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Tai kada laisvasis pasaulis supras 
Sovietų Rusijos siekius?

Dėdė Šamas nenuodingomis dujomis bando Viet Congo partizanuose (P. Vietname) sukelti pasišlykš
tėjimą bolševizmu.

R VIETNAMAS

' JAV ambasadorius Taylor šviesiau 
žiūri į Vietnamo ateitį

Atvykęs iš Saigono į Washintoną
VVASHINGTON, D.C., — JAV 

ambasadorius Maxwell D. Tay
lor vakar iš Pietų Vietnamo at
skrido lėktuvu į Washingtoną 
prezidentui Johnsonui pranešti 
apie dabartinę karinę ir politinę 
padėtį Vietname. Nusileidęs ae
rodrome netoli YVashingtono, 
Taylor pareiškė koresponden
tams, kad Pietų iVetname padė
tis geresnė, nei buvo prieš kiek 
laiko, nes vietnamiečių karių 
nuotaikas pakėlė bombardavi- 

< ___________________
Sušaudyta keturiolika 

sukilėlių

RABAT, Marokas — Baudžia 
masis dalinys šeštadienį sušau
dė keturiolika pasmerktų asme
nų, apkaltintų sąmokslu nu
versti Maroko karaliaus Has- 
sano II režimą. Taip pat jie ap
kaltinti “bandę pradėti karinius 
žygius” palei alžiriečių ir ma
rokiečių pasienį.

Keturiolika asmenų buvo su
šaudyta po sukilimo prieš vy
riausybę. Casablancoje antradie 
nį kairiojo sparno sukilėliai ban 
dė nuversti monarchiją ir Ma- 
roką paversti socialistine res
publika, panašia į kaimyninę Al
žiriją.

— Italijoje 1964 metais gimė 
1,017,557 vaikai — tai buvo 
daugiausiai gimimų pokario me
tais. Italija 1964 metais turėjo 
51,172,000 gyventojų.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
sniegas ar lietus,

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11 
KALENDORIUS

Kovo 29 d.: šv. Edmundas,
Zalvytė
Kovo 30 d.: šv. Angelė, šv. 

Anelė, Prutenis.

mai karinių įrengimų Šiaurės 
Vietname. Ir matomos pasekmės 
tų bombardavimų. Vietnamiečių 
moralė irgi stiprėjanti.

Paklaustas apie derybas, JAV 
ambasadorius Taylor pasakė: 
“Dar per anksti kalbėti dėl de
rybų”.

Amerikiečių stipriai pakelbs- 
timas, Pietų Vietnamas visomis 
išgalėmis ginasi nuo šiaurės 
Vietnamo ir Kinijos organizuo
jamų komunistų. Bet pasirodo, 
kad ten dar yra kitas vidaus 
priešas. Saigono vyriausybei

NAUJAUSI
— Kardinolo Meyerio sveika

ta yra pavojingesniame stovyje, 
nes gydytojai mano, kad jo vie
noje kojoje sutirštėjęs kraujas. 
Ligonis vėl maitinamas per 
vamzdį.

— Izraelio ministeris pirmi
ninkas Eškol, atvykęs į Londo
ną, perspėjo, kad Egiptas “lais
vai prieina” prie Sovietų Rusi
jos arsenalo. Jis siūlo uždrausti 
ginklų siuntas į Artimuosius Ry
tus.

— Prezidentas Johnsonas pa
gyrė, kad Atstovų Rūmai šešta
dienį priėmė 1.3 bilijono dolerių 
mokykloms pagelbėti įstatymo

Sovietų raketos į Kiprųt
NICOSIA, Kipras — Kipro sa 

loję vėl stiprėja krizė, šiom die
nom susikirtus graikams ir tur
kams kipriečiams. Turkijos vy
riausybė kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, pateik
dama jai skundą prieš graikus 
kipriečius.

Šioje strateginėje Viduržemio 
saloje konfliktas prasidėjo 1963 
metų gruodžio mėn., graikam 
kipriečiam norint pakeisti kons
tituciją, kuri saugoja turkų ma
žumos teises.

Konfliktą nori gilinti ir at
naujinti Sovietų Rusijos vado
vai, kad suardytų šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) rytinio 
sparno vienybę, o sau sudarytų 
bazę Kipro saloje.

Jungtinių Amerikoss Valsty
bių žvalgyba jau turinti duome
nų, kad sovietinėm raketom jau 
rengiami įtvirtinimai Kipre.

Reuterio žinių agentūra va

tiesioginį pavojų sudaro jau ne
be tiek Šiaurės Vietnamas, kiek 
pats Vietnamas. Aiškiausias pa
vojus gresia iš vadinamojo bu
distų sąjūdžio. Jų tikslas aiš
kus: kažkuriais tikslais dar sle
piamais sumetimais perimti val
džią. Gali būti, kad jie nori su
sitarti su komunistais, Hanoi 
režimu, dėl, “taikos”. Vyriausy
bė, žinoma, turi teisę ginklu su
sitvarkyti su maištininkais. Bet 
vyriausybei taip pat turėtų būti 
žinomas pavojus, kad ji pade
da budistų politikams, kai iš jų 
daro kankinius.

OS ŽINIOS
projektą. Atstovų Rūmai 263 
(prieš 153) patvirtino mokyk
loms paremti įstatymo projektą. 
Prezidentas įsitikinęs, kad Se
natas entuziastiškai priims šį 
įstatymą.

Italijos premjeras
į Washingtoną

ROMA — Italijos premjeras 
Aldo Moro vizituos Jungtines 
Amerikos Valstybes balandžio 
20 ir 21 d. d., pakvietus jį į 
Washingtoną prezidentui John
sonui. Amintore Fanfani, užsie
nio reikalų ministeris, lydės ke-1 
lionėje ministerį pirmininką.

kar pranešė, kad sovietų rake
tos jau atgabenamos į Kiprą. 
Šiomis raketomis naudosis grai
kų kipriečių kariai.

Turkijos vyriausybė pareiškė, 
kad bombarduos, jei raketos bus 
mėginama iškrauti į salą.

Graikų užsienio reikalų minis
teris buvo nuvykęs į Kiprą pas 
prezidentą Makarijų paveikti, 
kad turkų mažumos graikai kip 
riečiai neskriaustų, ir tokiu bū
du būtų išvengta Turkijos in
tervencijos.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba tebėra įsipareigojusi laiky
ti Kipre savo karinius dalinius.

— Kongo (prancūzų buvusios 
kolonijos) nuverstas preziden
tas Fulbert Youlou pabėgo iš vi
los, kur jis buvo laikomas namų 
arešte. Atrodo, jog jis per upę 
pabėgo į buvusį belgų Kongą.

PARYŽIUS — Europa stu
miama į nežinią, Prancūzijai ir 
Sovietų Rusijai surandant bend
rą kalbą Vietnamo karo ir Vo
kietijos apjungimo klausimais. 
Britanija, ieškodama draugų Eu 
ropoję, labiau suka į seną prie
šą Vokietiją, o ne tiek į seną 
draugą Prancūziją.

Dabar jau yra tiek agijusi 
europiečių tautinė nepriklauso
mybė, kad vyriausybės ieško 
draugų už sąjunginių ir bend
ruomeninių ribų.

Prancūzija, pvz. Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) ir Euro
pos Ūkinės Bendruomenės (Ben
dros Rinkos) narė, daug labiau 
sutaria su Sovietų Rusija piet
ryčių Azijos ir Vokietijos ap
jungimo klausimais, nei su savo 
sąjungininkais Europoje.

Britanija, išskirta Prancūzi
jos iš Europos Ūkinės Bendruo
menės, tomis pačiomis akimis 
žiūri su Vakarų Vokietija, nor
maliai laikoma Prancūzijos ar
timiausia sąjungininke, į vokie
čių apjungimą ir artimų santy
kių su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis palaikymo reikšmę.

Stebėtojų rolėje
Antras daug pasakantis reiš

kinys metasi į akis, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės, ilgą 
laiką vadovavusios Europai, at
sistojusios stebėtoj); rolėje.

Prancūzų prezidentas de Gaul
le jau daugiau kaip metai pra
dėjo eiti savu politiniu keliu, 
bandydamas kurti naują Euro
pą, žinoma, vis dar nesurasda
mas su europiečiais bendros kai 
bos dėl Europos politinės vie
nybės.

De Gaulle pakartotinai siūlė 
dereybomis baigti karą ir neut
ralizuoti Pietų Vietnamą, žino
ma, ir pietryčių Aziją (negi jis 
dar nežino, kad neutralizavimas 
Vietnamo, reikštų jo patekimą 
į komunistų rankas). YVashing- 
tonui šaltai pažiūrėjus į Pary
žiaus pasiūlymus, Prancūzija pa 
rėmė Amerikos priešininką, at
naujindama prekybos sutartį su 
Šiaurės Vietnamo komunistiniu 
režimu ir sutiko dar padidinti 
paskolas.

Gen de Gaulle mėgina stip
rinti politinius ryšius su Sovie
tu Rusija, duodamas ilgametes 
paskolas Sovietam, kaip ir Bri
tanija, susilaukadamas iš Sovie
tų pritarimo Prancūzijos idėjai, 
kad Vokietijos apjungimo klau-

Iššauta prancūzų 
raketa

PARYŽIUS, Prancūzija — Pa
ryžiuje oficialiai paskelbta, jog 
prancūzų atominėje bazėje Sa- 
haros dykumoje, Alžirijos teri
torijoj, neesniai iššauta naujo 
tipo raketa. Tai yra pirmas pro- 
jektuojamoes trijų tarpsnių ra
ketos etapas.

Su tos raketos pagalba pran
cūzai tikisi šių metų gale iššau
ti į erdvę pirmąjį Prancūzijos 
dirbtinį žemės palydovą — sa
telitą.

Brazzavillės radijas užvakar 
pranešė, kad 1963 m. nuverstas 
prezidentas Youlou pabėgo ket
virtadienio naktį.

Kam tarnauja prancūzų prezidentas de Gaulle? Kada laisvasis pasaulis įsigys 
stipresnį politinį nugarkaulį?

simas būtų sprendžiamas Vokie
tijos kaimynų.

Vokietijos apjungimo Klausimas
Prancūzų ir rusų politika Vo

kietijos sujungimo reikalu turi 
Europai daug didesnių pasek
mių nei galvojama, nes gen de 
Gaulle, kaip ir Sovietų vyriau
sybė, nori Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Britaniją išskirti iš 
vokiečių apjungimo, pasienių ir 
ginklavimosi diskusijų, pakei
čiant jas Vokietijos kaimynais 
rytuose ir vakaruose, kaip dery
bininkais.

Ši politika laužo tarp Jungti
nių Amerikos Valstybių, Brita
nijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Rusijos susitarimus. Visos šios 
keturios valstybės turėtų rūpin
tis Vokietijos apjungimu. Buvęs 
sovietų diktatorius Chruščiovas 
jau 1955 m. Genevoje buvo pa
žadėjęs leisti laisvais rinkimais 
apsijungti Vokietijai. Sovieti
niai pažadai pasilieka pažadais.

Kaip paneigiami faktai
Šiandien kai kurie politikai 

teikia, kad komunizmas pasikei
tęs, koegzistencija tarp komu
nistų ir laisvojo pasaulio esan
ti įmanoma ir esąs sveikas reiš
kinys. JAV-bių politikos planuo 
tojas George Kennan siūlo per
vertinti savo pažiūras į Sovietų 
Rusiją, atsisakyti nuo minties 
apie sovietinės agresijos galimy 
bes ateityje. Šen. Fulbrightas, 
užsienio reikalų komisijos pirmi 
ninkas, neseniai pasakė, kad, 
girdi, komunizmas pasikeitęs ir 
vadovaujasi mažiau ideologija, 
o daugiau pragmatizmu. Vice
prezidentas Humphrey irgi ne
seniai džiaugėsi, jog Sovietų Ru
sija padariusi rimtų žingsnių 
taikos keliu. (Kremlius savo to
kia “taika” stengiasi pavergti 
laisvąjį pasaulį).

Arigi šie vyrai pamiršo naujo 
Kremliaus valdovo Brežnevo žo
džius, pasakytus 1964 metų lap
kričio mėnesį apie taikingą ko

Dabar pats laikas kelti Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tautose

Kongresmanas McClory ragina JAV-bių vyriausybę kelti Lietuvos bylą Jungtinė
se Tautose. Rezoliucijų skaičius jau pašoko iki 54.

LOS ANGELES, Calif. — 
“Aukščiausias laikas yra kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tau
tose ir per jas spausti sovietus 
pasitraukti iš Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų. JAV-bių vy
riausybė tai turi daryti nieko 
nelaukdama”, kalbėjo neseniai 
kongresmanas Robert McClory 
(R. III.), rezoliucijos (H. Con. 
Res. 135) autorius, ragindamas 
savo kolegas kongresmanus 
pravesti jo rezoliuciją. Šią re
zoliuciją išrūpino E. R. Skali
šius iš Waukegan, III., LV te
nykštės apylinkės darbuotojas.

Šiomis dienomis pora naujų 
rezoliucijų buvo įnešta Atsto
vų Rūmuose. Šių rezoliucijų 
autoriai yra; kongresmanas E. 
Ress Adair ( R., N. J.), H. Con. 
Res. 356; ir kongresmanas Ed
vvard J. Patten (D., N. J.); JHL 
Con. Res. 357. Pirmoji rezoliu
cija buvo išgauta lietuvių pa- 
tangomis, antroji — estų. Ypač 
prisimintinas kongresmanas E. 
Ross Adair: jis yra visai nau-

egzistenciją: “Taikingos koeg
zistencijos sąlygos užtikrins pa
sisekimą tautų išlaisvinimo ko
vai ir revoliucijos uždaviniam” 
((Izvestijos). Šia proga tenka 
priminti ir kai kuriuos lietuvius 
politikus, kurie 1940 metų birže
lio mėnesį teigė, Sov. Rusijos 
okupacinei armijai įžygiavus į 
Lietuvą, kad komunizmas pasi
keitęs, šios dienos komunistai, 
tai ne 1917 metų raudonieji. Už 
kelių dienų tie komunistinio su- 
žmoniškėjimo skelbėjai buvo už
daryti bolševikų kalėjimuose ir 
netrukus iš ten išvežti į kon
centracijos stovyklas Sibire pa
matyti, kiek yra pasikeitęs ko
munizmas. Nenorėtumėm, kad 
tas pats ištiktų ir amerikiečius 
politikus, kurie optimistiškai 
įtaigoja, jor reikėtų atsisakyti 
nuo minties apie sovietinės ag
resijos galimybes ateityje.

Laisvasis pasaulis, atrodo, tar 
si būtų apglušimo stovyje, to
dėl ne tik visokių nesąmonių pri
kalba, bet ir savo ištižimu, bai
me ir nesiorientavimu pagelbsti

TRUMPAI
.— Belgijos užsienio reikalų 

ministeris Spaakas šiom dienom 
pasisakė už Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio Rapackio be- 
atominės zonos plano palankų 
svarstymą. Rapackis siūlė nu- 
atominti vidurio Europą ir ją 
neutralizuoti. Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir Britanija tą 
planą buvo atmetusios.

— Kinijos komunistai sustip
rino puolimus prieš Sovietų Ru
sijos dabartinius vadus. Kalti
no, kad jų sušaukta kovo pra
džioje Maskvoje devyniolikos 
komunistinių partijų (iš įvairių 
pasaulio kraštų) konferencija 
prisidėjusi prie komunistų skal
dymo. Dabartiniai vadai esą pa
šalinę Chrušučiovą, bet palikę 
chruščiovimą, eina tarnauti

Koingresmanas Robert McClory
(R., III.), neseniai įnešęs rezoliu
ciją (H. Con. Res. 135) Lietuvos 
bylos reikalu. Rezoliuciją išrūpino 
E. R. Skališius, L B darbuotojas 
Waukegan, III., mieste.

komunistam vykdyti jų planus: 
pavergti pasaulį. Jei dėl laiki
nės ramybės mes kišame galvas 
į ištižimo ir baimės smėlį ir ig
noruojame faktus apie Sovietų 
Rusijos ir kitų komunistinių 
kraštų vadovų siekius, mes pri
sišauksime katastrofą, pabrėžė 
kartą šen. Thomas Dodd (D., 
Conn.).

Tenka apgailestauti, kad Šiau 
rėš Atlanto sąjungos (Nato) 
nariai šiuo metu rodo maža 
bendradarbiavimo tarp savęs, 
daugiau bendradarbiavimo su 
priešininkais: jei iš vienos pusės 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Sovietų Rusija, tai iš kitos pu
sės Prancūzija ir raudonoji Ki
nija; jei iš vienos pusės Ame
rika, Britanija, Vokietija, tai iš 
kitos pusės flirtas tarp Pran
cūzijos, Sovietų Rusijos ir Ki
nijos.

Nebuvo dar atsitikimo, kad kas 
jėga užkariautų širdį.

— Moliere

IŠ VISUR
Jungtinėm Amerikos Valsty
bėms. Vedą slaptas derybas su 
Amerika dėl Vietnamo.

Tas skilimas tarp Maskvos ir 
Pekino nėra jau toks didelis 
dalykas, kaip atrodo. Kinijos ko 
munistų vadai ir Kremliaus va
dovai sutaria, kad komunizmas 
turi užvaldyti pasaulį, bet tik 
jie skiriasi metodais. Pekino va
dai nori karu susidoroti su “ka
pitalistiniu” pasauliu, o Maskva 
koegzistencija.

— Pietų Vietname Da Nang 
uoste šeštadienį sužalotas JAV 
laivas. Atrodo, kad Viet Congo 
naras bandė dinamitu išsprog
dinti JAV-ių laivą.

— Raudonosios Kinijos prem
jeras Chou En-lai šią savaitę 
Kaire vizituos Egipto preziden
tą Nasserį.

jos rezoliucijos autorius; jo 
distrikte lietuvių skaičius yra 
labai ribotas. Jo distriktas api
ma Fort Wayne, Ind., miestą 
ir aplinkines vietoves. Parašyki
me jam padėkos laiškučius iš 
visų krašto kampų.

Rezoliucijų skaičius jau yra 
pašokęs iki 54; jų skaičius ir 
toliau didės. Dedamos visos pa
stangos vieną iš rezoliucijų pra
vesti. Visi geros valios lietuviai 
kviečiami prisidėti prie šio taip 
svarbaus darbo. Visais reikalais 
rašyti; Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles, Calif., 90007.

UžpuoJimai Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Brazilija 
— Keturiasdešimt partizanų ko
vo 26 dieną buvo užpuolę dvi 
karines įgulas ir radijo stotį 
pietinėje Brazilijoje. Karo mi
nisterija pranešė, kad sužeistų 
ar užmuš,tų nebuvę.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
IR DARBAS

Tvarko Pranas Šulas ir Jonas Šoliūnas 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PRIĖMĖ 6 BIL. MEDICARE ĮSTATYMO 

PROJEKTĄ

Kongreso sumanymų (House 
ways & means) komitetas pri
ėmė 6 bil. dol. Medicare nuos
tatus, apimančius prez. John
sono gydymo ligoninėse ir pen
sijų padidinimo planą. Pagal tą 
planą numatoma ligoninėse ne
mokamas gydymas visų vyres
nių negu 65 m. amžiaus asme
nų; kiekvienas turės teisę pa
sirinkti privalomą planą, kuris 
padėtų apmokėti kitas sveika
tos išlaidas; numatoma liberali
zuoti steito - federalinę sveika
tos aprūpinimo sistemą mažiau 
pajamų uždirbančiom grupėm; 
numatoma pagal socialinį drau
dimą visiems padidinti pensijų 
išmokėjimus 7%.
> - Mokesčiai bus padidinti

' Šiam planui finansuoti numa
toma soc. draudimo mokesčius 
padidinti. Sekančiais metais dau 
giausia darbininkas mokesčių 
mokės $69.60.

Senesnio amžiaus asmenys 
nemokamą gydymą ligoninėse 
gaus per 60 dienų, be to, 20 die-

MES ATSAKOME
JOS KLAUSIATE,
Kl. Nuo 1949 m. dirbu papra- 

tą darbą. Nuo 1961 m. išėjau į 
pensiją. Pensijos gaunu tik 81 
dol. Vis tebedirbu, uždirbdamas 
per mėn. $86. Superintendentas 
mane verčia dirbti ilgas valan
das. Jei mane atleistų, ar aš 
gaučiau bedarbio pašalpą ir pen 

‘ siją. Kai aš dirbu gaudamas pen 
siją uždirbu beveik $1,200 ir iš 
mano uždarbio atskaito senat
vės apdraudimui Jeigu aš iš
dirbsiu daugiau kaip 5 metus, 
Uždirbdamas beveik $1,200, ar 
(padidėtų mano pensija? A. R.

Ats. A. R. Socialinio draudi
mo įstaiga nedraudžia gauti be
darbio pašalpą ir pensiją iš so
cialinio draudimo tuo pačiu lai
ku. Vadinasi, jeigu nustotumė
te dirbti ir pradėtumėte gauti 
bedarbio pašalpą, tai jums so
cialinio draudimo pensija nebū
tų sulaikyta, bet būtų ^.išmo
kama ir toliau.

Ar jūsų pensija padidėtų ar 
ne, .jeigu jūs dirbtumėte dar 
penkis metus, uždirbdamas kas 
jpet po $1,200, negalima pasa
kyti, nes nebežinome jūsų gi
mimo datos. Neturint pilnų duo 
menų negalima apskaičiuoti ir 
pensijos. Jonas šoliūnas

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
REIKALAIS

Kl. Išeinant i pensiją aš už
dirbu per metus $4,000 žmona 
$2,000 ir nuomos gaunam per 
metus $1,408. Ar nuomą pri- 
siskaito kaip uždirbti pinigai? 
Mes išdirbom 14 metų laiko. Pe 
nsijon išeinam 1966 m. gegužės 
8 d. Mes pildom mokesčių blan
ką vieną kartą. Tai kaip reikia 
Išskirti bendrą sumą, kad būtų 
atskirai? Pr. W.

Ats. Pr. W. Už nuomą gauti 
pinigai skaitomi pajamomis ir 
už tas pajamas mokesčius rei
kia mokėti. Bet jūs galite iš tii 
pajamų nusirašyti išlaidas nuo
moto buto remontui ir kt. iš
laidas (nekiln. turto moks., a- 
mortiaacijos ir p.). Jūs galite 
mokestinį pareiškimą pildyti 
bendrą ir atskirai kaip naudin
giau išeitų. Nueikite pas paja
mų mokesčių žinovą, jis sutvar
kys, Pr. Šulas

nų poilsio namuose (nursing 
home). Tačiau už tai kiekvie
nas pacientas privalės įmokėti 
$40. Planas įsigaliotų 1966 m. 
birželio 1 d.
Padidins 7% pensijų išmokėji

mus
Socialinio draudimo senatvės 

išmokėjimai būtų padidinti 7% 
visiems; pradėtų veikti atgal, 
nuo 1965 m. sausio 1 d. Dabar 
mokama min. pensija $40, būtų 
padidinta iki $44; maksimalinė 
pensija iš $125, būtų padidinta 
iki $135.90.

Kovo 24 d. Chicago American 
paduoda pavyzdį, kaip veiktų 
priimtasis sveikatos planas. Jei
gu sūnaus hiotina būtų 65 m. 
ir susirgtų, tai ji gautų 60 die
nų nemokamą gydymą ligoni
nėje, gi sūnus turėtų įmokėti 
ligoninės sąskaitos $40. Be to 
sūnus turėtų apmokėti gydyto
jų honorarą, už laboratorijos 
tyrimus ir kt. med. išlaidas. 
Tačiau jeigu sūnus motiną įra
šytų į savanorišką planą ir mo
kėti $3 per mėnesį padėtis pa
gerėtų. Po to, kai sūnus bus į- 
mokėjęs $50, planas apmokėtų 
80% gydytojų honoraro, už la
boratorijos tyrimus, Rentgeno 
nuotraukas ir kt. sąskaitų. Gi 
sūnui tektų apmokėti 20% li
kusių išlaidų.

Tai maždaug toks iš kelių 
projektų “maišytas” sveika
tos planas priimtas, teduodąs 
mažai lengvatų senesn. amžiaus 
žmonėms. Pr. Fab.

—o—

NAUJI ATLYGINIMŲ 
PROJEKTAI

Dabar paaiškėjo, kad po 23 
metų bylinėjimosi JAV vyriau
sybė pardavė 11,166,438 akcijas 
General Aniline and Pilm Corp. 
(14 fabrikų) už 329,141,925 dol. 
Pretenzijas pareiškė ir Šveica
rijos firma Interhandel, kuri tu
rėjo gauti dai. akcijų iš I. G. 
Farben. Byla pasibaigė suda
rant atitinkamą sutartį. JAV-

I?

Standard Federal
S AVINGS & LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — VIrginia 7-1141

TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 menesius. Dabartinis dividentas 41/4 % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradieniais ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr. 
Prezidentas

BALANDŽIO 15 D. VISIEMS 
ĮSIDĖMĖTINA DATA

Marjan ‘Pete’ Staniec, Socialinio 
draudimo įstaigos distr. vedėjas

— Balandžio 15 d. yra ne 
vien pajamų mokesčių mokėto
jams svarbi data, bet ir pas
kutinė diena verslininkams 
(self-employed),—pareiškė Mar- 
jan 'Pete’ Staniec, Socialinio 
draudimo administracijos įstai
gos (1256 W. 69 St., Chicago, 
III.) districto vedėjas.

Iki nurodytos datos kiekvie
nas verslininkas, turėjęs per 
1964 metus $400 ar daugiau 
pajamų, privalo sumokėti so
cialinio draudimo (self-employ
ed) mokesčius.

Verslininkas privalo užpildyti 
atskirą formą (Schedule C) 
prie bendros formos 1040. Toji 
forma turi būti tikslai užpildy
ta, kad verslininkas gautų so
cialinio draudimo kreditą.

Socialinio draudimo mokestis 
verslininkui yra 5.4% nuo neto 
pajamų gautų iš verslo iki mak- 
simalinės sumos '$4,800, — pa
reiškė Mr. Staniec. —Pr. šulas

bių vyriausybė gaus $183 mil., 
o Interhandel — $146 mil. Gau
tieji iš pardavimo pinigai yra 
svarbiausia pozicija atlyginimui 
JAV piliečių nuostolių karo me
tu. Kongreso priimtame įstaty
me yra straipsnis, pagal kurį 
likus pinigų jie bus panaudoti 
atlyginimui buv. karo belais
viams ir kacetininkams. Dabar 
Kongrese yra palenkesnė atmo
sfera ir tikimasi, kad valdžiai 
pritariant bus išleisti aiškesni 
atlyginimo įstatymai. Savo lai
ku buvo apskaičiuota, kad buv. 
karo belaisvių ir kacetininkų 
buvo 1,200, tačiau keliems me
tams praėjus jų skaičius suma
žėjo, nes karo aukos išmiršta.

Agr.

Spauda apie Medicare
— The Boston Globė š. m. 

vas. 19 d. str. “Medicare Battle 
Opens” rašo, kad prieš 3 metus 
tragiškai žuvęs prez. Kennedy 
pažymėjo, kad pusė šios tautos 
18 mil. senelių neturi .sveikatos 
apdraudos. šiuo metu tokių 
žmonių jau yra 22 mil. su 600,- 
000 vien tik Massachusetts. Be
veik kiekviena pasaulio civili
zuota valstybė yra priešakyje 
JAV-bių, išsprendusi šią didžią 
socialinę problemą. Kiekviena jų 
turi savo lygų kaip šiame kraš
te pasiūlytą King-Anderson įst.

AFL-CIO TARYBA NUMATO 
ŪKIO ATOSLŪGĮ

Bay Harbour, Fla., posėdžia
vusi AFL-CIO taryba paskelbė, 
kad šių metų gale galima laukti 
šiame krašte ūkio atoslūgio. Fe
deralinė vyriausybė turėtų pa
skirti 2 bil. dolerių miestų vie
šiesiems darbams; turėtų vyk
dyti platų planą ūkiškai pris
lėgtų sričių atstatymui; pakelti 
mažiausią atlyginimą nuo $1.25 
iki $2 ir jį taikyti tiems, kurių 
jis šiandien dar neliečia; su-

George Meany, AFL-CIO pirm.

trumpinti darbo savaitę iki 35 
valandų.

Taryba nurodo, kad 1965 m. 
3.7 mil. žmonių pasieks 18 m. 
amžių, tai milijonu daugiau ne
gu pernai. Dauguma jų ieškos 
darbo. Be to, reikia nepamiršti, 
kad mašinos^ Vis daugiau žmo
nių rankų pakeičia.

— Darbo sekretorius W. Wil- 
laird Wirtz paskyrė p-lę Shadą 
von Hein apmokymo ir bandy
mų atstove (apprenticeship & 
training representative). Ji yra 
gimusi Montclair, N. J. ir gy
veno Chevy Chase, Md. su savo 
tėvu Frederick W. von Hein, 
pensininku. Ji yra baigusi St. 
Mary’s Female seminariją, St. 
Mary’s City, ir Strayer’s verslo 
kolegiją. 1. P- š.

SS

projektą ir paprastai už jį gere
snį įstatymą seniai įgyvendintą. 
Pvz. Vokietija sveikatos pro
gramą jau turi 88 metai. 33 ki
tos valstybės Vokietiją pasekė. 
Didž. Britanija jį įgyvendino 
1948 m. Winstono Churchillio, 
konservatoriaus vado pastango
mis, kaip imperatyvinę būtiny
bę. Tai efektyvus atsakymas į 
AMA siūlomą Elderkare, būtų 
priimti prez. Johnsono Medioa- 
re įst. projektą. Šiais žodžiais 
Uncle Dudley baigsią savo straip 
snį. L. P.

NUKENTĖJUSIEMS NUO 
NACIŲ DĖMESIUI

Kaip jau esame rašę, jau yra 
paruoštas įst. projektas nacių 
aukoms atlyginti. Kad greičiau 
Kongresas šį įstatymų priim
tų, reiktų rašyti JAV preziden
tus tokio turinio laiškus:

I urge you, Mr. President, to 
initiate and instruct the Secre- 
tary of State to conclude a re- 
parations treaty with Germany 
to enable American citizens, 
victims of Nazi terror and mis- 
treatment, to file claims and 
collect rightful indemnity.

The present German govern- 
ment does not regard holding 
an American Citizen for over 
five years in a Nazi forced la- 
bor camp as an injury or 
damage to him.

Reparations are not being paid 
out to American citizens any- 
how.

Respectfully yours,
(Po šių žodžių reikia pasira

šyti ir tą laišką siųsti į Washing- 
ton, D. C., White House.)

A. C.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
jjfy Ortopedas, Protezistas

Aparatal-Protezal, Med. ban-4 dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. OSrd St., Chicago 29. III. 

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 11- 6-8. šeštad. 9-1

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WAlbrook 6-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvi'ord 
Medical Building) Tei. LU 5-6446

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

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

Resld.: 8241 VVest 60th Place 
Tel.; REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-člos lr California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois 
ValąndoB pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-584*, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 6-3226

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

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

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-0*00

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE —- NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAYVPORD, MEDICAL BLDG.

644* So. Pulaski Road 
Valandoa pagal susitarimą
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė, VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2787 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą

Ofiso tet. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS

2650 West OSrd Street 
Pirm, antrad, ketvirt. Ir penkt.

nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-0000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso PR 6-17*5 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2800 VVest 51st Street
Oakley Medical Arts

Pirm, antr, 
2—4 tr 6-

ketvirt. lr penkt. nuo 
-9 lr pagal susitarimą

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad, antrad, ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 p. .p, 0:80—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai, trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU lr VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7160 South YVestern Avenue 

Pirmad, antrad, ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p, šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1108.
Res. tet 230-2*1*.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiao ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Hez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdlm 9-11 ryto lr 4-8 ▼. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 3 
8:30 — 12:00.

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

DR. JULIJA MONSTAVlčIUS
GYDYTOJA ir chirurge 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel ef. ofiso: PUIlman 5-0700 
Namų: BEverly 8-3846 

Prlšm. vai.: kasdien 8-8 v. v, šešt"
1-3 p. p. lr treč uždaryta.

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

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 0-7800; Namų 925-70*7

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadienj

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 
Treč. lr sekmad. tik susitarus *-------—------_______________________
DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais š,v, Kryžiaus ligoninę 
VAL: Pirmad, antr, ketv, penkt nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo I-’v v 
iu ' ,,nu<Ldhf' Trečiadieniais lt kitu laiku šuiitarus telefonu:
______ Telef. į REpublic 7-22*0.

DR. ANT; Rudokas, Opi.
Tikrina akis ir nritaiko akinius 

keičia stiklus ir renius 
4455 S. California Avė, YA 7-7381

v.al; p p lkl 8 v- v- kasdien 
trečiadieniais uždaryta: šeštadlenlalr nuo 10 y, r. jki i v. pop^t.

Rez. tef. PR 9-0730. ‘

DR, L, SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

Uhirurgrija
Ofisas: Nąnjas adresas: 2454 YVeet 
7ist. St. (7f-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel j.776-2880.
______Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehill 0-0617
Valandos: 1-3 p. p. lr 6-8 p. p. 

Penkt tik l-s p. p.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}

Offlso telef. CLiffside 4-2806 
Resid. telef. YVAlbrook 5-30V*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai
chirurgija

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

6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 2 v 
Iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV, 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577\ 
Ofiso vai.: Pirm, antr, treč. lr 
penkt, nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai
ku—- pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas i— GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
epeclalybė: AKUŠERIJA IR MOTERO 

LIGOS
VALANDOS: .'U lki 4 lr 6 Iki 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaldlenials uždaryta

Teb PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. S 
Šeštad. nuo 2 lk 4 v. Treč. lr sekm.

tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PSR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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ĮAV laimėjimai

ERDVĖS TYRINĖJIME

Praėjusią savaitę Jungtinių 
Amerikos Valstybių erdvės ty
rinėjimo darbuose buvo dide
lė, istoriška. Ketvirtadienį ko
vo 24 d. daug milijonų žmonių 
stebėjo, kaip po keletos dienų 
apie 250,000 mylių kelionės at
likusi raketa — Ranger IX, 
pasiekė mėnulį. Žiūrovai tele
vizijoj matė tikrai stebėtinus 
dalykus. Jie matė, kaip prieš 
nusileisdamas mėnulin Range- 
ris IX iš jame įrengtų televi
zijos aparatų momentaliai per
davė Amerikai daugybę mėnu
lio vaizdų, kurie mokslo atžvil
giu yra nepaprastai vertingi. 
Buvo aiškiai matomi vadina
mieji krateriai (craters) arba 
ugniakalnių žiotys ir labai įdo
mi “upė” ar šiaip koks plyši
mas.

Mokslininkai niekuomet ne
turėjo tiek daug galimybių 
studijuoti mėnulį, kaip dabar. 
Jie savo rankose turi tūkstan
čius stebėtinai gerų nuotrau
kų, iš kurių jau žymiai tiks
liau galės nustatyti, ar kapsu
lė su žmogum ar žmonėmis 
galės saugiai nusileisti mėnu
lyje, kad nepasinertų į kokią 
Ugniakalnių lavą, kad patyrę, 
kas reikalinga patirti, galėtų 
sugrįžti atgal. Nėra abejonės, 
kad “iššaunant” žmogų ar 
žmones į mėnulį dar daugiau 
bus atlikta tyrinėjimų, pasiun- 
ėiant ten dar keletą “randže- 
rių”. Žmogų ar žmones siųsti 
į mėnulį planuojama 1970 me
tais. Tai reiškia po penkerių 
metų. Laiko jau nedaug beli
ko. Bet po Ranger IX taip 
sėkmingo žygio, atrodo, kad 
to laiko pakaks visiems prisi
rengimams.

i* * •
Dar didesnis ir sensacinges- 

nis įvykis erdvės tyrinėjime 
įvyko balandžio 23 d., kai du 
Jungtinių Valstybių astronau
tai — Virgilijus Grissom ir 
Jonas Young erdvėlaiviu “Ge
mini” tris kartus labai sėk
mingai apskrido aplink žemės 
kamuolį. Juodu tą didelę ke
lionę erdve atliko per penketą 
valandų be kelių minučių. Tai 
buvo pirmas Amerikos bandy
mas “iššauti” šion erdvės ke
lionėn du astronautus vienoj 
ir toj pačioj Gemini kapsulėj.

Šiuo Amerika, tiesa, nebuvo 
pirmoji. Rusai jau seniau pa
našų žygį yra padarę. Ketver
tą dienų prieš Grissom ir 
Young žygį, Sovietų Rusija pa
siuntė aplink žemę savo du 
kosmonautus J Beliajevą ir 
Leonovą. Jie daugiau kartų 
apskrido aplink žemę. Vienas 
jų — Leonovas būk tai buvęs 
išlipęs 'iš erdvėlaivio ir per 
apie dešimt minučių vartęsis 
atviroje erdvėje. Tai, žinoma, 
buvo naujas pasisekimas. Ta
čiau 'mokslininkų tvirtinimu

Spaudoj ir gyvenime

KŪRYBA PAVERGTOJE LIETUVOJE
Vilniuje įvykęs Rašytojų sąjun

gos valdybos plenumas ne tik iš
nagrinėjo rašytojų kūrybą, bet ir 
nedviprasmiškai iškėlė reikalavi
mą : ryšium su Lenino gimimo 
100-siotnis metinėmis ir artėjan
čia Spalio revoliucijos 50-ja su
kaktimi, kūrėjai turį labiau susi
domėti revoliucine tematika.

Tai liudija plenumo darbų apra
šymai (plg. “Tiesą”, vasario 21, 
nr. 43 ir “Literatūrą ir Meną”, 
nr. 8). Dėmesio vertos ne tik E. 
Mieželaičio pranešimo kai kurios 
mintys, bet ir “Tiesos” korespon
dento D. šniuko pastabos. Pirmo
je eilėje džiūgauta pasirodžius ke
liems romanams, pripažinta, kad 
lietuvių poetai jau atsilieka, de
juota, kad kūrinių lygis nesąs 
aukštas.

Neapdoroti kūriniai
Anot Mieželaičio, persilaužimas 

įvykęs praėjusiais metais, iškilusi 
proza, nors ji vis tebesanti ieško
jimų kelyje. Kai kurie romanai lai
komi brandžiais bei verstinais į 
kitas Sovietijos kalbas, gal dėl to, 
kad juose, pagal visus partinius 
reikalavimus, atskleidžiama “revo
liucinė tikrovė”. Iš tų knygų dau
giau vertinamas A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus romanas “Sąmokslas”

rusų žygis (jei iš viso jis bu
vo atliktas) nebuvo tiek ver
tingas, kiek buvo vertinga 
amerikiečių astronautų — Gri- 
ssomo ir Young kelionė.

Amerikos mokslininkai, erd
vės tyrinėtojai erdvėlaivyje 
Gemini įtaisė tokius instru
mentus, kuriais pasinaudoda
mi amerikiečių astronautai ga
lėjo patys vairuoti savo “lai
vą”, jį pakreipiant taip ir ten, 
kur jie norėjo ir kur jiems rei
kėjo. Tai buvo didžiausias JAV 
mokslininkų laimėjimas erdvės
tyrinėjimo eigoje.

# * *

Tenka prisiminti laikus prieš 
trejetą metų, kai John Glenn, 
pirmasis astronautas skrido 
aplink žemę. Visuomenė buvo 
labai susirūpinusi. Rūpinosi 
vyriausybės žmonės ir patys 
mokslininkai dėl šio pirmojo 
amerikiečio žygio, nes tada dar 
buvo abejonių, ar tas žygis pa
vyks. Jis pavyko. Dabar jau 
verčiame kitą istorijos lapą ir 
matom, kaip didelė pažanga 
yra padaryta erdvės tyrinėji
mo technologijoj. Mechanizmas 
ir technika yra tiek pagerinta, 
kad dabar jau dėl daromų žy
gių į erdves pasisekimų ma
žiau beabejojama arba ir vi
sai neabejojama.

Bet vis dėlto astronautams, 
kaip Grissomui ir Young, rei
kalinga labai daug drąsos ryž
tis skristi aplink žemę. Paga
liau, neužtenka drąsos. Reikia 
sveikatos ir žinojimo. Už tat 
jiems reikia duoti didelį kre
ditą dėl gerai ir sėkmingai at
likto žygio, po kurio daug kas 
yra paaiškėję, daug abejonių 
pašalinta.

Ligšiol amerikiečių erdvės 
tyrinėjimo technika buvo tiek 
gera, kad nereikėjo surizikuo
ti žmonių — astronautų gyvy
bėmis. Sovietų Rusija irgi yra 
atlikusi daug erdvės tyrinėjimo 
darbų, bet jai tai kainavo ne 
vieno, bet kelių astronautų gy
vybė. Sakoma, kad vieno ru
so astronauto lavonas jau ke
linti metai, kaip skraido erdvė
je. Vadinas, jį iškėlus erdvėn, 
sugedo kapsulės mechanizmas 
ir nelaimingasis negalėjo būti 
grąžintas iš erdvės žemėn. 
Reiškia, rusai mokslininkai ri
zikuoja, siųsdami erdvėn ast
ronautus, nebūdami visai tikri, 
kad jį bus galima sugrąžinti.

JAV erdvės tyrimų progra
ma bus vedama ir toliau. Bus 
siekiama mėnulio, bet taip pat 
bus nuodugniau tyrinėjamos ir 
planetos. Amerikos erdvės in
žinieriai juo toliau, juo aiškiau 
pademonstruoja savo didelius 
sugebėjimus ir jie, drauge su 
drąsiais astronautais, neša 
garbę ir pasididžiavimą visam 
kraštui.

(liečiama 1926 metai Lietuvoje, 
ypatingai iškeliant keturių su- 
šąudytų komunistų veiklą), M. 
Sluckio “Laiptai į dangų”, J. Avy
žiaus “Kaimas kryžkelėje”, A. 
Venclovos “Pavasario upė” ir kt. 
Didžiuojamasi, kad be J. Marcin
kevičiaus “Kraujo ir pelenų” (jie 
pristatyti Lenino premijai), rusų 
kalba išleidžiamas M. Sluckio ro
manas, be to, rusų kalba ruošia
mos V. Mykolaičio-Putino ir Salo
mėjos Neries poezijos rinktinės.

Pasitenkinta didėjančiu Lietuvo
je išleidžiamų romanų skaičiumi. 
Gal, kaip mėgstama pabrėžti, 
brandi tų kūrinių kokybė? Vargiai, 
nes minėtame pranešime prisipa
žįstamą: “visi mes dar dirbame 
perdaug skubotai, atiduodame lei
dyklai per mažai išnešiotus, išken
tėtus, subrandintus per žalius, per 
mažai apdorotus kūrinius”.

Priekaištai daromi ir kitiems 
kūrybos žanrams — pvz. poezija, 
esą, auganti, bet susmulkėjusi, 
joje pastebimas “polinkis į impre
sionistinį trapumą, balso kame
riškumą, poetinės dainos motyvo 
šiaurėjimą” (E. Mieželaitis). Dra
maturgija ir toliau nusmukusi, ji 
gerokai atsilikusi, lėkšta, dramo
se trūksta ir charakterių ir idėjų.

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos laisvės byla Amerikoje ir Europoje
Pasikalbėjimas su ministerių Stasiu Lozoraičiu apie jo kelionės tikslus ir patirtus įspūdžius

GRAŽINA KRIVICKIENĖ, “Draugo” korespondentė Washingtone

Lietuvos diplomatijos šefas, 
ministeris Stasys Lozoraitis, 
grįždamas iš Pietų Amerikos, at 
vyko į JAV ir šiomis dienomis 
lankėsi Washingtone. Jūsų ko
respondentei jis mielai sutiko 
papasakoti apie savo kelionės 
tikslus, o taip pat ir nuotaikas 
Lietuvos reikalu ir atsakyti į 
klausimus.

— Pone, miuisteri, koks yra 
svarbiausias Jūsų kelionės tiks
las?

— Aplankyti mūsų pasiunti
nybes ir konsulatus Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje, susipažinti 
su vietos sąlygomis, pasikeisti 
nuomonėmis su Lietuvos diplo
matiniais ir konsuliariniais at
stovais ir aptarti naujai iškylan 
čius tiek politinius, tiek admi
nistracinius reikalus atskiruose 
kraštuose, o taip pat dalyvauti 
HI Pietų Amerikos lietuvių kon
grese Sao Paulo.

— Koks Jūsų {spūdis iš apsi
lankymo Pietų Amerikoje, ypač, 
kas liečia mūsų pasiuntinybes 
ir konsulatus?

— Lankymasis Kolumbijoje 
ir Urugvajuje davė progos įsi
tikinti, kad mūsų diplomatinių 
ir konsuliarinių atstovybių pa
dėtis tuose kraštuose yra gera 
ir tokia, tikimasi, liks ir ateity
je. Urugvajuje turėjau pasima
tymą su Urugvajaus Užsienių 
reikalų ministerių ir Tautinės 
valdomosios tarybos nariu, c 
Kolumbijoje buvau priimtas res
publikos prezidento ir Užsienių 
reikalų ministerio. Tas .būdas, 
kuriuo buvau priimtas, ir patys 
pasikalbėjimai parodė, kad Lie
tuvos Charge d’affaires a. i. 
Urugvajuje Anatolijaus Grišono 
ir generalinio konsulo Kolumbi
joje Stasio Siručio santykiai su 
valdžios įstaigomis yra geri, o, 
be to, tų kraštų vyriausybių nu
sistatymas Lietuvos nepriklau
somybės bylos atžvilgiu, yra pa
lankus.

Dėl Lietuvos pasiuntinybės 
Rio de Janeiro ir konsulato Sao 
Paulo tai šiuo tarpd numatyti, 
kad būtų galima jų statusą pa
gerinti, bat taip pat nėra pa
grindo bijoti, kad padėtis būtų 
pabloginta. Abi įstaigos veikia 
vietos galimybių ribose. Lietu
vos Charge d’affaires yra dr. 
Prikas Maieris, o konsulas Sao 
Paly — Aleksandras Polišaitis.

— Kokį įspūdį susidarėte iš 
Pietų Amerikos lietuvių gyveni
mo?

— Susitikimas su lietuviais 
Brazilijoje, Kolumbijoje ir Uru
gvajuje padarė gilų įspūdį. Aš 
turėjau progos įsitikinti, kad 
mūsų tautiečiai tuose kraštuose 
rūpinasi tiek Lietuvos nepri
klausomybės byla, tiek lietuvy
bės išlaikymu. Mūsų visuomenė 
tuose kraštuose yra giliai patri-

Per Ispaniją i Šventąją Žemę
Kun. dr. J. Velutis

Nors dar daug buvo čia mums įdomių dalykų, 
bet turėjome šį kraštą palikti. Važiavome per Liba
no kalnus. Pasiekėm slėnį — ir vėl vadinami Antili- 
bano kalnai. Štai, vėl žema vietovė ir Dykumų Akis 
ar Rojaus Gėlė, Sirijos sostinė — Damaskas prie Ba- 
radą upės, kuri bėga per miestą ir kurios vanduo šim
tais mažesnių kanalų išbėgioja po plačias apylinkes, 
nešdamas gyvybę ir maistą įvairiausiems vaisiniams 
medžiams ir pasėliams. Mes čia norėjome pamatyti 
tas vietas, kurios primintų mums šv. Paulių apaštalą. 
Suradome šv. Rašte minimą Tiesiąją Gatvę, kur ėjo 
šv. Paulius aklas, palydovų vedamas. Jis buvo nete
kęs regėjimo netoli Damasko, kai jam pasirodė Kris
tus ir paklausė: “Sauliau... kodėl tu mane persekio
ji?” Saulius čia Damaske vieno žmogaus (Judo var
du) namuose apsigyveno, tris dienas nieko nevalgė ir 
negėrė. Dievas siuntė žmogų vardu Ananias Saulių 
aplankyti, uždėti ant jo rankų.

Aplankėme Ananijo namus, nusileidome laiptais 
žemyn. Nuo seniausių laikų Ananijo namai — krikš
čionių bažnytėlė. Kai Saulius, vėliau Paulius, buvo 
Ananijo pakrikštytas, jis tuoj pradėjo šio miesto si
nagogose kalbėti apie Kristų. Ir kai vėl šv. Paulius,

jotiniai nusistačiusi ir gražiai 
sugyvena savo tarpe.

Labai dėkingai atsiminsiu pa
lankų ir draugingą priėmimą, 
kurį esu susilaukęs iš lietuvių 
Brazilijoje, Kolumbijoje ir Uru
gvajuje, ir šia proga norėčiau 
paraginti kitų kraštų lietuvius 
kiek galima daugiau palaikyti 
kontaktą ir lankyti lietuvių ko
lonijas Pietų Amerikoje. Esu 
įsitikinęs, kad Pietų Amerikos 
lietuviai džiaugsis sulaukę sve
čių iš užsienio.

Kas liečia Pietų Amerikos lie
tuvių kongresą, turiu pastebėti, 
kad jis buvo vispusiškai pasise
kęs.

Toje kelionėje esu susitikęs 
lietuvių ir vietinės spaudos at
stovų, o taip pat esu turėjęs pa
sikalbėjimą su žurnalistais ir ra 
dijo stočių atstovais. Vietinė 
spauda simpatingai pažymėjo 
mano lankymąsi, paskelbdama 
pasikalbėjimus su manimi ir įdė
dami nuotraukų.

— Dabar gal kiek apie Euro
pą. Vakarų Europos vaizdas kei 
čiasi, tautos artimiau bendra
darbiauja, ypač susikūrus Ben
drajai Europos rinkai. Todėl, 
manau, mūsų laikraščio skaity
tojams būtų įdomu išgirsti iš 
Jūsų, Pone Ministeri, ką dau
giau iš Europos padangės. Ko
kių padarinių gali turėti vis di- 
dėjautis Europos vienijimosi pro 
cesas Lietuvos išlaisvinimui?

— Laisvosios Europos dalies 
vienijimasis turi sudaryti stip
rų vienetą tiek politiniu, mora
liniu, tiek ir ekonominiu atžvil
giu. Man atrodo, kad tokia su
vienyta Europa turi turėti įta
kos į Sovietų pavergtus kraštus 
ta prasme, kad sustiprins jų 
laisvės ir nepriklausomybės troš 
kimą, o taip pat pasiryžimą grįž 
ti į priklausančią tiems kraš
tams vietą laisvoje Europoje. 
Be to, ekonominis suvienytos 
Europos vystymasis parodys 
kiekvienam tų kraštų, kad tik
ros gerovės galima pasiekti tik 
suvienytos Europos rėmuose. 
Tokiu būdu esu tikras, kad Eu
ropos susivienijimas yra svar
bus veiksnys ir Lietuvos laisvės 
atstatymo klausimui. Aiškus da
lykas, kad toje suvienytoje Eu
ropoje, kuri dabar yra kuria
ma, senoji suverenumo sąvoka 
gali būti pakeista ją susiauri
nant bendros organizacijos la
bui. Tačiau toks susiaurinimas 
įvyks kiekvienos tautos laisvu 
apsisprendimu ir jis nepalies tik ; 
rosios nepriklausomybės esmės. 
Jau dabar mes turime suverenu
mo susiaurinimo pavyzdžių Ben
droje Europos rinkoje, ir šitą 
laisvai nuspręstą susiaurinimą 
yra priėmusios ir didžiosios Eu
ropos valstybės, kaip Prancūzi
ja, Vokietija, Italija ir kitos.

bėms esant. Prancūzija nėra 
pripažinusi Lietuvos įsjungimo į 
Sovietų Sąjungą, tokio nusista
tymo ir toliau laikosi.

— Kokios yra Vokietijos nuo
taikos Lietuvos atžvilgiu?

— Pagrindinis nusistatymas 
yra tas, kad Vokietijos federa
linė vyriausybė laiko dabartinę 
Lietuvos valstybės padėtį tiktai 
karine okupacija ir tuo būdu 
nepripažįsta vadinamo Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Be 
to, buvęs Kancleris Adenaueris, 
užmegzdamas diplomatinius san 
tykius su Sovietais, įsakmiai pa
reiškė, kad tai nereiškia pripa
žinimo tų teritorinių pakeitimų, 
kurie įvyko centro ir rytų Eu
ropoje karui einant ir po karo. 
Tai apima taip pat ir Lietuvą. 
Atrodo, dabartinė Vokietijos fe
deralinė vyriausybė nėra to nu
sistatymo pakeitusi. Lietuvos 
interesus Bonnoje atstovauja 
pasiuntinybės patarėjas dr. Al
bertas Gerutis.

— Kokia yra lietuvių ben
druomenes veikla Vokietijoje ir 
Prancūzijoje?

— Kaip Vokietijoje, lygiai 
taip pat ir Prancūzijoje, Pary- (

atlikęs dykumose atgailą, grįžo į miestą, žydai nuta
rė jį nužudyti. Tačiau, krikščionių pagalba šv. Pau
lius slaptai buvo išgelbėtas: jis buvo nakčia įdėtas į 
krepšį ir virvėmis per miesto mūrą nuleistas žemyn. 
Aplankėme bažnyčią, kurios frontinėje dalyje aukš
tai mūre yra langas. Tai šv. Pauliaus langas, vieta, 
per kurią jis buvo išgelbėtas.

Sirijoje nėra daug krikščionių. Didesnė dalis 
krikščionių gyvena Damaske. Ilgus šimtmečius ma
hometonai persekiojo krikščionis. Paskutinis didesnis 
krikščionių persekiojimas buvo 1890 metais, kada Si
rijoje buvo išžudyta apie 5,000 krikščionių, sudeginti 
jų namai. Nuo pirmųjų šimtmečių krikščionių čia yra 
gyventa. IV šimt. Damaske iš senovės pagonių, ro
mėnų šventyklos griuvėsių, krikščionys pastatė baž
nyčią, duodami jai vardą šv. Jono Krikštytojo. Atė
ję čia mahometonai šią bažnyčią pavertė savo maldyk
la. Kai aplankėme šitą, pastebėjome, kad mahometo
nai tebesaugo seną krikščionių relikviją — šv. Jono 
galvą. Ši šventykla, kelis kartus atnaujinta, esanti 
mahometonų pati didžiausia, šios maldyklos šone yra 
garsaus užkariautojo Saladino kapas, šis žmogus XII 
šimt. nugalėjo Palestinos krikščionių kariuomenę ir 
įvykdė tai, kad mahometonai užėmė labai brangias 
krikščionims vietas Palestinoj.

Gaila, kad Mahomedas krikščionių religiją tepa
žino iš sektų, iš netikrų šaltinių, ši jo religija — tai 
mišinys žydų, krikščionių ir pagonių idėjų, čia nėra 
supratimo apie Dievą, kuris yra Meilė, kuris arti mū
sų, liepia siekti šventumo save nugalint, darant pa

Mums yra svarbu sugrįžti į lais
vąją Europą ir tvarkyti mūsų 
tarptautinius santykius tokiu 
būdu, kaip juos tvarko laisvo
sios Vakarų tautos, prie kurių 
priklauso sena europėjiška lietu 
vių tauta.

— Ar dabartinės prancūzų 
vyriausybės nusistatymas Lietu
vos reikalu yra palankesnis, ne
gu buvo ankščiau?

— Taip. Dabartinis prancūzų 
vyriausybės nusistatymas Lietu
vai yra palankesnis, negu tai bu
vo praeityje, kitoms vyriausy-

žiuje, turime labai aktyvią lie
tuvių bendruomenę.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Vasario šešioliktosios gim
naziją?

— Vasario šešioliktosios gim
nazijos uždavinys yra būti lie
tuvybės ir mūsų kultūros židi
niu. Manau, kad gimnazija yra 
verta visokeriopos paramos. 
Ypač reikia rūpintis, kad moki
niai netiktai joj eitų mokeslus, 
ją baigtų ir išėję nepamirštų 
Lietuvos reikalų, bet kad į gim
naziją nuolatos įstotų naujų mo-

Vysk. Pr. Brazys ir St. Lozoraitis

kinių, nes tiktai tokiu būdu ga
lima išlaikyti mokyklos egzis
tenciją.

— Šiomis dienomis Washing- 
tone yra įvykęs Lietuvos diplo
matinių ir konsularinių atstovų 
pasitarimas, gal ką nors smul
kiau galėtumėt pasakyti apie 
tai?

— Lietuvos diplomatinių ir 
konsuliarinių atstovų pasitari
mas, man pirmininkaujant, įvy
ko š. m. kovo 19—21 dienomis 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa- 
shingtone. Jame dalyvavo Lie
tuvos Charge d’affaires a. i. 
Juozas Kajeckas, pasiuntinybės 
patarėjas dr. Stasys Bačkis, ge
neralinis konsulas Chicagoje 
dr. Petras Daužvardis, genera
linis konsulas New Yorke Vy
tautas Stašinskis, generalinis 
konsulas Kanadoje Jonas Žmui
dzinavičius ir vicekonsulas New 
Yorke Anicetas Simutis. Mes 
apsvarstėme eilę aktualių poli
tinių ir administracinių klausi
mų. Apie tai bus išleistas atski
ras komunikatas spaudai.

— Ponas ministeri, ar turėjo
te pasimatymų su Valstybės de
partamento pareigūnais? ?

žangą. Mahometonai negerbia moters. Matėme dažnai 
vaizdą: vyras sėdi ant asilo, o moteris eina pėsčia ir 
neša sunkų krepšį ant galvos. Tik paskutiniu laiku 
krikščionių įtakos dėka mahometonai vyrai pradeda 
gyventi tik su viena žmona.

Šiaip, atrodo, mahometonai pamaldūs. Dažnai gir- 
dėdavom, pradedant ankstų rytą, giedant ir transliuo- 
jat melancholišką su ištęsimais balsą, giesmę: “Nėra 
kito Dievo kaip tik Alachas. Malda yra geriau negu 
miegas...” Taip daug kartų per dieną.

Yra penki stulpai, ant kurių remiasi mahometo
nų pamaldumas: malda (nusiplovus galvą, rankas, 
kojas), pasninkas, auka, kelionė į Meką ir Korano 
skaitymas. Mahomedas galvojo, kad jis teįvedąs se
nąją Abraomo religiją. Jis išvedė arabų kilmę iš Is- 
maelio, kuris buvo Abraomo tarnaitės Agaros sūnus. 
Žydai gi veda savo kilmę irgi iš Abraomo ir jo žmo
nos Saros sūnaus Izaoko ir šio sūnaus Jokūbo — 
Izraelio. Mahometonai galvoja, kad esą 6 vyrai, per 
kuriuos Dievas žmonėms kalbėjo: Adomas, Nojus, 
Abraomas, Mozė, Kristus ir Mahomedas. Mirusieji tik 
ilsisi kapuose iki prisikėlimo. Tačiau tie, kurie kovo
je už islamą mirė, tuoj einą į rojų. Todėl pradžioje 
arabai ir turkai labai fanatiškai kovojo prieš krikš
čionis. šitokia arabų religija, fanatizmas, tikėjimas 
tik Dievo paskyrimu, kartu pasilaikymas kai kurio 
pagoniško gyvenimo būdo nepadėjo arabams nugalėti 
savo blogybių, silpnybių daryti visame kame pažan
gos. Gal todėl tiek daug dar čia atsilikimo.

(Bus daugiau)

— Taip. Būdamas Washing- 
tone, pono Kajecko lydimas, pa
dariau eilę vizitų Valstybės de
partamente. Malonu konstatuo
ti, kad pasikalbėjimai, kuriuos 
esu ten turėjęs, pasižymėjo la
bai palankia Lietuvai dvasia ir 
Lietuvos reikalų supratimu. Tai 
padarė teigiamą mano kelionės 
užbaigą.

Dar noriu pastebėti, kad Wa- 
shingtone nesijaučiu naujas 
žmogus, ir tikiuosi, kad Washing 
tono lietuvių visuomenė mane 
pažįsta jau iš seniau. Kiekvieną 
kartą išsivežu iš čia kuo geriau
sius įspūdžius iš turėtų kontak
tų su lietuvių kolonija Washing- 
tone. Taip yra ir šį kartą.

— Kur esate numatę vykti iš 
Washingtono, ar grįšite tiesiai 
į Romą?

— Iš Washingtono rengiuosi 
važiuoti į New Yorką ir ten dar 
pasilikti kiek bus reikalinga, 
kad galėčiau susitikti su Vyriau 
siojo Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto, Lietuvos Laisvės komi
teto ir Pavergtųjų Europos Tau
tų asamblėjos žmonėmis. Su 
VLIKo pirmininku Vaclovu Sid
zikausku jau esame susitarę su
sitikti New Yorke.

— Baigiant gal dar galėtumė
te pasakyti apie nuotaikas Ro
moje?

— Į Romą ketinu sugrįžti 
apie pusę balandžio mėnesio, 
nes Velykų antrą dieną Šiaurės 
Italijoje, Bardi mieste, bus iš
kilmingai atidaryti jaunimui na
mai, kuriuos yra įsteigęs Šv. 
Sosto sekretoriato diplomatinės 
sekcijos viršininkas, didelis ir 
senas Lietuvos ir lietuvių drau
gas arkivyskupas Antonio Sa- 
morė. Ten yra įrengta lietuviš
ko stiliaus salė, ir šia proga esu 
pakviestas dalyvauti tose iškil
mėse.

Malonu pabrėžti, kad šventas 
Tėvas yra dar kartą išreiškęs 
savo palankumą Lietuvai ir lie
tuvių tautai, būtent pakeldamas 
vyskupu marijoną kun. Praną 
Brazį ir pavesdamas jam Euro
pos lietuvių dvasinį aprūpinimą. 
Be to, vasario 13 dieną popie
žius, priimdamas lietuvių kolo
niją Romoje, pasakė mums jau
dinančią kalbą. Lygiu būdu yra 
sveikintinas ir tas faktas, kad į 
akredituotų prie Vatikano diplo
matų sąrašą nuo Naujų metų 
(1965), greta ministerio Stasio 
Girdvainio, yra įrašytas pirma
sis Lietuvos pasiuntinybės prie 
Vatikano sekretorius Stasys Lo
zoraitis, junioras. Tad supran
tama, kad mes turime labai dė
kingai atsiminti tuos įvykius 
kaip popiežiaus palankumo žen
klą Lietuvai ir lietuviams.

Užbaigdamas turiu pabrėžti, 
kad ši kelionė, užtrukusi apie du

(Nukelta į 5 psl.)
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Kapsulė, kuria astronautai Young ir Grissom apskrido tris kartus 
žemęt iškelta iš Atlanto į Intrepid laivą.

BANGINIŲ MEDŽIOKLĖ

Seniau banginių gaudymas bei 
medžiojimas buvo pavojingas. Pir
miausia kol banginius surasdavę 
medžiotojai turėdavę daug vargo 
ir rūpesčio. Anksčiau banginiui su
rasti reikėdavo įlipti į aukštą laivo 
stiebą ir budėti ilgas valandas, o 
kartais net kelias dienas. Dabar 
gi banginių medžioklė žymiai leng
vesnė ir našesnė. Yra specialūs 
laivai, kuriuos lydi helikopteriai, 
jie išžvalgo jūrą, ir pastebėję ban
ginį, tuoj pat radio bangomis pra
neša medžiotojams. O kai kurie 
kiti laivai turi elektrines strėles, 
kuriomis per kelias sekundes nu
trenkia šį jūros milžiną.

Medžioklės pradžia
Medžioklė banginių prasideda 

kiekvienais metais sausio mėn. 
pradžioje ir tęsiasi iki kovo mėn. 
vidurio.

Laivų įgulos susideda iš 500 ir 
daugiau vyrų. Medžioklės laivai 
aprūpinti stipriais motorais ir jie 
gali išvystyti didelį greitį. Nu
dobtas banginis pripučiamas oro, 
kad nenuskęstų, įr atvelkamas prie 
laivo, kur jis mėsinėjamas. Per 
visą medžiojimo sezoną turi būti 
nedaugiau sugaunama banginių 
kaip 15,000. Jei tą skaičių anksčiau 
pasiekia negu nustatytas medžio
jimui laikas, medžioklė nutraukia
ma.

Vadinas, banginių medžioklės 
laikas ribotas ir jų skaičius yra 
griežtoj kontrolėj, nes kitu atveju 
kelių metų bėgyje banginiai žy
miai sumažėtų, o kituose vandeny
se visai jie išnyktų.

Banginių medžioklėj geriausiai
ililiilii

Spaudoje ir gyvenime
(Atkelta iš 3 pel.).

Menkokas satyrinis lygis ir vis te- 
begirdimi priekaištai vaikams bei 
jaunimui skiriamai literatūrai — 
šiai pastarajai trūksta “politinio 
auklėjimo, revoliucinių tradicijų”, 
kitaip tariant, siekiama tokią lite
ratūrą paversti propagandine me
džiaga. Atrodo, kad auklėjimo at
žvilgiu daug tikimasi iš numaty
to leisti “Moksleivio” žurnalo.

Herojus Leninas
Leninas, Dzeržinskis, įvairūs 

sovietiniai ar lietuvių komunistų 
revoliucionieriai — štai herojai, 
kurių visai rimtai laukiama įsi- 
liejant į Lietuvoje kuriančių ro
manus, poeziją, dramas, filmus. 
Lenino ir revoliucijos' sukakčių 
minėjimai — puiki proga, tad ple
numas ir buvęs itin tinkamas to
kiam "pageidavimui” — tiksliau, 
partijos nusistatymui pareikšti. 
Kūrėjai aiškiai paraginti griebtis 
istorinės - revoliucinės medžiagos. 
Tokia tematika reikalaujanti kruop
ščių studijų, bet, anot rašytojo V. 
Reimerio, juk “mūsų rašytojai 
tam darbui pajėgūs”.

Lenino saitai su Lietuva, Lenino 
ryšiai su V. Mickevičium*Kapsuku, 
Lenino draugystė su Dzeržinskiu
— tai tik kelios lietuviškiems pro
zaikams pasiūlytos temos. Sovie
tų revoliucija, pilietinis karas, ja
me dalyvavę lietuviai komunistai
— štai ir vėl temos ir jeigu nori
te herojų, ir jų netrūkstų. pvz. 
Vytautas Putna, J. Uborevičius, Z. 
Angarietis, J. Vareikis ir visa ei
lė kitų.

Beje, toks “bėgių perjungimas”, 
pagal “Tiesos” D. šniuką, nereiš
kiąs, kad rašytojams reikia persi
jungti “tik į šią konkrečiai revo
liucinę tematiką”. Tai tik paguo
dos žodžiai, nes jau tikimasi, kad 
tokios tematikos “pirmosios kregž
dės” pasirodys dar iki tų sukakčių 
datų. Tų kūrinių skaitytojai visai 
teisingai galės kelti klausimą: ar 
bŪBimi veikalai su Leninu, Kapsu
ku ir kt. “herojais” galės būti 
laikomi lietuviškąja kūryba?, (E.)

uždirba sumanūs vyrai, jauni ir 
įgudę banginių medžiotojai. Šiame 
amate pirmauja norvegai. Patys 
gabieji dešimties savaičių bėgyj 
uždirba iki 10,000 dolerių.

Prieš II-jį Pasaulinį karą ban
ginių nušaudavo žymiai daugiau 
negu šiais laikais. Kadangi bangi-
nių šeima nėra veisli, kuri per vis, Pr. Buškevičius, A. Kainaus-
savo amžių palieka nedaugiau kaip 
5 įpėdinius, kuriuos per 6 mėnesius 
motina labai stropiai turi prižiūrėti 
ir globoti.

Noras pralobti
Žmogaus apetitas yra pralobti, 

tai gan greit galėtų išnaikinti šiuos 
jūros milžinus, nes tie laivai, kurie 
dabar medžioja, sugebėtų per 10 
savaičių sudoroti ik; 10,000 bangi
nių, jei jiems tik br ų leista. Iš to 
jau galima spręs c, kokios ten 
vyksta varžybos >.arp medžiotojų, 
kai kiekvienas pagautas banginis 
atneša nemažiau kaip 8,000 dolerių 
pajamų.

Banginio taukai vartojami mar
garino gamybai, muilo, įvairių rū
šių tepalams, veido kremui ir net 
lūpų pieštukams. Banginio riebalų 
kiekis yra toks, kokį gautume iš 
pačių geriausių 475 karvių per vie
nerius metus. Mėsos ir kaulų svo
ris prilygsta 25 suaugusių dramb
lių mėsos svoriui. Todėl įmanu, 
kad dėl jo pagavimo ir rungty
niaujama šio amžiaus modernaus 
žmogaus, moderniausiomis priemo
nėmis.

Žvalgai pastebėję jūroje bangi
nių bandą, slaptu šifru perduoda 
žinias, kad jomis pasinaudotų kiti 
medžiotojai.

Azartinis medžiotojų įkarštis di
dėja dar ir dėl to, kad kasdien 
reikia pranešti pagautų banginių 
skaičius Tarptautiniam banginių 
komitetui.

J, Mškns
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VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

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

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas seRnadienj nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

McKeesport, Pa.

DĖMESIO!

tįr
PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra idtoe moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių Bpaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL. 60629 TEL LD 5-9500

n
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Hartford, Conn.
Aukos laisvinimo reikalams 

Vasario 16-tos minėjimo

A. ir J. Guntu-
J. Asevičius, J.
V. Nenortai, F.
T. Sereikai, A.

proga
$30: Elena ir Petras Polekaus- 

kai. Po $20: Oną ir Stasys Dre- 
vinskai, Anelė ir Pranas Stankai, 
Feliksas Lapinskas.

Po $15: N. ir P. Gailiūnai, B. ir 
A. Jucenai, P. Norkaitis, A. Bak
šys.

Po $10: Kun. J. Matutis, Alg. 
Dragūne vičius, A. ir J. Dragunevi- 
čiai, K. Morkūnas, St. ir K. Rūkai,
R. ir B. Jurakiai 
liai, J. Osuchas,
Šimanskis, K. ir 
Bočiūnas, T. ir
Mockus, J. Tįjūnėlis, A. ir B. Kriš
čiūnai, J. Vitkus, Luckai, A. ir A. 
Kupriai, R. ir A. Pilveliai, Iz. ir P. 
Simanauskai, H. Dapkus, Pr. Mon- 
čiūnas, A. Kirkutis, Vyt. Petravi
čius, Elzb. ir A. šerkšnai, J. Jur- 
gelas, J. ir S. Saliamonai. Al. Dai- 
lidaitė, P. Baltrukonis, B. Dapkus, 
J. šilaika, Pr. Krikščiokaitis, Ag. 
Stankevičienė, J. Bernotas, V. ir
S. Balčiūnai.

Po $7: Ig. Simonaitis, D. ir M. 
Banevičiai. $6: Zig. Strazdas.

Po 5: P. Brazdžionis, L. Vitė- 
nas, St. Zabulis, Vyt. Gailiūnas, 
J. Beniušis, Z. Gavėnas, Vadišiai, 
J. Benešiūnas, Virkučiai, B. And- 
riekus, J. Bakšys, L. ir J. Kodžiai, 
D. Draugeliai, A. Brazaitis, I. ir J. 
Petkaičiai, G. Pažemėnienė, A. Si
monaitis, J. ir K. Mikalauskai, Va
lerijonas Balčiūnas, J. ir V. Dziu- 
binskai, Liong. Kapeckas, J. Papie

kas, A. Giedraitis, K. Kulvinskas 
J. Dapkus, Kruzinauskas, St. ir 
J. Merkevičiai, R. ir E. Banevičiai, 
Vyt. Pileika, J. Žilys, Pr. Špakaus- 
kas, J. Tamoševičius, V. šnipas, 
Stumbriai, E. Kerelis, K. Tijūnėlis, 
Aukštakalniai, J. Leonaitis, Vyt. 
Zdanys, J. ir A. Liutkevičiai, A. 
ir K. Gečiauskai. A. Šliogeris, A. 
Žitkus, I. Ruseckienė, O. ir M. 
Žemguliai, O. ir J. Norkūnai. Kiti, 
dar trylika asmenų, aukojo po 
mažiau. Viso aukojo 108 asmenys 
(ar šeimos), suaukojo 844.90 dol.

J, Bernotas

Los Angeles

Lietuvių ironto bičiulių L.A. 
sk. aukos

Kaip ir kiekvienais metais taip 
ir šiemet, Los Angeles Lietuvių 
fronto bičiuliai įrodė savo tautinį 
susipratimą aukodami Lietuvos iš
laisvinimo reikalams.

Vasario 16 d. proga savo auką 
įteikė: dr. J. Jasionis $25.

Po 20 dol. — P. Pranis, A. ir 
A. Raulinaitis. 12 dol. — L. Va
liukas.

Po 10 dol. — E. Arbas, S. Kun- 
gys, J. Kojelis, K. Šakys, V. Ma
čys, dr. Z, Brinkis, B. Graužinis,
L. Reivydas, A. Kulnys.

6 dol. — J. Ąžuolaitis. 5 dol. — 
J. Motiejūnas. 3 dol. — I. Tamo
šiūnas.

Viso surinkta aukų $181, kurios 
pagal aukotojų pageidavimus pa
skirstytos taip:

Rezoliucijoms kongrese remti ko
mitetui 83 dol., Vilkui — 50 dol., 
Amerikos Lietuvi!} tarybai — 38 
dol., LFB Fondui lietuviškai kul
tūrai kelti — 10 dol.

P. A. Raulinaitis, pirm.

— Kongreso biblioteka Wa- 
shingtone įsteigta 1809 m. ba
landžio 24 d. Tada joj tebuvo 
knygų už 5,000 dol. Dabar turi 
virš 10 mil. knygų. Kasmet gau 
ną knygų, brošiūrų ar žemėla
pių iš viso pasaulio apie 250,000 
egz. Iš Amerikos visų leidinių 
vienas egzempliorius turi pa
tekti į Kongreso biblioteką.

MISCELLANEOU8

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago OL 60632 Tel. YA 7-5930 
llllilllilllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

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

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospeet 8-9533

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RratNAS
4448 S. VVestem Avė.

Tel. 847-4829
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams Lr moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson Clothes*’ siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, Ui., 60629 
tel. B25-5170, Atdara vakarais nuo 7 
lkl 10 v. v., Sefit. nuo S v. ryto lkl 
6 v. vakaro. Trečiad. lr sekmad. už
daryta.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI
Llcenzijuota lietuvių Įmone regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCELS EXPR. CO. 
MAEQUETTE GIFT PAR. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic., III. 

VVA, 5-2737
3212 So. Halsted St., Chic., III. 

CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS me

džiagų lr visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių labai prieina
momis, žemomis kainomis. Laike 
3—4 savaičių pristatome Lietuvoje 
automobilius, šaldytuvus, dviračius, 
akordeonus ir kitus stambesnes 
prekes. Kreipkitės Į mūsų lietuvių 
bondrovę, kuri turi teisę siunti
nius siųsti be tarpininkų, tiesiog 
Iš Chieagos ) Lietuvą.

Vedėjai Edv. lr Vyt. Žukauskai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Mapletvood Avė. 

Chicago 20, Hl.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 Jž YVest 05th Street,
Chicago. Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

TeL FRontier 6-1882

Platinkite “Draugą”

CLASSIFIED G U IDE

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

HELP VVANTED

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

GENERAL FACTORY 
Steady Overtime — Many Benefits

923 VV. LAKE STREET 
Tel. MO 6-1141

W A I T R E S S
Lunch or full time

Experienced in fine dining room 
Service. E>įcellent eamings. 
Please apply after 1 P. M.

THE. CART — 601 S. VVabash

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti dvi mergaites, 5 dienas savai
tėj. Skambinti po 6 val.vak. tel. 
471-1584.

ĮSIGYKITE DABAR!

LIETUVIŠKI VELYKŲ 
SVEIKINIMO ATVIRUKAI

Dėžutėje yra 10 gražių, kelių 
spalvų atvirukų, kurie drauge 
su vokais ir persiuntimu kai
nuoja tik $1.00.

Užsakymus su pinigais siųs
kite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois, 60629

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII

CONTRACTORS

IREZIDENCINIAI, 
3KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!IJ 2501 VVest 69th Street A HE 4-7482 436-5151

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern, Chicago A, Hl.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus lr tai
some senua Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

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

lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

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

LA 1-6047 arba R0 2-8778.
Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Illllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllll

STANKŲ S
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir statybo 
darbus, gydytojų ofisų, gyvena 
“Uju ir prekybos pastatų. Jū 
sų pasirinkimui turime virš 30 
įvairių standartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas 
PRospeet 8-2013

7105 S. Artesian Avė. 
Chicago, Illinois 60629

5»1

65 ir Campbell. Modernizuotas K 
kamb. bungalow. Nauji plasteriai, 
nauja elektra Dideli kamb. $19,000, 
arba pasiūlymas.

Netoli Nabisco. 10 metų senumo 
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis. didelis salionas. Garažas. 36 
p. sklypas. Tik $18,700

61 ir Sawyer. apyl. 6 kamb. “oo- 
tagon” bung. Modern. virtuve, nau
ja karšto vandens šilima. Tetrauki, 
tęs.

S metų senumo modernus apart 
mantinis. Metinių pajamų apie $14,- 
000. “Built-ln” virtuves, šaldytuvai, 
įmokėti $22,000.

Netoli musų įstaigos. 5 metų se
numo, 5 H kamb. mūr. Alum. lan-i 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksite nebrangiai.

Puse bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 6% 
kamb. butas lr $126 m6n. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000.

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

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

2x4 ir 1x8 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

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

t Jį aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

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

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

Likerių lr maisto krautuvė. Gra
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. Didele 
krautuvčs patalpa. Daug galimumų 
praplSsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke. Didele proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien.

Mūr. Bungalovv. 14 metų senumo.

ŠIMAITIS REALTY & INCOME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390

SALES » MORTGAGES » MANAGEMENT

SATAS

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

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

Puikus namas. 2 butai, 2x4, at- 
1 skiri šildvmai. Naujas garažas, 
i $1 3,900.
i 6 kamb. niūras. Arti Marą. pko. 
Moderni vonia, kab virtuvė, nauja 
elektra, naujas gazu šildymas 
$17,950.

2 butų namas. 2 po 6 k., centr. 
į gazu šildymas. $21,500. 
i 7 kamb. mūrus. Gazu šildymas. 
: platus lotas. 55 Ir Kedzie. $14,200.

Naujos kamb. mūras. Arti
mūsų. $17.000.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX

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

CICERO—PARKHOLME
Puikiam stovy, 2-jų butų po 6 
kamb. mūr. Tik $3,000 įmokėti. 
Pilna kaina $27,500. OL 6-2234.
69 ir Pulaski apyl. Mūr. 7 kamb. 
namas (4 mieg.), įrengtas rūsys, 
2% vonios. 2 maš. garažas. Arti 
mokyklos ir bažn. RE 5-3568.

19 BUTŲ
Virš $20,000 metinių pajamų. Pui
kus investavimas. Dėl smulkesnių 
informacijų teiraukitės — 656-2233

PARDAVIMUI

BATŲ TAISYMO ĮRENGIMAS 
“LANDIS”, gerame stovyje parduo
damas nebrangiai.

Telef. — CO 4 5585

GARBAGE DRUMS
VITU COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Eree Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 4S4-111S

illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iilliiiiiiliiiiiiiiiiillilllilllllllllllllltlllllllli

Perskaitę "Draugą', duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

99

ra. Kaina tik 6 kartus metinių pa 
Jamų.

10 apartmentų, S metų. I pletut 
nuo Marų. pko. Didelis sklypas. 
Automobiliams pastatyti vieta. Pui-9 
kus pirkinys už 6 H kartus metinių 
pajamų

Pulaski lr Ardier apyl. 8 metų,
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos, šoni
nis (važiavimas. Garažas $53,000.

3 gražūs butai lr biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys.

Gražus m kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
Tik $22.100.

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

Didelei šeimai. 6 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17,900.

Taverna lr butas. Mūrinis. Marų. 
pke. Nebrangiai.

zu. alum. langai, garažas. Arti visa 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000.

1 J£ aukšto 0 m. mūras, 60 bl. 1 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. nejrengtas. $20,000.

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

Kampinis. 2 auto. mūr. garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Galima Įrengti kambarius pasto
gėje. Marąuette pko centre.

Mūrinis. S butai po 6 kamb. Ge
ras sklypas. Tvirtas mūras. Savinin
kas nusipirko biznį lr nori skubiai 
parduoti. Brighton pke., arti West.ern 
susisiekimo.

4 kamb. mūras. Gazu šildymas. 
Garažas. 65 lr Pulaski. $17,000.

6 kainh. namas. Naujas gazu šil
dymas. Garažas. 65 ir California. 
$14,900.

2 liūtų niūras. 2 po 6 kamb. Sausas 
rūsys. Garažas. Arti mūsų. $27,900.

4 butų niūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,600.

3 lotai, šalia Marą. pko, tinka 
apartmentlniui namui statyti. $16,000.

Nauja taverna lr butas. M. pke 
$43.000.

Med. 4 butai. Tįk $18,800.
Mūr. 08 Ir Maplevvood. $18,800. 
Mūr. 2x5. Garažas. $26,500.
8 hutai mūr. Bargenas. $75,000, 
totan 30x125. Zone R 3. $8,800... 

Visi namai Marąuette Parke
KAIRYS REAL ESTATE

2501 W. 69th St HE 6-5151

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

LINARTAS REALTY
1437 8. 49 Av.. Cicero 652-4343

5 kamb. su 3 mieg., 11 metų mūr. 
bungalovv prie 71 ir Talman. Gazo 
šilima, apsauga nuo potvynio, alu- 
miniai langai. $22.500 arba pasiū
lymas. Skambinkite FRANK —

VVA 5-6015.

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 VV. 71st St. VVAlbrook 5-6015

2603 VV. 71 ST STREET 
2 STORY. 5 YEAR OLD 

BRICK BUILDTNG
Lounge — hall and rented atoroe, 
plūs 2 apts.: 1—4 rooms and 1—4% 
rooms. Call retiring owntr.

TEL. — GR 6-9692
Mūr., 10 butų ii1 2 krautuvės. Ma

žas įmokėjimas, _pigus. $47,000.
Marą. pke mur. 4 butai, garažas. 

Skubiai parduodamas bargenaa, 
$27,900.

.Marų. pke medinis 2-jų butų. 5 ir 
4 kamb. Tik $14,900.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S, Kedzie Avė. PR 8-2233



Astronautų žmonos: Betty Grissom (kairėje) Barbara Young Houston, 
Tex., iš kur stebėjo jų vyrų skridimą.

Kaip išsaugoti sveikatą

Kvarco lempos gali būti 

kenksmingos
Ultravioletiniai spinduliai, ku-1 

riuos duoda kvarco lempa (sun- 
lamp) gali būti naudingi, nes 
jie paskatina organizamą pasi
gaminti vitaminą D. Tie spin
duliai naudojami siekiant gauti 
gražų odos parudavimą ar gy
dant odos sutrikimus. Tačiau 
tie spinduliai, be gydytojo prie 
žiūros vartojami, gali būti pa
vojingi. Jais galima nusideginti 
dėl perdėto jų vartojimo gali 
oda pasenti, raukšlių atsirasti 
ar net gali būti iššauktas vė
žys. Tai perspėja dr. Sims, Illi
nois valstybės medikų draugi
jos leidžiamuose biuleteniuose.

Padėt} gali pabloginti kai ku
rie vaistai, kurie organizme pa
daro ypatingai jadtrų šviesai, 
o tuo labiau — ultravioletiniams 
spinduliams. Prie toki;} vaistų 
priskaitomi: barbitūratai, trank 
vilaizeriai, antihistaminai, sul- 
fa vaistai, kininas, per burną 
priimami vaistai prieš cukrinę, 
anglių derva, žibalo gaminiai.

* Kosmetiniuose “n<preparatuose
vartojami vaistai taip pat gali 
daryti organizamą jautrų ultra
violetiniams spinduliams, pvz. 
bitionolis, naudojamas kaip prie 
monė prieš infekcijas ir net de
damas į plačiai vartojamus 
“shampoo” ar valymo skysčius. 
Šie medikamentai gali organiz
mą daryti jautri} ne tik ultravio 
lėtiniams spinduliams, bet ir 
tiems spinduliams, kuriuos lei
džia namuose vartojamos fluo- 
rescentinės lempos. Taigi, nepa
tartina naudotis kvarco lempos 
ultravioletiniais spinduliais, jei
gu to daktaras nėra prirašęs. 
Be reikiamo atsargumo naudo
jant kvarco lempą, galima tik 
pasunkinti turimą odos nege
rovę ar susilaukti odos sutri
kimų, kurių anksčiau neturėta.

Podagros pavojai
Podagra (gout), kaip paaiš

kina mums tarptautinių žodžių 
žodynas, yra liga, atsirandanti 

t dėl netaisyklingos medžiagų a- 
pykaitos, kai sąnariuose, saus
gyslėse ir t.t. pradeda rinktis 
šlapumo rūkšties druskos. Tai 
kūno chemijos sutrikimas, daž
nai vedąs prie arthrito apraiš
kų.

Kaip rašo dr. Sims, dar neiš
aiškinta iš kur tas šlapumo rūkš 
ties padaugėjimas atsiranda. 
Kai kurie gydytojai mano, kad 
pergausus vartojimas tokio mai

Lietuvos laisves byla
(Atkelta iš 3 psi.j

mėnesiu, sustiprino manyje įsiti
kinimą, kad užsienio lietuvių vi
suomenė yra gyvas organizmas 
ir Lietuvos neprikausomybės at
statymo byla yra gyvai sekama 
lietuvių ir taip pat svetimų vals
tybių vyrų tarpe, šiais laikais 
visa tai sudaro labai svarbų 
veiksnį ateičiai. Grįžtu į Romą 
labai padrąsintas tiek savo tau
tiečių, tiek ir svetimųjų, — už
baigė pasikalbėjimą ministeris 
Stasys Lozoraitis.

sto, kaip kepenys, inkstai, sar- 
dinkos ir t.t. gali būti viena iš 
priežasčių. Atsirandant organiz 
me perdaug to “uric acid”, gali 
susidaryti akmenys inkstuose, 
uždegimas sąnariuose; atsiran
da skausmai, patinimai, parau- 
donavimai, nenormali šilima są
nariuose. Anksti pradėjus gy
dytis, galima padėtį žymiai pa
gerinti. Taigi, pajutus podagros 
reiškinius, reikia nedelsiant krei 
ptis pas gydytoją. J. Daugi.

NUSTOS TRIUKŠMAVĘ 
LĖKTUVAI

Kasdieniai garso trenksmai, 
Chicagoje paskutiniu metu gir
dimi kai sprausminiai lėktuvai 
B-58 atlieka pratybas virš mie
sto, sustos nuo trečiadienio. Chi 
caga buvo naudojama kaip tai
kinys elektroninio bombardavi
mo pratyboms, kas buvo labai 
svarbu strateginei aviacijos ko
mandai. Skridimai buvo daromi 
41,00 — 44,000 pėdų aukštyje. 
Lėktuvai atskrisdavo iš Bunker 
Hill aerodromo Indianoje. Per 
visą šių bandymų laiką buvo 
gauta 982 skundai dėl padary
tų nuostolių. Iš jų 570 jau iš
tirta. Nustatyta, kad 304 atve
jais tikrai nuostoliai buvo nuo 
tų lėktuvų sukeliamų trenksmų 
ir sumokėta atlyginimo iš viso 
$21,333. Daugiausia buvo ištren 
kti langai ar suaižėjęs tinkas. 
Pagrindinis visų šių skridimų 
tikslas buvo paruošti karo avia 
eijos lakūnus. ,

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Chicagos parkų distriktas balandžio mėnesio gėle parinko hiacintus 
(Hyacintus Orientalis), su kuriais čia matyti Pat Muscato.

A. + A.

MATHEW C. BERNOTAS

Mirė kovo 27 d., 1965, 1:30 vai. ryto, sulaukęs 71 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, švogeris 

Joseph, jo žmona Josephine Churak, krikšto duktė Christine 
Churak, dukterėčios Angeline ir Barbara, sūnėnai Vincent ir 
Paul bei kiti giminės, draugai iš pažįstami.

Kūnas pašarvotas Pomerski kopi., 1059 W. 32 Street.

Laidotuvės įvyks treč. kovo 31 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.
Nuliūdus: žmona ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Walter Pomierski. Tel. YA 7-6424.

ŠIS TAS IŠ JAV PARTIJŲ ISTORIJOS

Politinių partijų, kaip mek 
jas pažįstame, egzistavimas JA 
V-ėse iš viso yra dėka demok
ratų partijos. Konstitucija ne
suteikia vietos partijoms. Fak- 
tinai dauguma šio dokumento 
kūrėjų su įtarimu žiūrėjo i to
kius “pasiskirstymus”. John A- 
dams, pvz., pabrėžė, kad “jis 
nieko kita taip nebijo”, James 
Madison bijojo, kad “atskiros 
frakcijos gali sugriauti naują
ją respubliką”.

Tačiau laisvoje visuomenėje 
partijų atsiradimas yra neiš
vengiamas. Pati Amerikos revo 
liucija kilo iš “partijų patrio
tų”. Thomas Jefferson, dabar
tinės demokratų partijos kūrė
jas, tai pabrėždamas, nurodė, 
kad politinė partija yra geriau
sia viltis nevienodų interesų 
grupėms pasiekti inteligentiško 
kompromiso.

Jeffersono filosofija buvo ta, 
kad “vyrai yra natūraliai pa
sidalinę į dvi partijas: tuos, 
kurie bijo ir nepasitiki žmonė
mis ir tuos, kurie save sutap- 
dina su žmonėmis”. “Kiekvie
name krašte”, jis pasakė, “šios 
dvi partijos egzistuoja”.

Federalistai turėjo kitokią pa 
žiūrą į valdžią. Į jų pažiūrą 
turėjo įtakos Europos monar
chijos. Jie stovėjo užnugaryje 
Aleksandro Hamiltono, kuris 
pareiškė: “Visos bendruomenės 
save pasiskirsto į kelias ir į 
daugelį. Pirmosios yra turtin
gos ir geros kilmės. Kitos su
daro žmonių masę, kurie retai 
teisia ar apsisprendžia”. Hamil
tonas iš tikrųjų parodė savo 
specialų interesą ir susitapaty- 
binimą su “turtingais ir gerai 
gimusiais”.

Šis skilimas ideologijoje pri
vedė prie antifederalistinio ju
dėjimo, iš kurio kilo, ką Jef- 
fersonas pavadino “respubliko
nų partija. Jis tikėjosi, kad šis 
vardas parodys, jog jo prieši
ninkai, federalistai, yra “neres- 
publikoniški”. Pirminė respub
likonų partija vėliau pasirodė 
kaip demokratų partija, kurios 
platformoje vyravo “lygios tei
sės visiems ir niekam specialių 
privilegijų”.

Jeffersonas pasidarė trečias 
JAV-ių prezidentas ir jo parti
ja turėjo beveik nesulaužomą 
valdžios kontrolę per 6 metus. 
Bet per tą laikotarpį Amerikos 
dydis su Louisiana nupirkimu 
ir Vakarų eksploracija bei ap
sigyvenimu padvigubėjo.

Nuo pat pradžios, kai Virgi
nijos sodybininkai susijungė su 
New Yorko darbininkais, demo 
kratų partija buvo įvairių in- 
tersų koalicija, susijungusi 
opozicijos valdžios kontroliavi

mui. Ji buvo laikoma galingiau 
šia tautos grupe, biznio ir fi
nansų bendruomene.

Kaipo koalicija demokratų 
partija susidėjo daugiausia iš 
ūkininkų, šiaurinių miestų dar
bininkų, imigrantų ir kitų ma
žumų grupių bei pietinių bal
suotojų su savo valstybinių ir 
vietinių teisių pabrėžimu. Sa
vo platformoje ji beveik visuo
met ėjo kartu su ūkininkais ir 
darbininkais.

Andrew Jackson, septintasis 
prezidentas ir pirmas kilęs iš 
neturtingos šeimos, save pas
kelbė kaipo “kuklesnių visuo
menės narių galva, ūkininkų, 
mechanikų, darbininkų, kurie 
neturi nei laiko nei galimybių 
rūpintis savo teisėmis”. Wil- 
liam Jenings Bryan, kuriam 
tris kartus nepavyko būt išrink 
tu demokratų prezidentu, pasa
kė: “Sudeginkit savo miestus 
ir palikit mūsų ūkius, ir jusi} 
miestai vėl atsistatys kaip per 
stebuklą. Bet sunaikinkit mūsų 
ūkius ir žolė augs kiekvieno 
krašto miesto gatvėse”.

Su tokia praeitim ir tradici
ja todėl, plūs nesena demokra
tų partijos istorija vadovau
jant Franklinui Rooseveltui, 
Harry Trumanui, John Kenne
dy ir Lyndon Johnson, yra 
išaiškinimas demokratų papro
tys savo partiją, teisingai ar 
klaidingai, vadinti “žmonių 
partija”. , A. C.

— Rytų Vokietijoje iš 17,011- 
931 gyv., moterų yra 9,250,069, 
arba 54.4%. Tai 100 vyrų, ten
ka 119 moterų.

— Amerikon pirmieji žydai 
atkeliavo prieš 310 m., t. y. 
1655 m. balandžio 26 d.

A f A. WINIFRED RODGIEWICZ
(Rog-ers, po tėvais Dargiewicz)

Gyveno 6^34 Šo. Honore Street. Mirė kovo 27 d., 1965 m., 
2:55 vai. popiet, sulaukusi senatvės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Chester ir marti Eilėn, 

anūkė Kathlyne, sesuo Anna Burneiko su šeima, gyv. New 
Yorke, ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 31 dieną. 
Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, anūkė, sesuo ir kiti gimines. 
Laid. direkt.: Mažeika - Evans, Telefonas RE 7-8600.

A + A
CARL METSEVICH

Gyveno 6425 S. Talman Ave.
Mirė kovo 26 d., 1965.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Vaclovas ir Charles 

ir 2 seserys: Ada ir Barbara.
Kūnas pašarvotas Sullivan kopi., 2701 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks antrad., kovo 30 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Broliai ir seserys.
Laidotuvių direktorius Sullivan. Tel. PR 6-8300.

CHICAGOJE
MILIJONINIS LANKYTOJAS

Lombard miestas, esąs netoli 
Chicagos, nors sniegu apdeng
tas, jau svajoja apie savo gar
siuosius alyvų žydėjimo festi
valius. šiemet tai bus gegužės 
5—17 dienomis. J parką, turintį 
7y2 akrų, kur yra pasodinta gra 
žiausių pasaulyje alyvų, šiemet 
jau atsilankys milijoninis lan
kytojas. Parke yra 1,200 alyvų 
(bezų) krūmų net 275 rūšių ir 
71,000 tulpių, net 105 rūšių.

ŽMOGAUS KILMES SVAR
STYMAI

Keliasdešimt pirmaeilių pa
saulio mokslininkų, suvažiavę į 
Chicagą balandžio 2—4 dieną,

iiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimii

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI

Atvirukai yra nedidelio formato, 
kelių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantyB rinki
niai:

Vardadienio ............. 10 atvlr.
Gimtadienio ............... 10 „
Padėkos ....................... 10 „
Užuojautos ................. 10
Vestuvių ..................... 10
Vestuvių sukaktuvių. 10 .
Padėka už užuojauta. 10 „
“Draugas gali išpildyti užsaky 

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dai 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio padėkos, užuojautos ir 
kt. — viso 10 atvir ukų. Atviruku 
kaina $1.00 už pakelį.

“D R A U G A S”
4545 West 83rd Street, 

CHUCAGO 29, ILLINOIS 
Platintojams duodama nuolaida. 

iiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiii

Skelbkites “Drauge”
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MMHEMVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJring FaciliOat 4

6845 SOUTH WESTERN AVE. BEpubBc 7-8600 ’

'• - ; X.J-

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

' TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

svarstys žmogaus kilmės prob
lemas, kaip jos atrodo naujau
sių atradimų šviesoje. Šį mok

slininkų suvažiavimą finansuoja 
Wenner - Gren Antropologini;} 
tyrimų fondas.

A. -j- A.
DR ALEKSANDRAI RASLA VIČIENEI 
mirus, jos vyrui DR. VINCUI ir SŪNUI su šeima 
reiškia nuoširdžią užuojautą ir kattu liūdi

0r. Z. Sabataitis 
ir šeima

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARlįUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
141U S. 50»h Ave., Cicero, TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2448 VVest 63rd STREET

Telef.PR 8-0883 PR 8 0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23 rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

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

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

POVILAS I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. ČICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008
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X Prieškomunistinė paroda 
šiuo metu vyksta St. Augustine 
parapijos mokyklos salėj, kam
pas N. Humboldt ir Palmer St. 
Atdara nuo 12 vai. d. iki 8 v. 
vakare. Paroda tęsis iki balan
džio 5 d. Rengėjai — rusai an- 
tikomunistai.

X Laikas greit bėga, todėl 
neatidėliodami užsisakykite kny 
gų “Draugo” knygų išpardavi
mo proga. Papigintų leidinių ka 
talogas spausdinamas šeštadie
nio “Draugo” laidoje. Po balan
džio 10 d. visom knygom bus 
grąžintos normalios kainos.

X Lietuvių Pensininkų są
jungos narių visuotinas susirin
kimas šaukiamas balandžio 3 d., 
šeštadienį, 4 vai. p. p. Veikučio 
svetainėje, 4633 So. Rockwell 
St., Brighton Parke, pusė bloko 
nuo 47 gatvės. Visi pensininkai 
ir pensininkės, nariai ir nena- 
riai, kviečiami atvykti dalyvauti

X Dr. Jonas Balys, žymusis 
mūsų tautosakininkas, skaitys 
paskaitą lietuvių tautinių šokiu 
grupių - vadovų kursuose, kurie 
prasidės birželio 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje. Norintieji kur
suose dalyvauti, registruojasi 
LB centro valdybos sekr. adre
su: Kostas Januška, 2646 W. 
71 St., Chicago, III. 60629.

X G. ir dr. S. Ročkai, Cicero 
Aukšt. lituanist. mokyklai pa
aukojo 25 dol.

X Klimai yra išvykę į Flori
dą atostogų, drauge išsivežė ir 
abi mamytės /V. Bačnienę ir V. 
Klimienę. Jos yra žinomos vei
kėjos. Pažįstami linki gerai pa
ilsėti saulėtoje Floridoje.

X Kun. B. Sugintas prašo pa 
tikslinti straipsnį “Laisvasis pa
saulis spalvingam spektre”. Jis 
rašo: “Draugo” nr. 65 praneš
ta, kad du keliautojai kun. B. 
Sugintas ir V. Šimkus išvyko iš 
Madrido į Paryžių, ibet tik vie
nas V. Šimkus išskrido į Pary
žių ir Stockholmą, o B. Sugin
tas vieną dieną vėliau išskrido 
per Stan Sebastian į Liurdą, iš 
kur lapkričio 12 d. išvyko trau
kiniu per visą Pietų Prancūziją 
į Nicą, o iš ten per Šveicarijos 
Ziurichą į Frankfurtą atvyko 
lapkričio 13 d.”

“Draugo” nr. 67 buvo para
šyta “Sustojus Bagdade, Siri
joje. Bagdadas yra Irake, o mes 
tik sustojome Beirute Lebane”. 

X Irena, Jonas Rimkūnai ir
Birutė Dambrauskienė iš Ham
mond, Ind., Ada Juškienė iš 
Chicagos, kartu atostogauja Ba 
hamų salose.

X Izabelė Stončienė yra Dai
navos Jaunimo stovyklai parem
ti balandžio 3 d. 7 vai. Jauni
mo centre ruošiamos vakarie
nės vyriausia šeimininkė Pa
kvietimus užsakyti tel. 434-5719.

(pr.)
X Tik $2,000 įmokėti—6 kam

barių, 2-jų miegamųjų reziden
cija. Karšto vand. šilima, mo
dernizuota virtuvė ir 2 vonios 
kambariai. Pilnas rūsys, apšil
domas 2 maš. garažas. Arti Šv. 
Antano mokyklos. Pilna kaina 
$15,900. OL 6-2234. (sk.)

X Uždaros rekolekcijos vy
rams įvyksta š. m. balandžio 2 
— 4d.., “Gintaro” vasarvietė
je, Union Pier, Michigan. Vedė
jas prel. dr. Vytautas Balčiū- 
čiūnas. Registruotis OL 6-2233 
arba OL 6-4654. (pr.)

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

X Dr. VI. Šimaitis jau 11 me 
tų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax, 2737 W. 43 
St., tel. CL 4-2390; vai. 10—1 
8—8. (sk.1

X Anna Jayson - Jasulaitienė
yra išvykusi pas dukrą Geral- 
diną ir žentą Joną Jonnson į 
St. Louis Mo. Anna Jayson yra 
veikli parapijoje ir draugijose. 
Anna yra žinomos Genovaitės 
E. Navickaitės dukra.

X Anna Kanapeck ir Della 
Horadeckis su sūnum Stanley ir 
marčia atosogauja Phoenix, 
Ariz. Jos yra žinomos veikėjos, 
stambios gerų darbų rėmėjos.

X Anelė Kilmitzs, 5648 So. 
Paulina St., kovo 4 d. šventė 
savo gimimo dieną ir buvo ar
timųjų pasveikinta. Angelą Kil
mitzs yra prof. kun. V. Miko- 
laičio sesuo. Angelą ir Petras 
Kilmitzs yra stambūs parapijos 
ir gerų darbų rėmėjai. Visi pa
linkėjo Angelai ir Petrui ilgiau
sių ir sveikiausių metų.

X Elzbieta Bleizgytė Navic
kienė, Worcester, Mass., atsiun
tė savo sukurtą giesmę. Ji yra 
parašiusi ir daugiau giesmių ir 
eilių.

X Jonas Cesunskas, nuo pat 
Vyrų choro įsikūrimo dainavęs 
jame, kuris taip pat lietuvišką 
dainą kėlė dalyvaudamas ir ki
tuose choruose ne vien tik čia, 
bet ir Europoje, lietuviškosios 
kantatos “Vilniaus varpai” or- 
kestravimo bei viso pastatymo 
išlaidoms sumažinti paskyrė 100 
dol. šiuo metu jis nebegali dai
nuoti operos chore, kadangi jo 
darbo sąlygos tai apriboja. Ope
ros valdybai malonu, kad bu
vę aktyvūs choro nariai neuž
miršta savo choro ir jaučiasi 
kartu, šį kartą paremdami fi
nansine auka mūsų laisvės ko
votojų atminimą.

X Dail. J. Kiburas, neseniai 
atvykęs iš Anglijos, Chicagoj į- 
sijungė į lietuvišką veiklą. 
“Draugo” dienraščiui atsiunčia 
įvairių politinių karikatūrų.

X Chicagos Lietuvių Preky 
bos rūmų banketas įvyksta ge
gužės 16 d. Ambassador viešbu
ty. Šįmetinis rūmų pirm. yra 
A. Baliūnas.

X Jonas Minelga kovo 19 d. 
atsilankė į AL Montessori Vai
kų namus ir įteikė naujai išlei
stą savo eilėraščių rinkinį “La
bas rytas, vovere”, su įrašu: 
“AL Montessoriniam darželiui— 
su nuoširdžiausiais linkėjimais 
išauginti daug lietuviškosios 
knygos mylėtojų - skaitytojų ir 
rašytojų giesmių ir eilių.”

VIDURIŲ ŽAIZDOS — GERO 
TARNAUTOJO ŽYMĖ

Michigano universiteto medi
cinos profesorius dr. H. Mar- 
vin Pollard, kalbėdamas Chica
goje, verslo vadovams patarė: 
jei norite gero padėjėjo, samdy
kite tarnautoją su skrandžio žai 
zdomis. Toks būna energingas, 
reikiamai agresyvus, malonus, 
mėgstąs sunkiai dirbti ir, daž
niausiai, inteligentiškas. Jis tik
riausiai bus pirmas darbe ir pa
skutinis išeis iš darbo.

Dr. Pollard pažymėjo, kad ge 
riausias skrandžio žaizdų gydy
mo būdas yra atitinkama dieta, 
gausesnis poilsis lovoje, aplin
kos pakeitimas. Kiekvienam šim 
tui žmonių atitinka pusantro, 
turinčio vidurių žaizdas, bet 
tarp įstaigų vadovų — su to- 

į kiomis žaizdomis būna apie 6 iš 
' šimto.

Lituanistikos Instituto iždo tarybos senosios ir naujosios valdybos 
nariai. Sėdi iš k. j d.: inž. A. Senienas, pirm. A. Baliūnas, dr. K. Dran
gelis; stovi iš k. j d.: J. Damauskas, K. Girvilas, K. Juknis ir dr. 
J. Dauparas, davęs Institutui $1,000. Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
PAŠTININKAI PADĖS KO
VOTI PRIEŠ NUSIKALTĖ

LIUS
Chicagos 5,108 laiškanešiai, 

25,000 pašto tarnautojų ir kele
tas šimtų pašto mašinų šoferių 
pasižadėjo talkinti policijai ko
voje su nusikaltimais. Jis pra
neš pastebėtus įtartinus asme
nis.

Policija stengiasi įtraukti vi
suomenę kovon prieš nusikaltė
lius. Tuo reikalu Chicagoje pa
skleista apie 60,000 plakatų ir 
540,000 kišeninių kortelių, duo
dančių nurodymus, kaip reikia 
prisidėti prie kovos su nusikal
timais. Visuomenės talkininkavi 
mo dėka per 11 paskutinių mė
nesių areštuota 2,411 nusikal
tėlis.
KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ LŪŽĮ 

IŠLYGINANT
Apie 40 katalikų, protestan

tų ir žydų dvasininkų buvo su
sirinkę posėdžio į Chicagos uni
versitetą, kur buvo svarstomi 
krikščionių ir žydų santykiai. 
Pasitarimuose iškeltos mintys, 
kad tikybų skirtumas neturi 
būti tarpusavės neapykantos 
priežastimi. Iki šiol buvęs lūžis 
tarp krikščionių ir žydų gali bū 
ti išlygintas, ir tai reikia pra
dėti dvasininkuose nuo semina
rijos laikų. Pasitarimams vado
vavo Lojolos universiteto pro
fesorius kun. J. Cahill.

PLOKŠTELIŲ KONCERTAI
Chicagos miesto biblioteka 

trečiadieniais 12 vai. 15 min. p. 
p. duoda plokštelių muzikos 
koncertus.

Taip pat būna tikri koncertai 
trečią mėnesio penktadienį va
kare. Bal. 23 d. duos koncertą 
Dailiųjų menų kvintetas. Kon
certai vyksta centriniuose bib
liotekos rūmuose, Midhigan ir 
Randolph gatvių sankryžoje.

PASKAITOS SU PAVEIKS
LAIS

Ketvirtadieniais 12 vai. 15 
min. centriniuose Chicagos mie
sto bibliotekos rūmuose, Michi
gan ir Randolph gatvių sankry
žoje, būna paskaitos apie kelio
nes, rodant atitinkamas skaid
res.

Penktadieniais 12 vai. 15 min. 
— bibliotekoje būna kelionių 
filmai.

APDRAUDOS BENDROVIŲ 
NUOSTOLIAI

Illinois automobilių apdrau- 
dos bendrovių nuostoliai 1964 
metais pralenkė rekordines 1963 
m. tų bendrovių išlaidas, sie
kiančias $251,766,205. Išlaidos 
ypatingai padidėjo ryšium su 
teisėjų skiriamais aukštais at
lyginimais už sužeidimus.
ANKSTI IŠEIS Į PENSIJĄ
JAV Švietimo darbuotojų drau 

gijos suvažiavime Chicagoje L. 
Derthick, vienas iš tos draugi
jos pareigūnų, iškėlė faktą, 
kad dabar tokiu smarkiu tempu 
plečiasi automatizacija, jog po 
30—40 metų apie 10 procentų 
gyventojų galės aprūpinti visų 
kitų reikalus. Likusieji 90 pro
centų turi būti pasiruošę anksti 
išeiti į pensiją ir kokiu nors 
naudingu užsiėmimu tarnauti 
visuomenei.

$200 PABAUDOS UŽ SŪNAUS 
VĖLYVĄ VAIKŠČIOJIMĄ
Šeimos reikalų teismas nu

audė $200 pabaudos ir sumo
kėti teismo išlaidas Coatis Gri- 
mes, 46 m., gyv. 4152 Went- 
worth avė., Chicagoje, už tai 
kad leido savo 15 metų sūnui 
nakčia vaikščioti vėliau, negu 
leidžia miesto taisyklės.

MIRĖ ŽYMUS GYDYTOJAS
Dr. G. H. Marąuart, 62 m. 

amžiaus, vyriausias gydytojas 
Wesley Memorial ligoninėje, 
mirė gavęs širdies smūgį.

NAUJAS REDAKTORIUS
De Paul universiteto profeso

rius W. P. Walters yra pakvie
stas vyriausiu redaktoriumi ka
talikų leidžiamo žurnalo “Re- 
view of Sočiai Economy”.

KLAUSO PASKAITŲ 
TELEFONU

Aštuoniolikos metų čikagietė 
Dora Wronowski, kuri Nazare
to Marijos ligoninėje lanko gai
lestingųjų seserų mokyklą, klau 
so paskaitų per telefoną, pasi
likdama savo namuose 2300 S. 
Sacramento. lįrie jos telefono 
įtaisytas mikrofonas, per kurį 
ji gali atsakinėti pamoką.

Ji tokiu būdu tęsia mokslą, 
nes jos tėvas, maisto krautu
vės savininkas, yra susirgęs, ir 
ji su motina palaikydama pre
kybą parūpina išlaikymą visai 
šeimai, kurioje be jos dar yra 
dvi 12—14 m. sesutės.

VIEŠI KONCERTAI
Solistai, instrumentalistai, cho

rai duoda visiems nemokamai 
koncertus Chicagos miesto bib
liotekos patalpose šeštadieniais 
12 vai. 15 min. p. p.

Argentinos latviai, gyvenantieji Buenos Aires priemiestyje Hurling- 
ham kovo 13 d. surengė pagerbimą lietuviui žurnalistui Algirdui Gus
taičiui, atvykusiam iš Hollywoodo. Latviai Gustaitį pažįsta iš jo raštų 
ar apie jį raštų latvių spaudoje. Pagerbime dalyvavo apie 50 asmenų. 
Iškilmės vyko latvių centre Hurlinghame, vadovaujant vietiniam lat
vių pastoriui Arnolds Liepinš. Iš kairės: latvių rašytojas iš New 
Yorko Karlis Petersons, Muditė Zvirgzdinienė, “Laiks” atstovas Karlis 
Zvirgzdins, Alma Vitmanis ir Algirdas Gustaitis. Nuotr. Kirstuko

Religinės žinios
— Negrų katalikų JAV-se da 

bar yra 747,598. Palyginus su 
1963 m. — padidėjo 3 procen
tais. šio krašto negrai katalikai 
sudaro 4 procentus visų JAV 
katalikų.
— Katalikų bibliotekininkų su

važiavimas įvyks balandžio 20- 
23 d. Philadelphijoje, Sheraton 
viešbutyje.

— Muzikų ekskursija.. JAV 
Katalikų muzikos mokytojų są
junga rugp. 5—rugp. 26 d. ren
gia muzikos studijinę kelionę į

Iš a
J. A. VALSTYBĖSE

— Washingtono Lietuvių tech
nologijos ir gamtos mokslų 
draugijos suruošta paskaita su 
traukė didelį būrį klausytojų. Ji 
buvo suruošta kovo 20 d. ponų 
Vasaičių namuose. Pradžioj vy
ko Gamtos mokslų draugijos su 
sirinkimas, po to paskaita: 
“Helikopteriai—veikimo pagrin
dai ir pritaikomumas”, kurią 
skaitė iš Philadelphijos pakvie
stas helikopterių konstrukto
rius, ligi šiol užpatentavęs kele
tą savo išradimų šioje srityje, 
inž. Vyt. Mošinskis. Paskaita 
buvo pailiustruota dviem garsi
niais filmais.

Paskaitos pasiklausyti susi
rinko ne vien draugijos nariai, 
bet ir didelis Washingtono lie
tuvių būrys, susirinkęs čia dvi
gubai progai: pasiklausyti pa
skaitos ir susitikti su Lietuvos 
diplomatiniais ir konsuliariniais 
atstovais, kurie tuo metu min. 
Stasiui Lozoraičiui vadojaujant, 
posėdžiavo Washingtone. Mini
steris susirinkusiems trumpai 
papasakojo apie savo kelionę 
po Pietų Ameriką.

— O. Kajeckienė dalyvavo vi- 
ceadmirolo Baker žmonos prieš
piečiuose kovo 1 d. Kovo 12 d. 
ji dalyvavo Misijų šefų ponių 
priėmime Congressional klube 
ir p. David G. MaoDonald, buvu 
sios Anglijos karalienės Lady-in 
waiting priešpiečiuose.

— Prof. K. Pakšto mongra- 
fijai Antanas Audronis, Los 
Angeles, Calif., paaukojo $10. 
Aukas prašome siųsti: Pakštas 
Fund, c/o J. Mikaila, 16870 
Stoepel, Detroit, Mich. 48221.

— Lietuvos atstovas J. Kaje
ckas kovo 15 d. d. dalyvavo 
Joint Session of Congress po
sėdžiuose, kurių metu kalbėjo 
JAV prezidentas.

Pastaruoju laiku Kajeckai da
lyvavo Frederick A. Praeger 
knygų leidėjų priėmime Inter
national Club ir Kuwait, Cent
ro Afrikos, Olandijos, Korėjos 
ir Upper Voltą ambasadorių 
priėmimuose.

Austrijos Federalinio prezide
nto dr. Adolf Schaerf mirties 
proga Lietuvos atstovas pareiš
kė užuojautą Austrijos ambasa
doriui.

Specialaus Senato ir Atstovų 
rūmų k-to kvietimu p. Kajeckai 
dalyvavo Lincolno antrosios in
auguracijos 100 metų sukakties 
proga tos inauguracijos atvaiz-

Europą. Lankys Angliją, Vokie
tiją, Australiją, Italiją ir Pran
cūziją. Įvariuose muzikos cent
ruose bus keliautojams specia
lios paskaitos. Informacijas apie 
kelionę teikia NCMEA, 620 Mi
chigan Avė., N. E., Washing- 
ton D. C.

— Taiwane (patriotinėje Ki
nijoje — Formozoje) katalikų 
skaičius auga greitu tempu: 
1963 m. ten buvo 23,529 kata
likai, o 1963 m. jau 244,815.

J. Daugai!.

I r
davimo iškilmėse prie Kapito- 
lio kovo 4 d.

Kovo 9 d. p. p. Kajeckai da
lyvavo teisėjo John J. Malloy 
pietuose.

KANADOJ
— Lietuvių parapijose Kana

doje, pagal liturgines reformas, 
įvedama lietuvių kalba, o pa
čios pamaldos laikomos kunigui 
atsigręžus į žmones. Naujoji pa 
maldų tvarka, lietuvių kalboje 
pamaldų dalyvių įsijungimas at
sakuose, turi pasisekimą. Ypač 
jaunoji lietuvių karta entuzias
tingai sutinka naująją tvarką. 
Tuo tarpu pasigendama mišiolų 
sava kalba.

— Liudas Januška ir Kęstu
tis Žemaitis, Romoje, šv. Kazi
miero liet. kolegijos auklėtiniai, 
balandžio 3 d. gaus kunigystės 
šventimus.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londono Lietuvių parapija

praėjusiais metais turėjo paja
mų 1,548 svarus. Atskaičius vi
sas išlaidas dar liko ir keletas 
svarų gryno pelno. Parapijos ko 
mitetas paliktas parapijai vado 
vauti ir šiais metais. Vienas 
svarbiausių darbų, tai naujojo 
vysk. P. Brazio sutikimas ir pri 
ėmimas, kuris į Angliją atvyk
sta gegužės mėn. pradžioje ir 
yra numatęs čia ilgesnį laiką 
pagyventi.

— DBLS centrinio skyriaus
korespondenciniu keliu išrink
toji valdyba pareigomis pasiskir
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TAISYMAS yr* mUlŲ SPBCIALTBB. VISŲ GAMYBOS • 
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2412 VVEST 718T ST. CHICAGO, ILL, 80629. TEL.: 471-2446

current dividend on Investment bonus
4>/a% DIVIDENDŲ MOKAMA P AG AI. VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti

dar iSmokame po '/i % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ULUNOIS

Valandos: Pirmad., Antrad.. Penkt. lr Šeštad. 9 ▼. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

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

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

ffitUANjL
.SAVINGS

AKT VISU 
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų, 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

INSURED

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

IIITUVIV PREKYBOS NAMAI
•

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

Vedėjas J. LIEPONIS

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

toli
stė taip: T. Vidugiris — pirm.,
P, Duoba — ižd., V. Zdanavi
čius — sekr.

— Londono Jaunimo valdyba 
pradėjo leisti laikraštėlį “Kar
velis”. Laikraštėlis spausdina
mas anglų kalba, bus leidžia
mas kas mėnesį ir jame atsis
pindės Anglijos jaunimo gyve
nimas. (V. Vyt.)

ARGENTINOJ
— Lietuviškos vestuvės. Ko

vo 6 d. sukūrė šeimos židinį inž. 
Algimantas Rastauskas, buvęs 
Tautinio š. ansamblio “Ramby- 
nas” šokių mokytojas, su moky 
toja Nelida Stašyte.

— Lietuvių šeštadieninė mo
kykla, šiemet pradės veikti nuo 
balandžio mėnesio pradžios, šeš 
tadieninės mokyklos darbo va
landos 3—5 v. p. p.

— Alicia Deveikytė (Pipiras) 
ištekėjo už Edvardo Kazimiero 
Pociūno. Jungtuvių iškilmingos 
apeigos įvyko Aušros Vartų ba 
žnyčioje vasario 20 d. Jungtu
vių apeigas laike mišių atliko 
kun. J. Margis, MIC, Giedojo 
Šv. Cecilijos choras. Jaunuosius 
prie altoriaus palydėjo Kazimie
ras Deveikis - Pipiras ir Marija 
Augaitytė - Jankūnienė. Vaišės 
įvyko jaunosios tėvelio namuo
se.

KOLUMBIJOJ
— Vysk. V. Brizgys kovo 9 

d. Venecueloj lankė lietuvių ko
lonijas.


