletu žodžiu pasi
keisdamas. Po to. visus palaiminęs, su nuoširdlia Šimkus buvo paprašytas kalbėti jų susinnKime, kur, . . . , 

, , , '... . ., - - , .. . . , , . ' švpsena apleido priėmimu sale. Savo paprastumu 
dalyvavo be išimties veik visi ankstesnių jų klasių į *** . . " 3T. T. 
mokiniai, nepaisant kūnai organizacijai jie prtklau 

j sus tiesiog užbūrė 

naujai statomus pastatus, kiekvienas, kas apsilankys, Į so Sunkus nustebo, kad jam kalbėti teko net kelias. (Bus daugiau) 
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SENYVO AMŽIAUS PROBLEMOMIS 
Jas reiktų spręsti bendromis pastangomis 

DR. V. T U M Ė N I E N Ė 

Senatvės apybraiža 
Senyvas amžius atneša žmo

gui nemažai jo asmens ir jo gy 
venimo sąlyga pakeitimų, naujų 
emocijų ir rūpesčių. Prisitaikyt -
ti ir įprasti nėra lengva. Svar
bu būtų sudaryti sąlygas, kad 
perėjimas nuo pajėgumo į se
natvę būtų lengvesnis. Bet dar 
svarbiau ne tik tam asmeniui, 
bet ypač visuomenei ir tautai iš
laikyti jo pajėgumą, pasinaudo
ti kuo ilgiau jo mokslu, žinio
mis, patyrimu, taip brangiu tur
tu, sunkiai įgyjamu, kuris daug 
kainuoja visuomenei ir tautai. 

Individualiai senatvės amžius 
nevienodai nustatomas. Teisin
gai sako didelis senatvės žino
vas, neurologijos ir psichiatri
jos prof. Havinghurst savo kny
goje "Seni žmonės" (išleista 
1952 mt. N. Y.). "Jaunuoliui 40 
m. amžiaus atrodo senatvė, o se
nam 40 mt. yra jo jaunystė". 
Visuomenė nustato senatvės lai 
ką ne visur vienodai. Amerikoj 
pilotas skaitosi senas nuo 50 
metų, atletas — nuo 30 rrrt Fi
zinis darbininkas privalo išeiti 
pensijon 65 m. sulaukęs. Įstai
gos ir dirbtuvės nepriima dar
ban 40 metų su viršum. Ilgiau
siai eina pareigas kongresmanai 
ir senatoriai — iki 70—80 m. 
Daugelių kraštų nustatyta un-ų 
profesoriams 65 m. pasitraukti 
iš pareigų. Prancūzijoje, Sovie
tuose jų amžius neapribotas. 
Bet toli nevisi vienodam amžiu
je sensta, kaip fiziškai, taip pat 
ir dvasiškai, yra nemažai išim
čių, nemažai rašytojų, poetų, 
dailininkų kūrybingų iki gilios 
chronologinės senatvės. Taip 
pat atsiranda gabių politikų vy
resniam amžiuje, pvz. Churchi-
lis, vokiečių kancleris Adenaue-
ris gabiai vedė politiką. 

Prof. Havinghurst rašo, kad 
senatvė galima nustatyti dvejo
pu būdu: socialiniai ir biologi
niai Nuo 40 metų atsiranda fi
zinės žymės, pvz. matymo pablo 
gėjimas. dėl Ūsiuko elastingu
mo sumažėjimo, kūno palinki
mas riebėti, klimakteriumas, 
prostatos pakitimas ir t. t. Bio
logiškai nustatyta, kad nuo 40 
m. amžiaus progresyviai mažė
ja audinių celių skaičius. Jos 
nyksta kiekviename net ir vai
kų amžiuje, bet greit regeneruo-
jasi. jas pakeičia jaunos. Celių 
dauginimas — mitozė lieka iki 
gilios senatvės, bet tas vyksta 
lėtai ir mažam skaičiuje. Todėi 
fiziologinės kūno funkcijos silp
nėja — metabolizmas lėtėja: 
cheminių likučių išskirstymas 
nepakankamas, jie kraunasi kū
ne ir kenkia audinių funkci
joms. Mažėja kūno stiprumas, 
lankstumas, silpnėja širdies ir 
virškinimo organų veikimas. 
Toks pat likimas yra smegenų 
neuronų, todėl intelektualinės 
jėgos pradeda mažėti, pirmiau
sia — atmintis. 

Nors biologiškai nustatyta, 
kad 70 m. senatvė yra jau įvy
kusi, bet ir čia yra išimčių; chro 
nologinėje senatvėje gali užsi
laikyti jaunos kūno funkcijos: 
gera kraujo apytaka, žemas 
kraujo spaudimas, inkstų pakan 
kamumas; intelektas nemenkė-
ja, gal neuronų nykimas yra vė
lesnis. Tokių išimčių akivaizdo
je atsiranda viltis; gal pasisek
tu^ ršokslininkams surasti prie -
manių l a i k y t : ilgiau jaunystę. 
kaip pasisekė prailginti žmonių 
amžių? 

psichologiniai ir emociniai 
pakeitimai 

Pasitraukęs nuo mėgstamo, į-
prasto darbo, pensininkas neleng 
vai užpildo gyvenimo tuštumą. 
ne kiekvienas sugeba sukurti, 
organizuoti naują užsiėmimą, o 
surasti lengvesnį, kad ir men
kesnį darbą ar tarnybą, ne vi

suomet galima. Ne vienam atsi
randa materialinių sunkumų, 
ypač išlaikančiam šeimą, pensi
jos neužtenka, jeigu prisideda 
dar ligos. 

Socialiniu atžvilgiu jis daug 
pergyvena, nustoja buvusių drau 
gų, naujų neįgyja, nutrūksta 
ryšiai su platesne visuomene, o 
kiti, ypač viengungiai, nebeturi 
neretai artimesnių ryšių su šei
ma ir giminėmis. Tai pasijaučia 
vienišas, nenaudingas, nereika
lingas; jis pradeda neapkęsti 
savęs, nykstant jėgoms, krenta 
apatijon, pagarba savęs mažėja, 
atsiranda baimė sunkiai susirg
ti, likti invalidu, bet mrties ne
bijo, mažai tuo rūpinasi. Pana
šiai sako S. Freudas: "The ol-
dster does not fear death, as 
much he fears injury and muti-
lation". Jo psichinis stovis vis 
blogėja ir gali pereiti į psichozę 
— Psichiatrai Wiliams. Jace iš 
Texas un-o rašo, kad senų žmo
nių psichozė yra 70 rr funkcinė 
nuo pergyvenimų, o tiktai 23r,' 
arteriosklerozinio pobūdžio. Tas 
verčia manyti, kad suteikus tin
kamesnes gyvenimo sąlygas, ga 
Įima apsaugoti nuo psichozės. 
Fizinės jėgos greičiau keičiasi 
psichiniam stoviui blogėjant, ar-
teriosklerozė vystosi stipriau ir 
greičiau, kraujo apytaka menkė
ja, jo matymas ir klausa blogė
ja, kas dar daugiau apsunkina 
jo gyvenimą. 

Emociniu atžvilgiu senstantis, 
ypač pasenęs stipriai pasikeičia, 
lieka labai jautrus į aplinką, į 
santykius su šeima ir visuome
ne. Daug kas galvoja, kad se
nam užtenka turėti šiltą kam
pelį ir maistą. Tai. yra labai klai
dinga nuomonė; jis turi nema- '• 
žai dvasinių norų ir reikaiavi-, 
mų, jam svarbu yra supratimas 
ir atjautimas, nuoširdumas; jam 
svarbu turėti gerus, nuoširdžius 
santykius su šeima, su artimiau 
šiais draugais ir visuomene. Jis 
jaučia užsitarnavęs savo praei
ties darbais ir nuopelnais, su
teikta pagalba šeimai ir visuo
menei. — tai jam būtų malonus 
jo įvertinimas. 

Turėdamas nuoširdžius santy
kius jis lengviau pergyvena se
natvės silpnumus ir negalavi
mus; pasitiki, kad, atėjus sun
kiai valandai, ras užuojautą ir 
pagalbą, mažiau bijo invalidu
mo. 

Senatvės globa 

Amerikoje seni žmonės nesi
džiaugia įvertinimu, simpatija 
visuomenėje ir net šeimoje. Įsta 
tymai neuždeda vaikam pareigų 
globoti tėvus, juos materialiai 
išlaikyti. Tai nemažai vaikų 
stengiasi jų atsikratyti, kad ga
lėtų nevaržomai, laisvai eiti sa
vo gyvenimo keliu. Sveikatos 
atžvilgiu irgi nėra globos, nemo
kamo gydymo įstatymas vis dar 
neveikia. Beturčius senus globo-

Aleksandrui Marriautui 70 metų 

Sol. A. Stempužienei. grįžusiai iš Europos. Čiurlio:.R Dlis suruošė priėmimą, kurio metu eiurlionie-
eiai turėjo progos pasiklausyti įrašytos juostos, naujai plokštelei. Nuotr. sol. A. Stempužk-nė čiurlio-
niecių tarpe. Nuotr . V. Pliodžinsko 

I ja valsčiai, duoda nedideles se
natvės pensijas, jeigu neturi 
Soc. sec. pensijos ir jokio turto. 

Viengungiams ir mažai šeimai 
I (iš 2-jų žmonių) yra mažų bu
telių, specialiai tam statytų na
mų, kad galėtų tėvai gyventi at
skirai nuo vaikų, nepriklauso

mai nuo jų. Organizuojami ben
druomenės pensininkų centrai, 
kuriuos jie gali lankyti kasdieną 

lar praleisti dienos dalį, ten su
randa darbą, patarimus; turi 
pramogas, sportus, lošimus, žai
dimus, paskaitas, koncertus, ki
rą. Ten pensininkai pasidaro 
naujų pažinčių, įgyja draugų, 
tokiu būdu atnaujina ryšius su 
visuomene, grįžta socialiniam 
gyvenimui. O seni ir su pairusia 
psichika, auklėjami, grąžinami 
gyveniman. Yra irgi nemažai 
privačių įstaigų, kurios duoda 
patarimus, kaip įsitaisyti pen
sininkams; pvz. Gold age cent
ras, Family Service Agencies, 
Old Age assistance ir t.t. 

Kai kurios didesnės įmonės 
ruošia kursus, duoda nurody
mus, patarimus tarnautojams, 
prieš jų atleidimą pensijon. Be 
abejo yra daug apmokamų prieg 
laudų seniems, privačių žmonių 
organizuojamų ir laikomų. Bet 
seni žmonės, taip izoliuoti nuo 
šeimos ir visuomenės, jaučiasi 
apleisti, vieniši, sunkiai prisitai
ko prie tvarkos, lieka suvaržyti. 
Tokiose sąlygose jie suserga 

psichiškai ir sensta. Todėl ge
riau juos išlaikyti kiek galima 
šeimose, o prieglaudon siųsti tik 
sunkius invalidus. 

Keletą pastabų dėl senatvės 
svetur 

Mes esame per daug neran
gūs, nesirūpiname senėjimu, at
rodo, senatvė dar toli, bet ji 
greitai žengia. Neapsaugojame 
didžiausio turto — sveikatos, o 
atvykę į vakarus vyresniam am
žiuj, nesugebėjom apsidrausti li
gai, nelaimingiems atsitiki-
mams,kas brangiai kainuoja; ne 
mažai jų neapsirūpina materia
liai. Nereiktų laukti 40 m., kada 
prasideda senėjimo žymės, daug 
anksčiau pradėti tvirtinti svei
katą, gyventi pagal higienos tai 
sykles ir gydytojų patarimus. 
Tikslu būtų pasirinkti nuolatinį 
gydytoją, kuris sektų rūpestin
gai sveikatą; ne tik pažintų fizi
nes jėgas, bet ir emocines, psi
chines problemas. 

Mūsų padėtyje vis dar du vi
suomenės sluoksniai yra nepa
kankamai vertinami; iš jų svar
biausias yra vaikas priešmokyk
liniam amžiuje, kuriame įgytos 
protinės, dvaŠnės, emocinės jė
gos pasilieka visam gyvenimui. 
Be abejo, naudinga yra, kad 
apie tai kalbama, rašoma spau
doje, skaitoma paskaitų tėvams 
šiuo kalusimtt, lavinama vaikus 
dailėje, juos n linksminama; ne 
galima paneigti tų didelės reikš 

mes pastangų vaiko lietuvybės 
išlaikymui. Bet darželių reikš
mė šiam tikslui yra labai didelė, 
tai aukščiausias laikas pradėti 
steigti lietuviškus darželius, ne
laukti, kol atsiras daug dolerių. 
O darželiams personalo neturim, 
tai pradėkim jį ruošti, b e pa
ruoštų, išlavintų darželių moky-

: tojų — vedėjų neturėtumėm tin
kamų darželių. 

Antras visuomenės apleistas 
! sluoksnis yra senatvė. Ne tik se
nų žmonių globa reikalinga, bet 
jų fizinės ir dvasinės sveikatos 
profilaktika. 

Mūsų- tauta negausi, tai išei
vijoje būtų svarbu išlaikyti in
telektualus, kovotojus už tėvy
nės laisvę kuo ilgiau, branginti 

i jų mokslą, patyrimus, gerbti 
praeities darbus, nuopelnus. Ne-
: užmirškim irgi, kiek jų mokslas 
; kainavo visuomenei ir valstybei. 
Deja, mes neturime statistinių 
davinių, nežinome nei gimimų, 
nei mirimų, nei prieauglio, neži
nome, kiek yra reikalingų glo
bos ar pagalbos vaikų, senų 
žmonių, paliegėlių. 

Tai mūsų sąlygose labai nau 
dingi būtų patarimų ir globos 
centrai; tas buvo mano pasiūly
ta prieš kelerius metus LPDA 

'. suvažiavime, bet neįvykdyta. 
Tuose centruose būtų teikiami 
patarimai ir reali pagalba rei-

| kalingiems. Gera būtų prijung
ti ir paskaitas, darbų kursus, 

S. m. kovo 19 d. suėjo 70 me
tų Lietuvos Šaulių sąjungos 
tremtyje garbės nariui Aleksan 
drui Marcinkevičiui — Mantau-
tui. Gimęs 1895 m. kovo 19 d. 
Paukščių k., Žaslių vi., Trakų 
apskrityje. Dabar gyvena Brock 
tone, Mass., su žmona Sofija 

, Putvinskaite-Putvyte. 

A. Mantautas po LŠS įkūrėjo 
I a. a. Vlado Putvinskio-Putvio 
buvo ir tebėra žymiausiu Šaulių 
sąjungos veikėjas. Ats. leitenan 
tas, ilgametis Lietuvos Šaulių 
sąjungos cv narys, kurį laiką 
ėjęs cv pirmininko pareigas, vie 
nas iš Klaipėdos sukilimo inicia
torių ir organizatorių, ėjęs ryši-

: kai kurias pramogas, pvz. spor-
i to, lošimus, koncertus, padėti 
; rasti naujus draugus, palaikyti 
] ryšius su visuomenės gyveni-
: mu. Prieglaudų steigimas reika-
: lingas seniems invalidams, ku-
i rių šeima nepajėgia aptarnauti. 
Bet pirmas mūsų uždavinys pa
dėti palikti prie šeimos senstan
čius ir pasenusius, palaikyti jų 

i ryšius su visuomene, suteikti 
dvasinio ir intelektualinio peno, 
patenkinti jų pageidavimus, pa
lengvinti emocines ir kitas pro
blemas. 

Mes turime labdaringų orga
nizacijų, draugijų ir nemažai lin 
ksmų (tautinių) klubų, surištų 
pagal Lietuvos vietoves ir var
dus. Reiktų tiktai noro ateiti ir 
senatvės pagalbon. Atrodo, ne
sunku būtų organizuoti savano
rių ratelius, kurie lankytų sene
lius ligonių namuose, pažintų jų 
norus, reikale padėti. Toks lan
kymas turėtų būti nepripuola-
mas, bet reguliarus ten, kur įta
ka ar pagalba būtų naudinga ir 
reikalinga. 

ninko pareigas tarp Vyriausio
jo Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komiteto ir Lietuvos Šaulių są
jungos, "Trimito" ir eilės kitų 
šaulių leidinių redaktorius, pub
licistas ir rašytojas. 

Jis yra vienintelis, išsaugojęs 
a. a. V. Putvio ideologinį loby
ną, kurį panaudojo laisvuose 
Vakaruose atkuriant dabartinę 

: Liet. Šaulių s-gą tremtyje, kaip 
vienas jos atkūrėjų. 

Jau nuo pat 1952 m. vasaros 
aktyviai buvo įsijungęs į organi
zacinį atkūrėjų branduolį, kaip 

\ jo pirmininkas. Vėliau buvo lai
kinosios LŠST cv pirmininkas 
iki I-jo LŠST visuotinio suva
žiavimo, kuris įvyko 1958 m. Tą 
dieną jis buvo išrinktas LŠST 
garbės nariu ir cv pirmininku. 
Šiose pareigose A. Mantautas 
išbuvo iki 1962 m. gegužes 13 
dienos. 

Iki pat šių dienų šaulys A. 
Mantautas, kiek jam leidžia są
lygos ir pasiektas amžius, gyvai 

Į ir energingai dalyvauja Šaulių 
s-gos veikloje. Visi šauliai linki 
garbingam Sukaktuvininkui il
giausių metų ir gražios sėkmės 
jo tarnyboje nepriklausomos 
Lietuvos idėjai. 

A. Valatkaitis 

I š širdies tur i išeiti ta i , kas 
tu r i paveikt i š 'rdj. 

— J W. Goethe 

M O V I N G 
\ p d r aus t a s pe rk raus tymas 

Įvairiu a t s tumu. 

A. V I L I M A S 
8415 S. Litoanica Ave. 

Tel. FRont ier 6-188? 

M 
Savo laiku pagarsėjusi aktore Gre
ta Garho pasirodė Pu erto Rieo. : 

Ji užkalbinta paprašė .(ą palikti, 
viena. 

C H I C A G O S L I E T U V I U O P E R A 

REQUIEM 
M a r k a i č i o 

VILNIAUS VARPA 

F'""«. vainos — 7, 6, 5, 4, 3 dol. 

Siunčiu $ 

Vardas ir Pavarde 

Gatvė 

Prašomo panaudoti šią atkarpą 

čekį už bil. po S ... už bilietą. 

Visus kviečia dalyvauti 

L i T H U A N I A N 
B A K E R Y 
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, 111. 
Tel. HEmlock 4-7434 

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortu ir kt. gaminiu užsakymas įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros. 

Atdar* nuo 8-^S v. v.. Uždara sekm. ir pirm. 
Sav. ANTANAS KAZELIONIS 

& RADIO (LIETUVIAI) p i n r i I I T T \ # * KAIMU (LdjgruviA 
V r l r C l ^ V I I • • • V . Sav. DAN LIUTIKAS 
TAIBTMAfl yr* mtteij SFECIA£.TB«. VISTJ OAHT6O8 • 
GREITAS patarn&vtmaa • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, BLL, 60629. T E L . : 471-2446 

Su Chicagos Simfoniniu Orkestru 

Lietuvos partizanų ir visų žuvusiųjų už Tėvynes laisvę 
per 25 Lietuvos okupacijos metus 

P A G E R B I M A S 
1965 m. birželio 13 d., 3:00 vai. p. p. 

McCORMICK PLACE T H E A T R E , 

23rd St. 6 South Lake Shore Drive 

ChioaSoje bilietai gaunami: MARGINIUOSE, 2511 We*t 69th Street. 

Atidaryta: kiekvieną dieną nuo 9 - 6 vai. vak.. pirmad. ir ketvirtad nuo 9 - 8 
vai. vak., sekmadieniais nuo 1 0 - 1 vai. popiet. 

SKIP'S Self Service 
UQU0RSTORE 

5515 S0. D AMEN AVE. ALi. PH0NES WA 5-8202 
M A R C H — K O V O 18 , 1 9 , 2 0 D . D . 

RISQUIT EMPORTED C O G N A C Popular Price 

POPULAR BRAND OF 1MPORTED 
10 Yr. Old Portugal Brandy $3-49 

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $ 3 . 7 9 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $ 4 . 8 9 

(Nupirkti bilietai negrąžinami) 
Ten gaunami ir autobusų bilietai. 

Iš . . <•* bilietai užsakomi paštu, siunčiant kar tu čekį ir sau adresuotą voką 
m P'što ženklu, šiuo adresu: 

UTHCANIAN OPERA O F CHICAGO 
6910 South Fairfield Ave., Chicago, Illinois 60629 

BUTON IMPORTED VERMOUTH 
Dry ar Sweet 30 oz Bottle $1.29 

L E M O N I C E L I Q U E U R Fifth $3.79 
DIPORTED KREPNIK or 

CHERRY CORDIAE Fifth $4.79 
CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS 

of EVfPORTED CANAMAN \VHISKY Fifth $ 4 . 2 9 

Miestas Valstybė 

CHICAGOS LIETUVIU OPERA 

F A L S T A F F T A P P E R K E G 
288 m. Draft Beer Plūs Deposit $ 4 . 5 9 

M I L L E R H I G H L I F E B E E R ~~ ~ 

Case of 24 12 Oz B o t t l r s P l ū s D e p o s i t $ 3 . 1 9 

> l 

file:///VHISKY
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cleveland, Ohio 80 m. A. a. Veronika buvo a. a. 

buvusio mūsų parapijos klebo
no kun. V. P. Karkausko sesu
tė, kuris būdamas mūsų parapi
joje daug pasidarbavo. Velionė 
nuo jaunystės dėjo pastangų, 
kad išleistų brolį Vincentą į 

įaus darbo ir 
pasišventimo pastangos buvo 

Darbotvarkėje - valdybos atsiektos, nes brolis tapo įšven-
veiklos ir piniginės atskaitomy- a g ^ k u n į g U ; k a r i a m j i ^imi. 
oes pranešimai, kontrolės kom. nink*™ ii«n,0 ™ot„a w *„~™ 

LB 1-MOS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

LB Clevelando l -o s apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks ko-

l o o f f" 1 2 - V a l - U e t U V i U S a l ė j e ' ^oksTą.^os sunka 6835 Supenor Ave. 

Pt 1 ^ »?^v 
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pranešimas, Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinis mokyklos ve
dėjo informacinis pranešimas, 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai ir kt . apylinkės reika
lai. 

Rinkiminę komisiją, l-os 
apyl. valdybos rinkimams pra
vesti, sudaro: Juozas Mikonis— 

ninkavo ilgus metus. J i turėjo Vysk. Valančiaus lit. mokyklos Aukuro ansamblio jaunosios kanklininites su mokyt. O. Mikulskiene 
sparčiai ruoši?si Lit. mokyklos koncertui, kuris įvyks balandžio 4 d. Iš k.: J. Blinaite. E. Žygaitė, mokyt, 

prigimtų gabumų rankdarbių O. Mikulskiene. L. Vasiliauskaitė, A. Banionytė. Stovi: R. Sniečkutė, V. Piliutė. M. Ezerskyte. R. Ba-
meno jos rankų darbų aibos, ai- nionyte. R. Matulevičiūtė, I. Bakūnaitė. Nuotrauko je trūksta V. Baižutytės ir M. Alkaitytės. 
torių užtiesalai ne vieno kunigo 
ir pasauliečio akis patraukė. 
Mėgo skaityti gerus raštus, "Vi
sų šventų gyvenimą". 

A. a. Veronika buvo kukli, bet 
gailestinga. Teko vėliau pažinti 
arčiau, kada teko dalyvauti vai 

Nuotr V. Pl icdž insko 

pirm. (jo adresas 24526 Chardon dinimuose ir lietuviškoje veiklo-
Rd. Cler. 44117 ~ ' " ""-

Lakūno 65 metų sukaktis 
Troškimas pakilti ir skristi m. Pabalti jos orinio sporto var-

senas, kaip pati žmonija. Žmo- žybos (dalyvavo Suomija, Esti-

iš Vokietijos ir Lenkijos), pir
ma, antra, trečia vieta skrai-

> , „ _ 1 . T e l e f - 5 3 1 " Je. J i taip mylėjo jaurdmą, kad ; gus n e t i k išmoko skraidyti, bet į ja, Latvija, Lietuva ir svečiai 
2190) Dalia Čiurlionyte, Albi- ; k a i pamatydavo renkantis repe-: p r a l enkė ir paukštį, šiandien, 
f J a r s o k a s , Kęstutis Matulio-! ticijai, tuoj kviesdavo po repeti- k a i p meteoras lekia raketomis 
ms, Stasys Lukoševičius ir Adol 
f as Luža. 

Visais rinkimų reikalais ir 
kandidatų į naują valdybą pri-

sio 1 d. pakeltas į vyresniojo 
leitenanto laipsnį. 1924 m. bir
želio 2 d. suteiktas karo lakūno 
/a rdas . 

1925 m. rugpiūčio 1 d. buvo 
paskir tas 4-os eskadrilės vadu. 
Eskadrilės gretose skraidė žy
mūs lakūnai: Darius, Jablons
kis, Liorentas, Pyragius, Rep-

m t a M ]mmfmėsmtu. aviaei- P « W J " * | J 

jos karininkų garbes teismo na- : 
riu, aviacijos karininkų ramo- t 
vės pirmininku ir t. t. Taip pat 
teko laikinai eiti aviacijos vir
šininko pareigas. 

1927 m. buvo vienas iš Lietu
vos aero klubo, civiLnės spor
t inės aviacijo steigė ju-

Tarnybo8 reikalais buvo ko
mandi ruotas į Latviją. Estiją 
Sovietų Sąjungą, Lenkiją, Če
koslovakiją ir Italiją 

Apdovanotas : D. L. K. Gedi
mino ordinu, Kūrėjų savanorių 

, medaliu, Lietuvos nepriklauso-
; mybes 10 m. sukaktuvių jubi
liejiniu medaliu. Latvijos nepri-

į klausomybės medaliu, Plieno 
Sparnų garbės ženklu, 

i aviacijos pulko ženklu, estų dedasi plaukus. Ji yra Patricia 
S aviacijos garbės ženklu, čeko- Cannon iš Indianos. 
: slovakų lauko lakūno piloto gar-
bės ženklu, k a r o aviacijos mo
kyklos ženklu. 

Viena iš kandidačių jaunesniųjų 
l a t v i ų g r a ž u o i į ų rinkimuose Mobile, Ala. . 

cijų pas save šiltai kavutei ir \ per neaprėpiamas erdves, į ki-1 dyme, sklandyme, aviomodeliz 
pyragaičiams. Pažįstami išgirdę ; tas . I r nepaisant, kad oreivyb s i me, pasiliks užrašyti oreivybės I šys, Šimkus ir kt. 

Atsargoje , civiliniame gyveni
me, t rumpai dirbo Prekybos, 
p ramonės ir amatų rūmuose. 
Pirmosios Sovietų 

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio l't iki 11 va!, ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki 

.9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie-
O k u p a c ų o s niais 7 vai. vak. 

apie a. a. Veronikos mirtį susi- kelias kasdien atžymėtas pro-
kaupė maldoje ir užprašė šv. peleriniais kryžiais, žuvusių var-

statytmu, prašome kreiptis į rin ^ į a ^ A a Veronika palaido- ; dais, žmogus skraido. 
kūninės k-jos pirm. 

Maloniai kviečiame clevelan 
diečių lietuvius metiniame susi- Marijos kapinėse, 
rinkime skaitlingai dalyvauti. 

Valdyba 

PAVYZDINGA LIETUVĖ 

Teko susitikti lietuvę Loretą 
Bloom, kuri gyvena nuošaliame 
Ohio valstijos -mieste \Vilming-
ton. Aplinkui gyvena vien kita
taučiai. Jos vyras latvis, bet 
jos duktė gražiai lietuviškai kai 
ba. J i pasakojo, kad namie kal
ba t ik lietuviškai ir skaito 
"Draugą". D. 

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando sk. organizacijų at
stovu susirinkimas įvyksta sek
madienį, kovo 21 d. 12 vai. Lie
tuvių klubo apatinėje salėje. 
Atstovus prašom e atvykti lai
ku. 

Worcester , Mass . 

KAZIUKO MUGĖ 

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet kovo 28 d. 1 vai. p. p. 
Maironio parke Worcesterio Ne
vėžio skautų ir Neringos skau
čių tuntai rengia tradicinę Ka
ziuko mugę. Skaitai-tės rūpestin 
gai ruošiasi mugei: mergaitės 
visu tempu mezga, siuva, siuvi
nėja, karpo, o berniukai ir ne
atsilieka, j ie drožinėja, kala, lie-
dina įvairiausius mugei ekspona 
tus. Mugės metu skaučių virėjų 
štabas, mamyčių, talkinamas, 
rengia lankytojams pietus ir ki
tus užkandžius su įvairiais pa-
gardinimais. Skautės ir skautai 
tikisi gausaus lankytojų skai
čiaus, kuris parems jų gražų 
darbą. K. 

New Haven, Conn. 
MIRĖ VERONIKA 
KARKAUSKAITĖ 

Vasario 17 d. Putnam ligoni
nėje po sunkios ligos mirė Ve-

ta iš Šv. Andriejaus bažnyčios j 1918—10 metų Lietuvos vals-
New Britain vasario 20 d. Šv. tybės lakiotarpy, lietuviai išlai-

netoli savo , kė tarptautinio lakūno egzarni-
brolio a. a. kun. Vincento Kar- ; nus savo ryžtu, sugebėjimais 
kausko. Likusiems giminėms gi- į ir žygiais. Lietuviai aviacijos 
liam liūdesio momente reiškia-; konstruktoriai, lakūnai, Atlanto 

; me gilią užuojautą. Viešpatie, nugalėjimas, Anbo lėktuvu i 
suteik a. a. Veronikai amžiną skraidymas aplink Europą, pa-
ramybę. M. šaulio rekordai sklandyme, 1933 

istorijoje. 

Šiuo straipsneliu norime pa-' 
minėti 65 m. gyvenimo sukaktį 
linkėdami sveikatos ir gero vė
jo, lakūnui, kur is išskraidė 20 m. 
Lietuvos ka ro aviac. tarnyboje, 
ir savo skraidymais ir drąsa 

KUKLUS ŽODIS APIE GERĄ ŽMOGŲ 
JURGIS JANUŠAITIS 

Justinas Gečiauskas neseniai gai baigia 1933 m. Tais pačiais 
savo šeimos ratelyje atšventė metais jis paskiriamas Kauna 
70 m. amžiaus sukaktį. Šios re
tos sukakties proga žvilgtelėki
me į šio tauraus lietuvių praei-

Justinas Gečiauskas į šį. pa 
šaulį atkeliauja* 1895 m. vasario 

centr. pašto viršininko padėjėju. 
Atėjo istoriniai 1939 m. Lie

tuvai grąžinamas Vilnius. Jus -
; t inas Gečiauskas gauna vieną iš 
sunkiausių uždavinių — skiria
mas Vilniaus centrinio paš to 

maroje Petrapilyje ir Kaznanė-
je su elektrotechnikos batalio
nu. Čia jaunas karys parodo 
gražios iniciatyvos ir baigia in
žinerijos karininkų mokyklą ir 
tame pat batalione eina tele
grafo ir telefono kursų instruk
toriaus pareigas. Prie Kaznanės 
universiteto baigia suaugusių 
kursus ir įstoja į politechnikos 
institutą. 

Tarnaudamas kariuomenėje 
Justinas Gečiauskas išgyvena 
baisiąją rusų revoliuciją. Po di
delių pastangų 1921 m. sugrįžta 
į gimtuosius namus. Tais pačiais 
metais pradeda dirbti nepriklau 
somos Lietuvos pašto valdybo
je. Dirbdamas eilę metų Pašto 
valdyboje Justinas Gečiauskas 
savo profesines žinias plačiai 
panaudojo ir atliko didelį kūry
binį darbą Lietuvos pašto srity
je. Justinas nesitenkino vien 
tarnybos pareigomis. Jis baigia 
suaugusių gimnaziją ir įstoja į 
Vytauto Didžiojo universiteto 

ronika Karkauskaitė, sulaukus teisių fakultetą, kurį sėkmin-

Pulk. L.-Peseckas 
9 d.'Piliakalnių kaime,' Panote-; viršininku. Pradeda organizuoti 
rių valsč. Ukmergės apsk. Auga : i r Pertvarkyti paštą lietuviškais 
gausioje 8 vaikų ūkininko šei- pagrindais. Parodė admmistra-
moje. Vaikystės metais mokosi: c i n h i š a b u n u i i r pasireiškė, kaip 
Panoteriuose ir baigė Ukmer- įdideUo t a k t o ^ogus. Mielas 
gės progimnaziją, 1915 m. p a - J a m b u v 0 * * " * į f» č i a P a ' 
šaukiamas į caro armiją atlikti • * » J M ^ I * W > * - daug gra 
karinės tarnybos. Atsiduria Sa-

Lietuvą užgriuvus bolševi 
kams, šie tuoj perėmė Pašto 
valdybą. Senieji ta rnautoja i 
aukštesniuose postuose pasidarė 
nepatikimi. Todėl ir Just iną Ge 
čiaušką 1941 m. vasar io mėn. a t 
leidžia iš pareigų, be teisės gau 
ti bet kokį darbą paš to žinybo
je. Tik karui su vokiečiais pra
sidėjus, laikinoji vyriausybė ir 
pašto valdybos įgaliotinis Justi
ną Gečiauską vėl gražina j se
nosios mūsų sostinės Vilniaus 
pašto viršininko pareigas ir 
drauge pavedama j a m adminis
truoti visas Vilniuje ir Vilniaus 
krašte esančias paš to įstaigas. 
Karo metais šios pareigos buvo 
sunkios ir nedėkingos. 

Pagaliau vėl artėjo bolševikų 
kariuomenė. Jus t inas Gečiaus
kas palieka numylėtą Vilnių ir 
Kaune kuklią nuosavybę ir ry
šulėlį nešinąs su žmona Jadvy
ga ir sūneliu Algimantu pasilei
džia nežinomon kelionėn. Kiek 
laiko stabteli ant Šešupės kran
to, prie Kud. Naumiesčio save 
bendradarbio (bolševikų ištrem
to į Sibirą ir dabar ten žuvusio 
Jono Janušausko) ūkyje, lyg 
dar tikėdamas, kad vėl teks su
grįžti. Po karo gyvena Hanau 
stovykloje. Gečiauską matome 
gražiai tvarkomame lietuvių paš 
te besidarbuojant. Jis šį darbą 
dirbo ne dėl duonos kąsnio, bet 

1928 m. vasario 16 d. pakel- , 
t a s į kapitono laipsnį. Tais pa
čiais metais, rugsėjo 21 d., skri
dimo metu užsidegus lėktuvui, 
teko pergyventi pavojų. Skri
dęs kartu žvalgas ltn. Šimkus 
bandė iššokti iš degančio lėk
tuvo. "Nešok, užsimuši", per
spėjo Peseckas. nes lakūnai ne
turėjo parašiutų. "Lipk an t 
sparno". L tn . Šimkus paklausa 
ir išlipo ant sparno, o Peseckas, 
liepsnų apsuptas, da r bandė 
valdyti lėktuvą. Pagal iau dau
giau neištverdamas didelio 
skausmo, kojos ir rankos degė, 
pats išlipo ant sparno. Išlipęs 
pradėjo savo kūno svoriu val
dyti lėktuvą. Kai greitis kr is
davo, jis visu kūnu pasikabin
davo į priekį. Greičiui didėjant 
— mesdavosi atgal . Tokiu būdu 
keisdamas svorio centrą, suge
bėjo valdyti lėktuvą. Taip val
domas lėktuvas pasiekė žemę. 
Avarijos metu Peseckas buvo 
sunkiai apdegęs ir sužeistas. 

VISOS PROGRAMOS IŠ W O P A 
1490 kii. AM ir 1027 mg FM 

Tel. ITEmlock 4-2413 
Tel. HKmkKt 4-2413 

7139 s<>. Maplewoori Ave. 
Chu-aso 29. m . 

metu — Trikotažo t res te . Vo
kiečių okupacijos metu — "Li
m o s " audinių fabriko direkto
r ius Kaune. 

Tremt ies kelias — Viena, Re-
gensburgas , Š-einfeldas. Šeinfel-
de dirbo Unroje, kaip transpor
t o autogaražo vedėjas. Taip pat j S T . Z A B R O D S K A S 
Kovo sporto klubo nar ių išrink- mKST0 I R N A M Ų S T A T Y M O 
t a s pirmininku. Būdamas sporto KONTRAKTORIUS 
k l u b o p i r m i n i n k u , d a u g į d ė i o 1 Atlieka remonto, perstatymo ir na-

c *? " i mų statybos darbus, cemento darbus, 
p a s t a n g ų i š g a r s i n t i l i e t u v i ų elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
, _. . , j i r i • i - • - 1 ! reikalingus leidimus. iŠ miesto val-
krepsvnmkų vardą Vokietijoj i r ; d y b o s ^ ^ statymui, pertvarkymui 

V Q . I ar remontavimui. Prancūzijoje. Krepšininkų 
m a u d o s nariai buvo Grybaus
kas , Laurai t is . Birut is ir kt . 

Leonardas Peseckas 1949 m. 
v a s a r a atvyko į JAV. Apsisto
jo Detroito mieste, ku r iki šiol 
gyvena, dirbdamas darbininku 
Fo rdo fabrike. V. 

Kas norit atostogauti 
Miami, Floridoje? 

Giaži vieta apsistoti 
BREEZEWAY 

MOTEL 
Savininkai yra lietuviai ir gra

žiai priima savo žmones. 
Kambariai turi vonią ir virtuvę 

. . . . . . ir dabar nuomojami papigintom 
kas, gimė 1899 m. rugsėjo 15 į vo nusisteeejimą ir linkėjimus. į kainom. 

Rezervuokite vietas pas 
MR. AND MRS. FRANK SABAL 

5500 N. Miami Ave., 
Miami Fla. 33127 

; Įvykis tapo plačiai ap ra šy t a s 
buvo žinomas Lietuvoje ir Eu- į Europos spaudoje. Ypat ingai 
ropoję. Italijoje ir Čekoslovakijoje. N e t 

Aviacijos pulk. ltn. Leonardas tuometinis Amerikos preziden-
Peseckas — karys, lakūnas, ad- ; tas Hooveris atsiuntė asmeniš-
ministratorius, fabriko darbinin- ką laišką, kuriame pareiškė sa-

d. Vabalninku vis., Remeikių; Už parodytą drąsą ir orienta-
kaime. Vidurinius mokslus ėjo ciją spalio 9 d. specialiu prezi-
Vilniuje. 1919 m. sausio 24 d. i dento ak tu buvo pakeltas į ma-
savanoriu įstojo į Lietuvos ka- joro laipsnį, 
riuomenę. Dalyvavo atkūrimo j 1933 m. liepos 27 d. paskir-
kovose. Balandžio 8 d. priimtas tas Zoknių rajono įgulos virši-
į Karo aviacijos mokyklą moki- ninku. 1934 m. rugsėjo 1 d. at-
niu. 1920 m. lapkričio 18 d. iš- leistas iš 4-os eskandrilės vado 
skrido savistoviai lėktuvu Al- pareigų ir paskir tas 6-os eskad

rilės vadu. 1936 m. vasar io 15 
d. paskirtas l -os žvalgybos gru
pės vado pareigomis. 1938 m. 
rugpiūčio 24 d., jam prašan t , 
paleidžiamas iš tikrosios k a r o 

batrosu B 2. Laike 1920 metų 
dalyvavo kovose su lenkais ir 
skraidydamas fronte ore išbu
vo 16 vai. 47 min. 

Baigęs Karo aviacijos mo-

MOVI NG 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metą patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-«209 CMcago, DL 

Visas darbas yra garantuotas Ir 
apdraustas. 

2040 West 52nd Street, 
Tel PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL. 60609 

iiiiiiiiiiimimiimmiiiiiiiiiiimimmiiin 

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

Atvirukai yra nedidelio formato, 
Kelių spalvų, pagaminti "suk 
screen" būdu Yra sekantys na t i 
niai. 

Vardadienio 10 atvir. 
Gimtadienio Ifl „ 
Padėkos 10 „ 
Užuojautos 10 
Vestuvių 1© 
Vestuvių sukaktuvių. 10 , 
Padėka už užuojauta. 10 
"Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
stukų) aukščiau išvardintų atviru
kų, šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sud<u-ytą iš vardadienio, gisa-
tadienio padėkos, užuojautos ir 
kt. - viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakeU. 

" D R A U G A S " 
4545 West 6Srd Street 

CHT1CAGO 29, ILLINOIS 
Platintojams anodams nuolaida. 

i i i i i i i iMiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiiii iniiiim 

kyklą, buvo pakeltas į inžineri- tarnybos į atsargą. 1939 m. mo-
jos leitenanto laipsnį ir paskir
tas į aviacijos daų\ 1924 m. sau 

augino lietuviškoj dvasioj, todėl 
jo talką šiandien jaučia organi
zacijos i r Lietuvių bendruome
nė. 

Jus t inas Gečiauskas eidamas 
aukštas pareigas pasiliko pap
ras tas ir nuoširdus. Visus tarny 

bilizacijos metu buvo sugrąžin
tas 2 mėn. į Karo aviaciją. 

Karo aviacijos ta rnybos me
tu be savo pareigų teko būt i 
Plieno Sparnų garbės ženklo 
tarybos pirmininku, antraeil io 

'liiitimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiii 
GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 
binius klausimus spręsdavo ra- ^ . < . • . . _ . 
miai, šaltai, apgalvotai. Teisiu- C o m m u n i t y V a i s t i n ė j e 
gumą s t a t ė aukščiau visko, dėl 
ko jį labai mėgo ir brangino 
tiek vyresnieji tiek ir žemesnie
ji tarnautojai. 

Nuoširdus, mielas ir paslau
gus pasiliko viaą savo gyveni
mą. Už nuopelnus Lietuvai jis 
buvo apdovanotas Lietuvos ne
priklausomybės 10 m. jubilieji
niu medalium ir DLK Gedimino 
ordinu. 

Ir dabar Justinas nenurimsta. 

4- * 5% 
enrrent dtrldend on Investment boiiue 

4 H % DrrtDEND^r MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Vi 1 metę investavimo bonce moRama 4^4 % dividendo kas posmetį Ir 

dar išmokame po H % o i kiekvienas metas. 4 metams praejos. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVE2TTE, CHTCAGO S2, IIjLiyOIS 

Valandos: Plrmad.. Antrad., Penkt ir SeStad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečlad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Teief.: C A 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

r ^ 

laikraščio. 

Cl eveiando sk--. u lės k<- išesi Kaziuko mugei. Nuotr. J. (J 

iš pasišventimo ir pamėgimo. 
Jis savo rankomis paskleidė J l s v e i k l i a i r e i s k l

J
a s i " l * l l l V j l 

tūkstančius egz lietuviškos k n v ^ 0 6 į ***™* bendruomenes «įf-
se, duoklę savo darbo atiduoda 
Balfui. Domisi lietuviškuoju gy 

Prieš penkiolika metų pasie- venimu, skaito visą lietuvišką 
kė Amerikos žemę. Įsikūrė Phi- spaudą. Gražios sukakties pro-
ladelphijoj. Abu su žmona sun- ga. linkėtina, kad Dievas duotu 
kiai dirbo ir leido i mokslus vie daug gražių, sveikų ir ilgų me- Kazimieras Kareckas, R . ph.. vais-
nintri; sūnų Algimantą, kuris tų. To nuoširdžiai linki visa paš t i n ė s savininkas ir C. UgianskK 
- . - •! v. A . , v • „ 4. • i • T • R- Ph. . tiksliai išpildo d a k t a r o re-kos inžinieriaus tininkų seimą, o taip pat ir Lie „. ' ... . , " . . * . *_ ̂  ceptus ne tik vietinius, bet ir gau 

adovauja vie tuvių bendruomene, kurios gero- : t u s ^ Lietuvos. 
dabar dirbate. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitlIltIHlflItlIlHIIIHIlHlllt 

COMMUNITY PHARMACY 
(Lietuvių vaistinė) 

5000 West !6th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951 

įgre mochai 

mrr iz im 
iaoar 
gos skyriui. Sūnų iš vei ir 

Kas tik turi gerą skonį , 
Viską perka pas Lieponį! 

\ M \ m PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, PRosp, 8-5875 
YedftjM i. LEEPONI8 

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

V 4* 
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DRAUGAS, penktadienis. 1965 m. kovo mėn. 19 d. 

KKAL ESTATt 

morms. 

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 

niškai aprašyti, kad priėjau be
skaitydamas ir prie savo gimti-

;nio kaimo, kurį palikau prieš 
Benediktine se^uo Margarita Bealmear. OSB. kuri siekia doktarato '• ^ metus Pravirkau pamatęs 
Notre Dame universitete South Bend, Ind., per klaidą gavo kvietimą . . . . . 
j astronautus, skristi i mėnuli. Sesuo sako. kad ji esanti truputi nuotraukoje V ajasisKio parapi-
per sena. o antras dalykas moterims į erdves skristi gal dar esą : jos kuklią medinę bažnytėlę, ku 
anksti, ypač vienuolėms. rįą savo jaunystės dienose lan

kiau ir giliai atsidusau, perskai
tęs apie autoriaus aprašytą pi
liakalnį, nuo kurio žiemos metu 
su rogutėm leisdavaus ant eže-

iro Ligalo, ledo. 
Tokią įdomią knygą skaity-

CICERO MEDŽIOTOJAI-PA- stambesnė suma yra mažesnė au d a m a g mhiXhais n u k e l iavau į 
YVZYDYS KITIEMS ka už kito aukojamus centus, toUm i t į > apgalvojau įvai-

bet svarbu — kad aukoja. Gal 
Cicero Lietuvių medžiotojų ir čia daugiau ne už pinigus, kiek 

žvejų klubas vasario 27 d. Key- už jautrią lietuvišką širdį užsi-
man's Club patalpose apie 800 tarnaujama dėkingumo ir įver-
svečių vaišino skania stirniena, tinimo. Ir kuo daugiau jautrių 
meškiena ir briediena šauniame lietuviškų širdžių plaks, tuo bus 

šventusiai patarnaujančias ligo- l ^ ^ ™ ^ p l ^ u N ^ 
nius, atliekančias gerojo sama- m~—-~-~.~.~_„_—_—.—.,_.__ 
riečio darbą. Visų kitų pavar- Parduodamas patrauklus motelis 
džių taip ir neteko sužinoti, (viešbutis). Ant Vto kelio, So.I 
Kai kurios užklaustos, pasisa- Windsor, Conm.. kur industrija 
kydavo. kad jos tenorinčios Ii- ! k*sdįen

t P l a " n a s ' i r augf: ,G e™ 
J J -ii x užlaikytas iš vidaus ir is lauko. 

gonims patarnauti ir pasilikti 1 5 modemiai apstatytų kambarių; 
skaitančiai visuomenei nežino- ; TV ir Air-conditiun. Be to, konto-

Pr. šlts ra ir 3 kamb gj venimui butas. 
2 mašinų garažas. S25.000 paja
mų. Kaina $98,500. Netoli Hart
ford, Conn. Suinteresuoti rašykite 
adr. DRAUGAS, Adv. 7269, 4545 

Beskaitydamas Broniaus Kvi- I W. 63rd St., Chicago, IU. 60629, 
klio paruoštą knygą "Mūsų ^ ^ skambinkit Hartford Conn. 
Lietuva" pirmąjį tomą paga- '. . , 
liau pasiekiau Rytų Aukštaitiją Brighton Parke, +633 S. Rockvvell I patJnauja visaiŝ drauduno reikalais 

,' ir atsidūriau Zarazų apskrityje, ' s t - parduodamas namas su taver-
i. . . . . - .» • . . , i na ir saie, šalia iotas ir uvieiu 
kurio rvamos vietoves ir i v a i - , m a | i n ų ^ ^ G e r a i e ^ Į g 
rus gamtos gražūs reginiai. Au . nįs. gv a r i v i e t a Bel kitų sumetimų 
toriaus Kviklio taip smulkme- parduodama nebrangiai. Informa

cijai skambinkit tel. 847-8181. 

GUIDE C L A S S I F I E D 
H £ A L 6 S T A T E 

NAMAI IR 2£M£ PARDAVIMUI 

ZARASIšKIŲ KLUBE 

>larquette Parke uied. 2-jy butų 
5̂ 4 ir 5 kamb. $16,200. 

Majų. pke niur. 4 buuu. Garažas. 
Geros pajamos. $30,900. 

Med. 5 apartim-mu. 50 p. sklypas. 
Geras investavimas. Tik $17,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. RE 7-9515 

MISCELLANEOUS 

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

rius įvykius ir susipažinau su 
tėvynės Lietuvos vietovėm, apie 
kurias žinojau arba nieko neži
nojau. 

Taip beskaitydamas ir besva-

PLATUS PASIRINKIMAS 
JSAMU PIRKIMUI 

BUTC NUOM. — ESCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233 

PALOS P A R K 
12110 S. 93rd Ave. 

Naujas 8 kamb. mūr. namas, 4 
mieg., 3 vonios. "Panelled" sienos 
šeimos kambary. Didelis židinys 
salione. Katedrinės lubos. "Panel
led" balkonas. Parketo grindys. 
Iškeltas patio. 2 maš. prijungtas 
garažas. Šis liuksusinis namas yra 
ant akro žemes. K. Česnauskas, 
12116 S. 93rd Ave. GI 8-4938. 

Savininkas skubiai parduoda 12 
metų senumo, su 2 miegamais, 
mūr. namą, ant 37l į p. sklypo. 
Gazo šiluma. 2 maš. garažas. 
6732 S. Oakley Ave. Skambinti 
GR 6-4724. 

T E L E V I Z I J A S 
tradiciniame baliuje ir keli šim- gyvesnis ir stipresnis mūsų tau- ioda:raas a P l e . Zarasų gražųjį paprastas į. spalvotas nebrangia: 
tai ten patekti negalėjo dėl vie- tinės gyvybės 'kūnas. Labai yra ^ ^ ^ T T ^ l £ * * » \ t t £ £ S F & T £ J * 

SIUNTIMUI į LIETUVA 
ir kitos kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Cbicago III. 60632 Tel- YA 7-5980 7129 S. Sawyer, netoli Marąuette 

pko. ir Švč. P. Marijos Gimkno 
bažn.. 2-jų mieg. mūr. "expand-
able" namas. Plytelių vonia ir 
virtuve, įrengtas rūsys 2 maš. ga
ražas. Daug priedų. Po 4 p.p. 
skambinkit HE 6-4417. 

• * •-*• -* +-+ • * » • » 

... r 0 -.,_ — - _ os-j~ - «« — - * ̂ »- oiskiu klubą kuris buvo suor- I u z dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
tos stokos. Tas liudija didelę to lengva asmeniui, būnant viskuo S1*»^* ™ Au-nn„^ „^^ «*n I Pasiteiraukite apie naujas. 

| . M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. D a. PR 6-106S 

klubo populiarumą. Ne tik "su- pertekus, ar. organizacijai su 
valkietišku nuoseklumu, žemai- dideliu populiarumu, nustoti jau 
tišku užsispyrimu ir aukštaitis- trios tautinės sąmonės visuome-
ku nuoširdumu", kaip klu- ninėms pareigoms atlikti. Todėl 
bo pirm. Valentinas Mieiulis ati pagrįstai galima tvirtinti: cice 
darimo žodyje pažymėjo, bet riečiai medžiotojai — pavyzdys 
svarbiausia — visuomet cicerie- kitiems! 
čiai medžiotojai pasižymi savo 
visuomeninių - tautinių pareigų 
atlikimu. Kaip kiekviename jų 
parengime, taip ir dabar, prave
stas "Fazanų valsas'' aukšt. li
tuanistikos mokyklai paremti 
atnešė virš 300 dol. Be Cicero 
Aukšt. lituanistikos mokyklos, 
jie nuolat remia LB, Altą. Bai-
fą, aukojo sportininkams kelio
nei į Australiją ir yra LF na
riu. O ar daug pramoginių ar 
profesinių klubų tuo galėtų pa
sididžiuoti? Pramoga neatpalai
duoja nuo visuomeninių - tauti
nių pareigų, tai taisyklė, kurią, 
dažnai reikėtų atsiminti, nes ei-
ceriečiai jos laikydamiesi yra 
susilaukę pasisekimo. 

ganizuotas Chicagoje prieš 30 
m. Klubo susirinkimas įvyks 
kovo 28 d., sekmadienį, 1 v. p. 
p. Hollywood svetainėje. Klubo 
nariai kviečiami gausiai atsi
lankyti, aptarsime klubo bėgan-

Vyt. Vvga čius reikalus, pagerbsime jau 
šįmet mirusius tris narius. O 
svarbiausia, tai pasitarsime apie 
būsiantį klubo naudai rengiamą 
vakarą, kuris įvyks gegužės 
8 d. šiemet klubui sukako 30 
m. nuo įsikūrimo. Seniau reng-
davom dešimtmečių sukakties 
minėjimus su banketu ir meni
ne programa, šįmet tik paren
gime pasilinksminsim, nes sto
ka darbščiųjų narių. J. TaruUs 

Dabartine Cicero Liet. medžiotojų 
ir žvejų klubo valdyba: (iš k. į d.) 
sėdi — Kazys Vabalaitis, Valen
tinas Mičiulis. stovi — Vyt. Aukš-
tinaitis ir Raimondas Grigaliūnas. 

LIETUVIAI ŠV. KRYŽIAUS 
LIGONINĖJE Ne paslaptis, kad pramogoms 

ir malonumams, o ypač baliams 
daug kas nesigaili nemažai iš
leisti, o tuo tarpu atsisako duo
ti kad ir mažą auką latdarai, 
švietimui ar tautinei kultūra": P a r ^ 0 st. Rūta 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. kambarys tvarkingam 
asmeniui. Yra ir garažas. 4156 S. 
Fairfield Ave., Tel. 847-3249. 

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58tb Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiimiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TV — RADIJU TAISYMAS 

P. RrDfiNAS 
4448 S. Wėttern Ave. 

TeL 8474829 
Čia pat galite gauti Briedžio dažę. 
MMiiiuMiiiiiiiiiimiiiiiimimimiiiimii 

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

C O N T R A C T O RS 

C0NSTRUCTI0N C0. 
RE ZIDE NCIN IA I , 
K O M E R C I N I A I , 
M E D I C I N O S IR 
KITOKĮ PASTATAI 

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

A r t i ir»»» 
t>a£nytS»>s. 

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Park 1 zu, alum. langai, garažas, 
centre. Gazo ptčiais šildomas. Geros I kiu mokyklų ir lietuviu 
pajamos. Kaina tik $20.000. j $25,000. 

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings. \ 1% aukšto 9 m. mūras. 60 b:. < 
gazo Šiluma, garažas, $13,7000. vak„ arti Archer. 47 p. skl. Viską* 

154 aukšto mūras 5 ir 4 kamb ! modern. 2 a. neįrengtas. $2M.O<»Ų. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas \ 2x4 niūras, viską* atnaujimn mo 
modernizuota. $21.000. i dernu. 30 p. skl., garažas. Turi grelr 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 'parduoti del mirties šeimoj, i'ama-
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga- \ tykite. 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Pubiu 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 arba VA 7-i!U«J 

Likerių Ir maisto krautuve. Gra
žus namas s-u 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. DidelS 
krautuvSs patalpa. Daug galimumų 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke. DidelS proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien. 

Mūr. Bungalow. 14 metų senumo. 

Kampinis. 2 auto. mūr. garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Galima įrengti kambarius oa-to-
g5je. Marąuettf pko centre 

Mūrinis. 3 butai po t> kam t. <>** 
ras sklypas. Tvirtas mūras. Savinin 
kas nusipirko biznį ir nori »kubiai 
parduoti. Brighton pke.. arti W».stert» 
susisiekimo. 

ŠIMAIT IS REALTY & INC0ME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

SALES a MORTGAGES = MANAGEITENT 

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

Turime šimtus namu Ciceroje. Berayne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S. 

2 butų namas. 2 po 6 k. 
gazu šildymas. $21.500. 

centr. f t>4 aukšto. Du butai — 5 ir 4 
Į kamb.. 45 p. lotas. 66 — ir Kedzie. 

7 kamb. mūras. Gazu šildymas, 
platus lotas. 55 ir Kedzie. $14.200. 

Naujas 3^4 kamb. mūras. Arti 
mūsų. $17,000. 

4 kamb. mūras. Gazu šildymas. 
Garažas. 55 ir Pulaski. $17,000. 

Modernus 6 kamb. mūras, 2 vo
nios, 60 p. lotas. 2 mūro garaž. 64 
ir Pulaski. $35.000. 

6 kamb. namas. Naujas gazu šil-
dvmas. Garažas. 65 ir California. 
$14.900. 

$15,200. 
2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Sausas 

rūsys. Garažas. A.rti mūsų. $27,900. 
4 butu mūras. Naujas gazu šildy

mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,500. 

2 aukštų, 6 kamb. mūro reziden
cija. Gazo šildvmas. 1 % vonios. Arti 
M. parko. $24,400. 

3 lotai, šalia Marq. pko, tinko 
apartmentiniui namui statyti. $16.000. 

Nauja taverna ir butas, M. pk« 
$43.000. 

Į šv. Kryžiaus ligoninę atsi
gulė br. K. Rainys, dr. Brazio S795.00 
priežiūroje, b e to iš Brighton Telefonuokite 731-3535 

TTJVKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA 

1960 BUICK, 4 durų sedan. Pilnai Tokius rūbus vyram* Ir moterims 
jrengtas. geram stovyje. Kama ; ̂ ^ - ^ r i a u s i o ^ ^ ^ 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St., Chicago, IU., 60629 

^ J O sen.au 1961 VALIAM", 4 durų standart. ; M, JUM tllH. Atdara vakarais nuo 7 
paremti. Todėl reikia įvertint: š i o i i-EOnįnoi gydosi Al Šukie- transmisija, tik S650.00 itt 10 v. v., Sešt. nuo 9 v. ryto iw 

._ .-_. ..... , - , . = - - _ •> " & -i t3J ; „. . * D^S„„ I , ; + _ *„i --01 0=9=: 6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už-
ne (dr Tumasomo žinioj), D., tuos asmenis ir tuo labiau or- Pašaukite tel. 731-3535 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
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 & SHEKT M ET AL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westera, Chicago 9, m. 

VISADA TUKIME GERV NAMŲ 

K. VALDI S REAL ESTATE 
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

65 ir Campbell. Modernizuotas 6 i ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa-
Kamb. bungalow. Nauji plasterlai, j jamų. 
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000, ! 10 apartmentų, 3 metų. J pietuc 
arba pasiūlynias. į nuo Marq. pko Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo , Automobiliams pastatyti vieta. Pul-
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo- I kus pirkinys už 6 % kartus metinių 
masis, didelis salionas. (Garažas. 3fi i pajamų 

; p. sklypas. Tik $18,700 
61 ir Savryer. apyl. S kamb. "oc-

• tagon" bung. Modern. virtuvę, nau-
' ja karšto vandens šilima. Tetrauki-
| t6a 
I S metų senumo modernus apart 
į mentinia Metinių pajamų apie J14,-
| 000. "Built-in" virtuves, šaldytuvai. 
' Įmokėti $22,000. 

.Netoli mūsų Įstaigos. 5 metu se
numo, 5 % kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksite nebrangiai. 

Puse bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5% 
kamb. butas ir $125 mgri. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000. 

Brighton pke. 12 butų apartmen-
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt-

RINOS EB NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas. 

A ABALL ROOFING CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

Pulaski ir Archer apyl. g metų, 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos. Šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53,000. 

2 grąžos butai ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys. 

Grąžos T>ų kamb., 7 meto mūras 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai. 
40 p. aklypas. Į pietus nwi M. p-ko. 
Tik $22,10.0. 

2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir
tuves, nauja atskira šilima gazu. 2 
auto. mūr. garaž. M. uke. $32,000. 

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mfl-
ras. Netoli mūsų ištaigos. Til# 
$37.900. 

Taverna ir botas. Mūrinis. Marų 
pke. Nebrangiai 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

Mozdeikienė (dr. Zubricko ždnio 
je), Iz. Gurskis (dr. Jokšienės). 
Banys, A. Steponaitis, J. Pupius. 
S. Kazlauskas, K. Stukas, D. 
Laukaitis, G. Eidukevičienė, A. 
Duoblys, P. Pasilionis, P. Mac
kevičiene, Gasiūnas (447-2) , 
E. Bagdžius (po operacijos svei 
ksta dr. V. Tumasomo žinioje), 
dail. V. Balukienė, P. Bildušie-

daryta. 

ĮSIGYKITE DABAR! 

jjį 
LIETUVIŠKI VELYKŲ 

SVEIKINIMO ATVIRUKAI 

Dėžutėje yra 10 gražių, kelių 
spalvų atvirukų, kurie drauge 

imiiiiiiimimimiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiii 

Juozas Ardickas, laimingiausias 
medžiotojas šių metų sezone prie 
savo laimikio - meškos. 

ganizuotus vienetus, kurie ne
paskęsta savanaudiškume. Per 
paskutinius LB tarybos rinki
mus daugiau gavo balsų tie kan 
didatai. kurie balsuotojams bu
vo žinomi kaip dideli aukotoja 

ne, A. Odinienė ir O. Rickienė. Į gu vokais ir persiuntimu kai-
Iš ligoninės pasveikę išsira- : nuo ja tik $1.00. 

šė L. Repeika. Magd. Šulaitienė _ . . , . . . . 
/ J w • i M v. J /-v u: - UzsaKymus su pinigais siųs-(aar kurj laiKą bus dr. O. vas-; * f—o •«*-
kevičiūtės priežiūroj namuose), j 
be to F. Sereičikas (dr. Seibu- DRAUGAS 
čio priežiūroje) ir J. Kneipas. 4545 TfĮt g 3 j į Street 

Be anksčiau minėtos ses. M. j C h į c a g 0 f I l l inois, 60629 
Margaretos, liet. spauda aprūpi
na ligonius ir maloniai kalbina 
ses. M. Ambrozija, ses. M. Man
ta, ses. M. Lidija (dirbanti 
prie rentgeno), ses. M. Patrici
ja, gail. ses. Julija Matusevičie-
nė. gail. ses. Juozapa Markūnie-
nė, gail. ses. Lukiene ir kt. 
Med. techn. P. Markuiienė gra
žiai aptarnauja liet. ligonius. 
Prie anestezijos dirba dr. S. Pa-

D g M E 8 I O 1 
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RADI0 PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:06 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. Minkos. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gelia bei dovanų krautuve, 502 £. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
"Draoga«w. 

>nuiiiiniiiiiMini!iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiii 

GARBAGE DRUMS 
UTTH COVKRS AVD HA.VnL.K8 
SO and SO «al. Fr«e D^lTery 

5757 S. Halsted A 5622 S. Rabine 
Tel. 224-4362 t 434*1113 

rokas, maloniai liet. užkalbina. 
Cia nenorima tvirtinti, kad uoius. Kitų ligoninės personalo narių 
daug pasišventimo ir asmeninės pavardžių neteko sužinoti, nors 
(o kartais ir visos šeimos) au-ĮSii dr. O. Vaškevičiūte ir kun. 
kos reikalaująs visuomenininko,! J. Sakevičium aplankėme dau-
kultūrininko ar mokslininko dar gelyje aukštų ligonis, kur ma-
bas yra menkesnės vertės. Anai tėme seseles kazimierietes, gail., nos riaiems prieinamos. 
jtel, •«, dažnai feirtin^m iri^ssles ir ft padėjėjas, paa-iimHinll| | inimfntllflI |H(WW(W 

VAKARŲ PENNSYLVANHOS 

UETU\TTJ KATALIKŲ 

R A D I J O V A L A N D A 

W E D O 

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 Avenne 
Chlcago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Vktor Skade ST 8-9272 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

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

DIDŽIAUSIAS JR GERIAUSIA? 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASOilNKU 

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. WAlbroob 5-6015 

Med. 4 bntai. Tik $18.800. 
Mfir. 68 ir Maplevvood. $18,800. 
Mūr. 2x5. Garažas. $26,500. 
8 butai mūr. Bargenas. $75.000. 
lotas 30x125. Zouc R 3. $8.800... 
Visi namai Marquette Parke 

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

Didelis h* geras įvairią namo, 
sklypą, bizniu ir žemės ūkią 
pasirinkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4343 

!imiiiiimiimiiiim!iiiiiiiiUi!HiiH!5Htii:i 
A. ABALL ROOFING C0. 

įsteigta prî S 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogrus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą— 
"tuckpointing". Pilnai apsidraudė 
Visas darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778. 
Skambinkite bet kūrino laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai. 

rifimmuimiiiiiimimnimmniiimuiiiii 

t^r 

HimiiiiiiiHiiHimiimiiHiiiiiimiiiimiiii 
Apsimoka skeVbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelDimu kai-

Vadovaujama lietnvhi katiliku pa 
rapijtj Pittsburge ir apylinkėje. 
transliuojama iį galingos stoties. 

Mckeesport, Peraisylvanla 
Kas spkmadienj nno 1:35 Ud 

2:00 valandas popiet 

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalai* kreipkitės adre-

m: Utlmaniac Catbolic Honr 
W E D O. McKeeaport, Pa. 

į S T A N K U S 
! C0NSTRUCTI0N C0. 
• • 
• Atlieka planavimo ir statybos 
J darbus, gydytojų ofisų, gyvena-
• mųjų ir prekybos pastatų. Jū-
: sų pasirinkimui turime virš 300 
• jvairių standartinių projektų. 
• 
; Ofiso ir narna telefonas 
• 

• PRospect 8-2013 

• 7105 S. Artesian Ave. 

• Cbicago, Illinois 60629 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO S P A U S T U V E S 
P A T A R N A V I M U 

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu-
cėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniskesnės spaustuves 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 spaustuve negalėtų atlikti 

kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti. 

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

Visai* spaudos darbų reikalais teiraukitės iiuo adresu 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAG0, IU. 60629 TEL LU 5-9500 
^v J? 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

m m m m m m Ė a m m m ^mĖtmmmmamĖĖĖaamĖĖmaataĖaĖmĖįmĖmamĖĖĖam mmt 
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Svečiai po "Draugo" dailiojo žodžio koncerto susirinkę vakarienei 
"Draugo" patalpose. Iš k. j d.: sol. V. Stankuvienė, inž. J. Stankus, 
kun. V. B=gdanavičius, MIC, red. L. Šimutis, M. Rudienė, sol. L. 
Šukytė. Liet. gen. kons. dr. P. Daužvardis, J. Daužvardienė, inž. A. 
Rudis. Toli užpakalyje R. Raslavičienė. 

DARNUS CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS POSĖDIS 

organizuoti prie jų rengiamo įvedimo. Dokumente šv. Tėvas , čiuosius dar didesniu uolumu 
Verdi Reąuiem ir Markaičio Vii trumpai pamini Jėzaus širdies garbinti Švenč. Jėzaus širdį ir 
niaus Varpai su Chicagos sim- kulto istorija, kuri popiežiaus karštai prašyti jo s užtarimo, 
foniniu orkestru Lietuvos Darti- Klemenso XIII-jo fcuvo 1765 me- I 
zanų ir visų žuvusiųjų už tėvy- ta is vasario 16 d. įvesta šven- J l A " > ILGAI KAS GYVENA 
nes laisvę per 25 Lietuvos oku- tosios Margaritos Marijos Alaco- Lydeka: apie 270 metų, vėž-
pacijos pagerbimo su politine que pastangų dėka. Toliau Šv. l y s apie 200 metų. Krokodilas 
programa. Šis pageidavimas po Tėvas savo apaštališkame laiš- ' apie 100 metų, ereliai ir saka-
ilgesnių diskusijų išspręstas tei- k e ragina viso pasaulio tikiu- lai 100 metų, papūgos ir gulbės 
giamai. Pavesta valdybai ištirti 
galmybes, kaip ir kokiu tūdu j 
būtų galima efektingiau suor
ganizuoti t o istorinio graudaus 
ir liūdno momento politinę pro
gramą. Susirinkimo dalyviai pa 
žymėjo, kad būtų įspūdingai pa 
gal esamas sąlygas ir galimy
bes šis įvykis atžymėtas televi
zijoje ir amerikiečių spaudoje. 
Taip pat tur i būt i sumaniai ir 
patraukliai panaudotos ir kitos 
propagandos priemonės keliant 
to mūsų t au tos liūdno išgyve
nimo ir ka r tu visos Sovietų Są
jungos žmoniškumo priemones 
paneigiantį elgėsi. L A. 

DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. kovo mėn. 19 d. 7 

80 metų, jūros vėžys 50 metų, m., laukinės ožkos tarp 12 ir 14 
liūtas apie 30 metų, kiaulė apie m., bičių karalienė apie 5 me-
20 metų, raguočiai: t a rp 25 ir Į tus , žiurkės ir pelės iki 5 metų, 
30 metų. Stirnos t a rp 10 ir 15 [čustrės apie 4 metus. 

Mielai 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENĖ! mirus, 

collegą DR. VINCJJ RASLAVIČIŲ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. J. žemaitis su šeima 
cs*?: 

Mielai 

DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
minis. 

reiškia 
jos vyrui DR. VINCUI 
nuoširdžią užuojautą ir 

ir SŪNUI su šeima 
kartu liūdi 

Dr. Stasys lankus 

sv. TĖVO APAŠTALIŠKASIS 
LAIŠKAS 

Kovo 9 d. Vatikano dienraš-

Kovo 12 d. Jaun imo centre į- įdėtą darbą ir rūpestį organi-
vyko Chicagos Lietuvių tary- zuojant šį priėmimą. 
bos posėdis. J a m e buvo s v a r s t y _ į ,, fc , 
t a šie klausimai: 1) Vasar io 16 L K a l b a n t a p i e b i r z d l ° 1 3 A 

sur inktų aukų stovis. 2) konsu- l i ū d n ų j ų į v y k i l i P a m i n ė j imo rei-
i - • , . . . . ^ , kala pirmininkas J . Jurkūnas 
™ T , > ^ ^ / T ^ n - H Pažymėjo, kad tuo k l a u s i m u o s "L'Osservatore Romano"' pa 
vos ir 6) birzelo 13, d. liūdnų- 0fįcįalūs laiškai: skelbė viso pasaulio patr iarkams 
Š a l m a i c £ | £ " S ^ O h i c į o . lietavh, opero. i r LB ir vyskupams šv. Tėvo Paul iau, 
S t o PTrm' i n ? J ^ r k ^ H t i C h i c a ^ a ^ a r d o s valdybos.; VI-jo a p a š t a l i š k a laišką "Iri-
- • , : r . > : ^ , ^ifrfc / . Abiejuose laiškuose prašo, kad vestigabiles divitias Christi , 
t a n i V a o l s p l ^ ė ~ » s S S skyrius pri- kuriuomi paminima dvejų šim-
t a n a s ya loms padare trumpą didelio tų metų sukakt is nuo švenčiau-
pranesimą. Pažymėjo, kad vasa P £ š i r d i e g n § g § v e n t ė s 
n o minėjime sur inkta aukų — ^^">- " f * 
6,857.07 ir už Įėjimą — $1.167.- ~ ~ — 

50. Šiuo metu aukų fonde yra 
8,415.75 ir pelno fonde 656.65. 
I š viso 9,022.75. Po keletos pa
klausimų šis kasininko prane
š imas buvo patvi r t in tas . Alto 
posėdžio dalyviai vienbalsiai nu 
sprendė iš aukų fondo skirt i 7,-
000 dol. Alto centro valdybai, o 
iš pelno 100 dol. Li tuanus žur
na lu i paremti . 

Mylimai mamytei 
OTILIJAI PACEVIČIENEI mirus, 

jos dukrai 
JADVYGAI PALŪNIENE1 

su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Clevelando LFB Sambūris 

P o to, pirmininkas J . Jurkū
n a s pranešė, kad Vasario 16 mi 
nėjime priimtą ir pasiųstą re
zoliuciją kongresmąnas Paul H. 
Douglas paskelbė Gongressional 
Reeord — senate kovo 8 d. 1965 
m. Apie tos rezoliucijos paskel-11 
cimą sen. P. H . Douglas Altui 
y r a pranešęs raš tu . 

Apie konsularinio korpuso pri j 
ėmimą, surengtą Jaunimo cen-j 

t r e vasar io 16 d. pranešimą pa
da rė , to priėmimo rengt i komi
si jos pirm. ir Aito vicepirmi
n inkas kun. Adolfas Štašys . Jis 
pažymėjo, kad to priėmimo su
moje 765 dolerius padengė ta
me priėmime dalyvavę 153 pri
v a t ū s asmenys. Šiam reikalui 
iš Al to kasos neišleistas nei vie 
n a s centas. Bendrai priėmimas 
y r a pavykęs ir diplomatinio kor 
puso narių ver t inamas teigia
mai . J a m e dalyvavo v i rš 20 sve 
t imų valstybių konsulų, o su 
šeimomis apie 50 asmenų. Pas
tebėjo, kad t am priėmimui su
reng t i labai daug darbo įdėjo 
skyr iaus tarybos na rė Julija 
Valdienė. Mūsų generalinis kon 
sulas dr . P e t r a i Daužvardis 
džiaugiasi ir dėkoja visai Chica 
gos skyriaus Alto vaidybai už 

Mylimai motinai mirus Lietuvoj, 

SALOMĖJAI GOLDBERGIENEI 

su šeima, gilia užuojautą reiškia 

E. Chinienš ir 
Skardžiai 

i — — 

A. + A. 
DR ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 

- BERNOTAVIČIOTEI 
mirus, — vyrą DR. VINCJį ir sūnų DR. POLIŲ su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

V. P. Geniai 
N. B. Poškai 

A. A. 
JUOZAPAS SMAILIS 

Gyveno 8128 S. K*Tlnt'th Ave. 
Ausčiau fsyv.-ttOj..ilarųuctte 

Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 17 <k. 1965. 6: 1r. 

v. v., sulaukęs 7Z m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
A m e r i k o j e išgyveno SS m. 
Pasiliko dideliame nul iūdime 

pfinus Kd-vvard, mart i Barbara . 
3 anūka i . Catherine. Ju l ia ir 
.Toseph, kiti gimines, d r a u g i 
;r pažįstami. 

Triklause Baltos 
Klubui ir NaSli'j ir 
Klubui. 

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje. 241M W. 

l a ido tuvės jvyks Seštad.. ko
vo 20 d.. H koplyčios m vai. 
ry to bus at lydėtas j švč . P. Ma 
rijos Gimimo parapi jos hažny-
•'•ia. kurioje įvyks pedulinges 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Ka/.imiero kapines.. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
sriminea. d raugus ir pažįs tamus 
dalyvauti Sio*e laidotuvėse. _ 

Nuliūdę: S8ni» , mar t i ir arni
kai . 

Laid. direkt. Steponas T-Acka-
aricz. Tel. RE T-1213. 

Žvaig-ždf-s 
Na.i l ink i > 

fi:*th st. 

A. f A. 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, vyrui dr. Vincui ir sūnui dr. Poliui 
su šeima reiškiu gilią užuojautą ir kartu 
liūdžiu. 

Dr. Petras Sūkurys 

u f A-
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, vyre dr. Vincę ir sūnų dr. Poliu su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime. 

Dr. Janina ir dr. Antanas Stankai 

Pranešame giminėm? ir pažįstamiems, kad 1965 m. kovo 
17 d., sulaukusi 84 m. amžiaus. Clevelande. Ohio. mirė mūsų 
mylima motina 

A. f A. 
ELZBIETA PLEDIENE -

ZABLECKIENE 
Lietuvoje gyveno Jurkšų kaime. Vilkaviškio apskrityje. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20 d., iš Šv. Jurgio 

parap. bažnyčios. 
Nuliūdę: duktė Juzė Orantienė Clevelande. Ohio. t+ūnus 

Juozas ir trys seserys Lietuvoje, žentai, marti. 
S anūkes ir 4 proanukai. 

A. -f- A. 
KAZIMIERUI MAKAVECKUI f 

mirus, jo žmonai Onai reiškiame giliausia 
užuojautę ir drauge liūdime. 

Raubai ir Damanskai 

A. + A. 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, jos brangiesiems: vyrui DR. VINCUI ir sū
nui DR. POLIUI su šeima reiškiame gilią lietuvišką 
užuojautą. 

K. stopienė 
J. ir R. Stoniai 
V. ir R. Kazlauskai 

A. f A. GENOVAITĖ PETRONIS 
Pagal tėvus Žvegus - Steponavičius 

ryto, sulaukus 46 m. 
Gyveno 3331 S. Halsted Street. 
Mirė kovo 16 d., 1965, 4:05 vai. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Vasiliškių para

pijos. Amerikoje išgyveno 14 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Česlovas, 2 sūnūs: 

Česteris ir Vytautas, Lietuvoje liko tėvai Emilija ir Stasys 
ir 2 broliai: Aleksas ir Valentinas bei jų šeimos; kūmai 
Aleksas Pataskas ir Mykolas Buda, ir kūmos ir kiti giminės, 
u * . u . i A a u i Ai i " i * y , ' - / 1 - " ' I 

Kūnas pašarvotas J. F. Rudmino koplyčioje 3319 So. 
Lituanica Ąyfnue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo mėn. 
20 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedul. pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, tėvai ir broliai 

Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. YArds 7-1138. 

A. f A. 
EMILY NESTECKIS 

KANČAITS 
Gyveno 3422 S. Emerald Ave. 
Mirė kovo 16 d.. 1965. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Andrejavo 

parapijos, šadeikių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus James, marti Stella, 

anūkai Man,- ir Bobby. žentas William Riley, sesuo Bessie 
Masilūnas. kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionės duktė 
a. a. Bernice Riley mirė rugpiūčio 16 d.. 1964 metais. 

Priklausė Liet. Kęstučio Pašalpos Klubui. 
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 S. Litu

anica Ave. Laidotuvės įvyks šeštad,, kovo 20 d. iš koplyčios 
9:30. vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, marti, žentas ir anūkai. 

Laidot. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

A. f A. 
DOMICĖLĖ MOZDEIKIS 

ARTIŠAUSKAITE 

Gyveno 7227 S. Claremont Ave. 
Mirė kovo 17 d., 1965, 12:30 vai. ryto. sulaukus 81 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.. Naujamiesčio 

parapijos. Amerikoje išgyveno 58 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sunūs Charies. marti Estelle, 

anūkai Char!es ir AlJen. sūnus Joseph. marti Eleanor, anūkai 
Terranee ir Audrey. 4 seserys: Anele Chunis. Stephanie York, 
Lucille Kundrotas ir Helen Pilitauskas ir jų šeimos, brolis 
Stanley Artišauskag ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans kopi.. 6845 S. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks šetšad., kovo 20 d. iš kopi. 9 vai, ryto 
bus atlydėt-a į Švč. P. Marijos Gimmio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
i Sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Sūnūs, marčio. ir anūkai. 
Laido* direkt, Mažeika ir Evans. Tel, RE 7-8600 

!$*&+v?*&bftįiįtoA 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS* 

2533 West 7lst St. Telef. GRoveniii 6-2345-6 
1410 S. 50th AveM Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

M4ZEIMVAN: 
FUNERAL HOME 

T H RE E 
AJR-CONDITIONED CHAPELS 

Parkiag Faei£tia» 

6845 SOUTH WESTEHN AVE. REpdbBc 7-8600 
# Į ® 

g££*^fe£l 

EUDEIKISĮ 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS -

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel, YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir Lfl 3-9852 

^i^ff:\ 

PIRKITE DABAR TIESIOG NU9 
% R, K E L S 0 N 

SAVININKO 

SAINT CA3IMIR 
MONUMENT CO 

3911 West l l l t h Street 
Didžiausias Paminklams PUMITĮ 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Teief. — OEdarcrest 3-8335 
Vienas blokas nao kapiniu 

j 6UŽAUSKU BEVERLY HiLLS GCUfTtU 
i Guriausios gėlės del vestuvių, bankete, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STRKET 

I Telef.PK 8-0833 PR 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C, LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpablic 7-1213 

Tel. YTrgmia 7-6«72 2314 VT. 23 rd PL.4CE 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAIJFORNIA Tel. LAfavette 3-3672 

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

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

LEONARDAS F. BUKaUStc&S 
10821 S. IPCmOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
33 ltl S. LITUANICA AVE TeL YArds 7-1138 — 113© 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE CICERO, IUL. Tel OLympic 2-100S 

m wm 

http://Na.il


DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. kovo mėn. 19 d. 

X Tėvų marijonų bendr. 35 
ak. Rrigh.ton Parke ruošia va
karienę šį sekmadienį, kovo 21 
d. 4:30 v. p. p . parapijos sa
lėj, 4400 S. Fairfieid. Vakarie
nei vadovauti sutiko kun. S. 
Saplis, MIC. Kun. P. Kelpšo ir 
J. Petkūno pastangomis bus 
progos pamaty t i filmus iš New 
Yorke buvusios pasaulinės pa
rodos ir kit. Jei kas norėtų pa
aukoti didesnę auką 
garbes a r amžinais marijonų 
vienuolyno rėmėjų nariais, įsi
rašydami savo ar savo art i
muosius mirusius, jūs galėtu
mėt tai padaryti vakarienės 
metu. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti. Auka i vaka
rienę 2 dol. 

X ASD kandidačių sueiga į-
vyks šį sekmadienį 3 vai. p. p. 
t. n. Audronės Kubiliūtės hute, 
6130 S. Artesian. Programoje 
bus Rimo Griškelio praveda
mas pašnekesys apie ASD ir 
Korp ' Vytis santykius. 

Fil. Vytautas Germanas, Mū
sų Vyčio redaktorius, Akademi
kų skautų studijų dienose, ku
rios įvyks kovo 27—28 dieno
mis vadovaus diskusiniam skau 
tiškos spaudos būreliui. Kun. 
J. Kubilius, SJ, praves ASS na
riams rekolekcijas, kurios įvyks 
Jaunimo centre balandžio 14 ir 
15 d. 

X Kun. dr. Ignas Urbonas 
papasakos savo kelionės įspū
džius, juos pailiustruodamas 
spalvotais paveikslais. Nekalto 
Prasidėjimo Marijos vienuolijos 
rėmėjų Marąuette Parko sky
riaus susirinkime kovo 21 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p. Susirin
kimas bus Švč. M. Marijos Gi
mimo par . salėje. Įėjimas lais
vas. Visi kviečiami. 

X šv . Mykolo parapijoj 40 
vai. atlaidai įvyksta ši savait
galį. Parapijos klebonas kun. 
A. Valančius kviečia pasinaudo
ti Dievo maionėmis. 

x šį sekmadienį, kovo 21 d. 
4 vai. p . p . Jaunimo centre. 102 
kambaryje, šaukiamas A. L. Mo
kytojų S-gos Chicagos skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje — pranešimai, 
naujų sk. organų rinkimai ir ki
t i reikalai. Skyr. vaidyba kvie
čia visus mokytojus gausiai da
lyvauti. 

X Stud. Virginija Robinaitė, 
gyv. Cicero j , y ra pakviesta į 
Cicero Aukšt . lit. mokyklą mo-
kytoia taut iniams šokiams dė-
styti, vieton Nijolės Remeiky-
tės, kuri persikelia gyventi Ca-
lifomijon. 

X A. a. muziko Stepo Sodei
kos vienų metų mirties paminė-

tapdami jhnas yra ruošiamas jo gimi
nių š. m. 20 d. (šeštadienį) 8 
vai. 30 min. r. bus gedulingos 
pamaldos šv. Kryžiaus bažny
čioje, kurių metu giedos "Dai
navos" ansamblis ir sol. Jonas 
Vaznelis. Diriguos Algis Šim
kus, vargonais gros Pe t ras Ar-
monas. Tuojau po pamaldų Šv. 
Kazimiero kapinėse įvyksta ant
kapio - paminklo pašventini
mas. 

X "Vyras ir žmona išeivi
jos l i teratūroj" — tokia tema šį 
šeštadienį D. Bindokienė skaito 
paskaitą studentų ateitininkų 
ruošiamame paskaitų cikle. Pa
skaita rytoj 7:30 v. v. Jauni
mo centre 203 salėje. 

X Apie šventąjį Raštą bus 
kalbama Chicagos ateitininkų 
sendraugių susirinkime šį sek
madienį 4 vai. p. p. tėvų mari
jonų vienuolyne. Inž. Pr . Urbu-
t is kalbės tema Kas yra Šv. 
Raštas. Mokyt. D. Augienė — 
Ką randu Šv. Rašte. Visuome
nę kviečia atsilankyti Chicagos 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRIEŠ PAVOJINGAS 

PILIULES 
Illinois atstovų rūmai vienbai 

šiai priėmė įstatymo projektą, 
kuriuo bus skiriamos sunkios 
bausmės už spekuliaciją pavo-

ŠIRDIES ATAKA VAIRUO
J A N T 

Mirtiną širdies ataką bevai
ruodamas automobilį Kostner 
gatve, Chicagoje, gavo Arthur 
Leideger, 49 m. Paliko žmoną 

jingomis barbitūratų ir amphe- ir du vaiku. Nevaldoma j o ma-
tamino piliulėmis. Jų JAV-se šina atsidaužė į kitą automobi-
pagaminama apie 10 bilijonų, ir 
apie pusę jų parduodama juodoj 
rinkoj. 

CIRKAS INVALIDAMS 
VAIKAMS 

Pax Romaną Nokturno programos dalyviai vasario men. 6 d. New Yorke. Pirmoje eilėje iš kairės į 
dešine: Salvinija Gedvilaitė, Violeta čižauskaitė, Vilija Mockute, Vėjūnė Svotelytė ir Virginija Eimu
tytė; antroje eilėje: Nezius Darmas, Gintaras Dambrava, Vyt. Konca ir Vyt. Jurgėla. Nuotr. P. Až. 

Ch icagoje ir apylinkėse 
ATŽALYNAS ŠOKA GELIU 

PARODOJ 
prasideda didžiule gėlių paroda. 

; Šių metų parodos vedėjai ger-
i Pirmosios lietuviškos pamal-
. dos šioje šventovėje sutapo su 

Medinah salėj, Chicagoj, bu
vo Shrine cirko seansas, į kurį į j ^ s e pareigose 
buvo suvežta apie 900 aklų ir 
kitokių invalidų vaikų. Jiems 
buvo padarytas malonumas smu 
Ikmeningai aiškinant cirko vyk
smą. 

lį, bet nieko nesužeidė. 

MIRfi A. STAGG 
Sporto garsenybė A. A. Stagg 

mirė, sulaukęs 102 m. amžiaus. 
J is buvo ir pirmaujantis futbo
lo žaidikas, ir garsus treneris, 

darbavęsis per 
70 metų. Vien Chicagos univer
sitete jis vadovavo sportui 41 
metus. 

bia Amerikos jaunimą, ypatin- i buvusio vargonininko ir "Dai
gai skautus . Lietuvių skautai ir navos" ansamblio meno vadovo Šeštadienį, kovo 20 d., 1 v. p 

p. Little Theatre patalpuose, gį kviesti dalyvauti ir jiems y r a I ir dirigento muz, St. Sodeikos 
McCormick Place, 22 gatvė ir | paskir ta vieta parodos vietovė- j mirties metinėmis. A. a. St. So-
Lake Shore Drive, Chicagoje, ; j e . K a s meta is gėlių parodą ap 

ats tovaus | žiūri net 200,000 žmonių. 

"Atei t ies" Atžalyną a ts to 
vaus šešios poros šokėjų ir ninkai davė tikrą lietuvišką re-
jiems su akordeonu palydės ; liginės muzikos koncertą. An-

" Ateities" Atžalynas 
lietuvius su tautiniais šokiais. 

Programa pr i ta ikyta prie pa
vasarinio motyvo, nes tą dieną 

deika mirė pereitų metų kovo 
15 d. 

"Dainavos" ansamblio daini-

sendraugiai. 
X Dail. K. Žoromskio paro

dą, esančią Čiurlionio galerijoj, 
gausiai lanko čikagiškiai. Jau 
y r a parduoti keli vertingi dar
bai. Paroda tęsis iki kovo 21 
d. Parodos lankymo valandos: 
šiokiadieniais, vakare nuo 7—9 
v., šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 12—9 v. v. 

X Litas Investing Co., ku
rios centras y ra New Yorke, 
artimiausiu laiku atidaro savo 
skyrių Chicagoje. Bendrovė pla
t ina savo akcijas, priima tau-

X Dr F. Kaunas, užsisaky- P ^ 0 i n d ė l i u s * d u o d a P ? ^ 
damas bilietus į koncertą, ku- K Sfy™* organizatoriai Ch! 

Raymond Wylie. Programos 
pranešėjas bus jaunutis ir ga
bus M. Mineika, 6641 S. Wa-
shtenaw Ave. Visi kviečiami į 
gėlių parodą ir tuo kartu irgi 
galėsite pamatyt i šokėjus. 

IŠSIGELRĖJO DVI MOTERYS 

Sandra Fick, 21 m., ir Susan 
Rodeck, 21 m., t ik keletą sek-
kundžių prieš tą momentą, ka
d a traukinys sudaužė jų maši
ną, iššoko ir išsigelbėjo. Jų 
mašina sustojo ant bėgių ir ne
begalėjo užvesti motorą. Pas
tebėjusios atlekiantį traukinį, 
dar spėjo iššokti. Tai įvyko ge-
ležingelio ir gatvės sankryžoje 
Des Plaines mieste. 

PLĖŠIKAI SUMUŠĖ 
VIENUOLĘ 

Plėšikai įsibrovė į Lore t to vie 
nuolyną, esantį prie Loret t to 

A. A. MUZ. SODEIKOS 
METINĖS 

sambiieciai žada ir toliau nuo
latos talkininkauti lietuviškose 
pamaldose. 

Muz. St. Sodeika mirė prieš 
metus. Ta proga giminės už
prašė šv. mišias, šeštadieniui, 
8:30 v. r. Mišiose giedos pilnas 
"Dainavos" ansamblis. Po šv. 
mišių bus vykstama į Šv. Ka
zimiero kapines, kur bus šven
tinamas a. a. St. Sodeikai pa
minklas. Apeigų metu taip pat 
giedos jo buvę vaikai, dainavie-

Nesan t lietuviško mišiolo, i čiai, kuriuos velionis taip nuo-
mišių auką celebruojantis | širdžiai mylėjo. 

Susirinkę gausiai prie jo ka
po, parodysime, kad velionis 
lieka gyvu mūsų širdyse. —Vč. 

IEŠKO CHORISTU SIMFONI
NIO ORKESTRO CHORUI 
Besiruošdamas vasaros kon

certams, Chicagos parkų distri-
k tas ieško papildomų choristų 
savo Grant Park Simfonijos or
kestro chorui. Kreiptis į Mrs. 
Honet, Chicago Park District, 
Harrison 7-5252, ext. 509. 

CHICAGOJE MAŽIAUSIA 
SUSISIEKIMO NELAIMIŲ 
T a r p JAV miestų, turinčių 

daugiau kaip milijoną gyventojų, 
susisiekimo nelaimių atžvilgiu 
šiemet ir 1964 metais Chicago 
buvo saugiausia: proporcingai 
imant, turėjo mažiausia nelai
mių. Sausio mėnesį Chicagoje 
buvo 21 mirtinos susisiekimo ne 

akademijos, 1447 E. 65 St., Chi- į lamės, taigi ne t mažiau negu 
cagoje. Seselė, nakčia išgirdusi Į 1964 m. sausio mėnesį, kada mi 
vyrų balsus, ėmė kelti t r iukš-! rtinų nelaimių buvo 26. Sausio 
mą. Plėšikai ją pradėjo mušt:, mėnesį kiekvieniems 10,000 įre-
Kai nubudo ir kitos seselės ir gistruotų automobilių mirtinų 
ėmė šauktis pagalbos, plėšikai nelaimių buvo: Chicagoje 2.5, 
pabėgo. Sumušta seselė nuga
benta į ligoninę. Ja i ne t kaulai 
įlaužti. 

New Yorke 3.2, Detroite 3.3, 
Los Angeles 3.6, Philadelphijo-
Je 4 . 

Dvi "Ateities" Atžalyno 
— Elizabeth Molis ir Joyce Janus. 
Jos vaidina voveraites, o kiti šoka 
voveraitės šokį. 

riuo bus paminėti partizanai, 
l i e tuv ių operos vadovybei ra
šo: "Laikau svarbiausiu fakto
rium propagandą spaudoj, radi
ją ir televiziją. Turiu pažįsta
mą Cicero Life laikraštyje, duo 
kit medžiagos patriūbysiu te-
nyščiam apie 1940 m. Įvykius". 

X Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos, Chi
cagos sk. 1965 m. valdyba pasi-

cagoje y ra Juozas Baužys ir 
Vyt. Galvydis. 

X Žurn. St. Pieža Chicago A-
merican dienraštyje kovo 17 d. 
laidoje aprašo Švč. P . M. Ne
kalto Prasidėjimo naująją baž
nyčią ir parapiją, kurios klebo
nu yra prel. D. Mozeris. 

X Aušros Vartų bažnyčioje 
kovo 14 d. buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos Vyčių or-

skirstė pareigomis: Kostas Bur- ganizacijos mirusios nares m 
ba — pirm., Aleksandras Traš
ka — vicepirm., Gintautas Vė
žys — sekr., V. Damanskis -
ižd., Algimantas Urbutis 
dybos narys . 

Valdybos adresas: c o Gin
tau tas Vėžys. 6349 S. Artesian 
Ave.. Chicago, UI., 60629. Te-
lef. 436-5369. 

X Jei J ū s negirdit "Margu
čio", įsigykit gerą FM (ir AM) 
radiją, tokį, kaip Telefunken, 
pas Gradinską. 2512 W. 47th 
St.. F R 6-1998. (sk.) 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius ENCOME 
TAX. 4259 S. Maplewood Ave., 
tel. CL 4-7450. (sk.) 

X DT. VI. Šimaitis jau 11 rne 
tų padeda lietuviams apskai
čiuoti tncome tax, 2737 W. 43 
St., tel. CL 4-2390: vai 10—1 

X Dėmesio Towu of I^ake apy
linkės gyventojai. A. Laurait is 
a t s idarė draudimo ir pajamų 
mokesčių įstaigą šalia Drovers 
Nat ional Bank — 4645 S. Ash
land. Į s ta iga yra Currency Ex-
disnge patalpose. Darbo valan
dos kaadien 9—6; ketvirt. iki 
8 v. v . (ak.) 

tencija. Pamaldų metu giedojo 
gražus (apie pusšimtis narių 
sąstato) Vyčių choras. Taipgi 

X Marąuette P a r k o Marijo
nų bendradarbių sąjungos susi
rinkimas bus ne trečią, bet ket
virtą kiekvieno mėnesio sekma
dienį, 3 vai. p. p . Šis pakeiti
mas padarytas dėl to, kad Sese
lių kazimieriečių rėmėjų centre 
susirinkimai būna trečią sekm. 
ir dauguma tų pačių asmenų 
priklauso abejom sąjungoms. 

X Rūta Lukaitė, Chicagos 
gyventoja, "Draugo" knygų iš
pardavimo proga, užsisakė kny
gų už 31 dol. Kviečiame ir ki
tus pasinaudoti knygų papigini-

Kovo 14 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos šventovėje pirmą kar tą 
suma nuskambėjo lietuvių kal
ba 
šv. 
kun. Juršėnas dar daug kur va j 
dovavosi lotynišku tekstu. Var- į 
gonininkas muz. P. Armonas 
buvo paruošęs parapijos chorą, 

šokėjos l; tiksliau, "Dainavos" ansamblį, 
komp. St. Šimkaus lietuviškais 
kūriniais 
pats Armonas išsivertė iš loty 
nų kalbos. 

MIRĖ VONIOJE 
Chicagos verslininkas, sugrį-

Kai kuriuos dalykus j žęs iš kelionės, rado savo žmo-
!ną Eleanorą Robinson, 41 m. 
I amžiaus, mirusią vonioje. 

Gaby jaunuolį j gyvenime palydint 

v a j . sol. Pr . Bičkienė solo pagiedojo , m ° rnenesm. 
Gffertorium ir "Panis angeli-
cus". 

Kadangi to choro dirigentas 
Faustas Strolia tą valandą tu
rėjo būti savo tiesioginėse parei 
gose. chorui vadovavo ir var
gonais akompanavo muz. J . Ber 
tūlis (šios bažnyčios vargoninin 
kas). Sumą laikė šios parapijos 
klebonas kun. J . Savukynas. 
MIC. Po pamaldų, klebonijoje 
buvo suruošta šiam chorui ka
vutė. 

X M. Varnienės ir D. Petruly
tės buvusieji Židinėlio auklėti
niai bus rodomi filme kovo 21 
d. 4 v., sekmadienį, Pakš to sa
lėje, 2801 West 38th St., pla
čiai lietuvių ir amerikiečių vi
suomenei, š iame susirinkime -
pubūvyj e K. Oželis, tėvų komi
teto vardu, praneš naujus Židi
nėlio planus. Savo atsilankymu 
prasmingai prisidėsite prie mon 
tesorinio auklėjimo papuliarini-
mo. Visi maloniai kviečiami. 

Kovo 3 
nes butą 

Inž. K. Petrauskas 

Šiomis dienomis jaunųjų mo
kslo žmonių gretas papildė dar 
vienas jaunas inž. Kęstutis Pet
rauskas. J is gimė 1941 m. Kau
ne. Mažytis būdamas drauge su 
tėveliais iškeliauja tremtinio 
keliu, artėjant raudonajam siau 
bui. Mokosi vargo mokykloje 
Schweinfurte. Vokietijoje. At-, 
vykęs Amerikon baigia aukštes Craxxe b a n k o viceprez 
niąją mokyklą ir pradeda stu 
dijas Illinois universitete. 

Būrelis mokinių pranciškonų šv. Antano vardo gimnazijoj Konnebunk-
porte, Maine. Nuotr. B. Kerbclienes 

Kęstutis pamėgsta matematiką ; 

ir šių dienų technikos žodis tam 
p a jo gyvenimo svajonė. Po 
kruopštaus darbo 1963 m. jis 
baigė Illinois universitetą Ba-
chelor of Science in Civil En-
gineering. 

Inž. Kęstutį be galo ima do
minti hidraulikos sritis ir šio
je srityje studijuoja jūros ban
gų apvaldymą ir jų pritaikymą 
prakt iškam gyvenime. Šioje sri 
tyje bedirbdamas, paruošė mok 
slinį darbą, už kurį pradžioje 
Illinois universitetas jam sutei-

, kė Master of Science in Civil En 

gineering titulą, patį gi mokslinį 
darbą aukštai įvertindamas. 

Kęstutis Petrauskas visose 
mokyklose pasižymėjo gabumu 

S ir dėl to eilę metų yra gavęs 
Illinois valstybinę stipendiją. 

Šiomis dienomis jis iš kelių 
didelių kompanijų gavo puikius 
pasiūlymus tarnybai. Pasirinko | moteriškių pasi tar imui 
darbą, su pradiniu aukštu atly
ginimu Standard Oil bendrovė

j e , Los Angeles. Calif.. kurioje 
dirbs savoje specialybėje. 

Šį jauną vyrą į gyvenimą iš
leisdami, jo tėveliai stat . kont-
rakt . inž. Pranas-Vitalis ir Na-
stutė Petrauskai šarkos resto
rane surengė išleistuvių vaišes, 
kuriose dalyvavo artimieji gi
minės, oper. sol. Al. Brazis su 
ponia, LB Chicagos apyg. pirm. 
inž. Br. Nainys su ponia, Luko
ševičiai, Liubartai. Kriaučiūnai, 

Petkevi
čius su ponia, Meškinų šeima ir 
kit. 

Vaišių metu buvo nuoširdžiai 

Kovo 6 ir 7 dienomis ALM Vaikų namai buvo atdari svečių vizitui. 
Per abi dienas atsilankė apie 200 asmenų. Nuotraukoje dalis sekma
dienio svečių: (Iš k. j d.) mokyt. J. Juknevičienė, dr. L. Kriaučeliū-
nas. direkt. J. Masilionis, F. Gramont, Ir. Kriaučeliūniene, R. Kuliene, 
prof. U. Fleege. K. Kenneth. p. Fleege, mokyt. J. Plačas. S. Vaišvi
lienė, mokyt. Gulbinskienė, S. Kuršiene. Nuotr. A. Gulbinsko 

PUTNAMAS Į CHICAGĄ 
d. į Onos Gradinskie-
sulėkė dailus būrelis 

Nekal
tai Pradėtos Marijos seserų rė
mėjų seimo reikalu. To būrelio 
veikėjos V. Čepaitienė, S. End-
rijoninė, E. Izokaitienė, M. Re
inienė — kvieslys, Al. Rūgytė, 
E. Vilimaitė ir St. Petersonienė. 
Tam būriui orumo davė ir du 
vyrai: kun. Tr imakas ir St. 
Rauckinas. 

Jaukiame Onos Gradinskienės 

— Taigi, — atsidūsta Mari
ja, ir visiems papasakoja, kaip 
ji prieš dvejus metus visur čia 
vaikštinėjo, ėjo, to prašė. Deja, 
joms persikelti šiuo metu į Chi-
cagą nėra galimybes. Jų persi
kėlimas ne nuo jų priklauso. 

Bet kovo 28 d. atvažiuoja į 
Chicagą motinėlė Augusta, 
(kas nežinojo energingos s tu
dentės Apolonijos Sereikytės 
dar Lietuvoj), atvažiuos d a r 
bent 2 — 3 seselės i r Putnamo 

bute tą vakarą, arbatėlę begurk planus bei rūpesčius papasakos. 
šnojant, vyko pasi tarimai sei
mo reikalu. Pokalbius vedė Ma
rija Remienė. Alicija Rūgytė, 
kaip būsima vaišių organizato
rė seimo metu, rūpinasi maisto 
reikalais, o Marija kėlė kitus 
klausimus. 

Seimo metu pamaldos bus 10 
prisimintas jaunojo Kęstučio I v a l ^ v a i š ė s i r posėdi _ n V-i 

trumpas, bet gražus ir ryžtin- Į E Kuprevičiūtės koncertas — 
gas gyvenimo kelias. Palinkėta 
nepaklysti svetimoje jūroje, be t 

4 vai. 
Aptarus seimo reikalus. jvai-

pasilikti nuoširdžiu ir pavyzdin- nįs k i t į pašnekesiai atsirado. 
gu lietuviu ir gražiai reprezen- ; Kun. Trimakas šnekučiuojasi su 
tuoti lietuvio vardą amerikiečių : Čepaitiene apie "Eglutę" . Stasė 
tarpe. 

Inž. Kęstutis Petrauskas, jau 
studijuodamas, priklausė s tu
dentų sąjungai ir kitoms lietu
vių organizacijoms ir, tikėkime, 
kad jis ir į gyvenimą išklydęs 
pasiliks geru tėvynės vaiku. 

—i. 

su Emilija diskutuoja naujų pa 
maldų reformą. Salomėja pasa
koja, kokios vis dėlto lietuviš
kos yra seselės kazimierietės 
savo galimybių ribose. 

— Taigi, kad Pu tnamo sese
lės gyventų Chicagoje, kad čia 
tokį vaikų darželį turėtų, kaip 

Janušait is j Toronte, — ats idūsta kuri tai. 

O tų planų jos taip daug t u r i : 
Ark. J . Matulaičio namų staty
ba lietuviams seneliams, "Eg
lutės" leidimas, stovykylų orga
nizavimas, lietuvaičių bendrabu 
čio išlaikymas, Toronto ir Mont 
realio lietuviški vaikų darželiai 
ir jų rūpesčiai. 

Ir visi tie jų darbai - darbe
liai skiriami mielam lietuviui 
išeiviui, kad jis ir jo vaikai 
būtų ne tik krikščioniškesni, bet 
ir lietuviškesni. 
Taigi, Chicagos svieteli margs, 

kad visas Pu tnamas šiuo metu 
negali persikelti į Chicagą, bet 
jo dalelę mes matysim^ kovo 28 
d. Jaunimo centre. I r ne tik Put 
namo dalelę pamatysime, bet 
smuiko lakštingalą Eleną Kup-
reviciūtę išgirsime ir pagal 
kun. Kubiliaus receptą Alicijos 
virtos kavos paragausime. 

Stasė Petersonienė 


