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Bourguiba apkaltino
Nasserį noru valdyti

arabų pasaulį
TUNISAS. — Prezidentas H. 

Bourguiba gegužės 2 dieną ap
kaltino Jungtinės Arabų Res
publikos (Egipto) prezidentą 
Nasserį, kad jis bando tapti 
arabų pasaulio diktatorium.

Tunisijos prezidento pasiūly
mas tartis su Izraeliu suerzino 
I^asserį ir kitus arabų vadus, 
jis taip pat pasakė, jei arabai 
grasintų Izraeliui karu, “niekas 
išlaikytų tai rimtu dalyku”.

Bourguiba pasiūlė pradėti de
rybas Izraeliui ir palestiniečių 
arabų pabėgėliams dėl Palesti
nos. Jis pasakė, kad tie pasi
kalbėjimai turėtų remtis 1948 
metų Jungtinių Tautų rezoliuci
ja, raginančia Izraelį atiduoti 
šiek tiek iš tos teritorijos, ku
rią jis laimėjo iš Palestinos ara
bų 1947-48 metų kovoje.

Izraelis taip pat nepritarė 
Bourguibos nuomonei, abu jie — 
Jungtinė Arabų Respublika (E- 
giptas) ir Izraelis atšaukė savo 
ambasadorius iš Tunisijos dėl 
tų pasiūlytų derybų.

Prezidentas Bourguiba apkal
tino prezidentą Nasserį, kad jis 
iškraipė jo mintį, sakydamas, 
jog jis nepaiso palestiniečių tei
sių. Kaip tik Bourguiba pasisa
kė už palestiniečių teises ir prieš 
Nasserio diktatūrines užmačias 
arabų pasaulyje.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės laikys savo karius Domi
ninkonų Respublikoje, kol kraš
tas bus apsaugotas nuo komu
nistų pastangų pasigrobti val
džią.

—o_

Bonnos gynybos 
ministeris baigė

vizitus Portugalijoje
w LISABONA. — Vakarų Vo

kietijos gynybos ministeris ge
gužės 2 d. išvyko namo iš Lisa
bonos, pasikalbėjęs su ministe
rių pirmininku Antonio de Oli- 
veira Salazaru ir aplankęs sprau 
sminių lėktuvų treniruotės bazę, 
kuri pradėta statyti pietinėje 
Portugalijoje.

Gynybos ministeris Kai - Uwe 
von Hassel viešėjo Portugalijo
je keturias dienas. Jo vizitas, 
atrodo, neišsprendęs tarp abie
jų kraštų didžiulę problemą — 
suvėlavimą parduoti Portugali
jai šešiasdešimt sprausminiu ko 
vos lėktuvų F-86.

► Kanada neleidžia pristatyti 
kovos lėktuvų. Mat, ji pardavė 
Vokietijai lėktuvų su sąlyga, 

*kad būtų panaudoti tik šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) apy
linkėje.

Kanadiečiai nori iš Portuga
lijos, kuri yra Šiaurės Atlanto 
sąjungos (Nato) narė, kad F-86 
lėktuvai nebus naudojami Portu 
galijos teritorijose Afrikoje. 
Portugalai kovoja prieš partiza
nus Angoloje, Mozambike ir Por 
tugalijos Guinea.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas lietus su perkūnija, 
lukščiausia oro temperatūra 80 
aipsnių.

Saulė teka 5:44, leidžias 7:51.
KALENDORIUS

Gegužės 5 d.: šv. Pijus V, po
piežius. Tauvydė, Traidenis.

d.: šv. Lucijus,

Trumpai iš visur
— Popiežius Paulius VI-sis 

pirmadienį pirmą kartą kalbėjo 
į amerikiečius komunikacijos sa 
telito “Early Bird” keliu ir ža
vėjosi nauju moksliniu išradi
mu. Kalbėdamas angliškai iš 
Apaštališkų rūmų, popiežius pa 
sirodė NBC - TV “Todąy” pro
gramoje. Šventasis Tėvas Pau
lius VI-sis amerikiečius pasvei
kino 160 žodžių.

— Plieno kainos norima pa
kelti.

— Romoje vakar kilo triukš
mas, kai buvo pakeltos auto
busų bilietų kainos.

— Strasbourge, Prancūzijoje, 
dabar vyksta Europos pataria
mojo seimo posėdžiai, kuriuose 
dalyvauja ir JAV senatorius Fui 
bright. Jis pareiškė, kad prezi
dento Charles de Gaulle siūlo
moji politika, kad Europa pri
klauso europiečiams, Sovietų 
Rusijai duoda laisvesnes ran
kas Vokietijoje; uždelsiamas 
Vokietijos apjungimo klausi
mas.

Iš džipo parašiutininkai atsišaudo j slapuką Santo Domingo miesto gatvėje, Domininkonų Respublikoje, 
kur vyksta sukilimas

De Gaulle dar keis konstituciją
PARYŽIUS. — Prancūzų spau 

da rašo, kad prezidentas Char
les de Gaulle esąs sumanęs dar 
kartą keisti Prancūzijos kons
tituciją, kai jis bus perrinktas 
gruodžio mėnesį, pateiks savo 
projektą plebiscitui, per kurį 
tauta pasisakys dėl jo siūlomų 
pataisų konstitucijai.

Charles de Gaulle nori, kad

JAV-ių lėktuvai subom
bardavo komunistų 

traukinį
SAIGONAS. — Dvylika JAV 

laivyno lėktuvų vakar sunaikino 
šiaurės vietnamiečių traukinį,
vežantį amuniciją komunistam 
partizanam Pietų Vietname.

Sugrįžę lėktuvų pilotai pa
reiškė, kad 20 vagonų buvo iš
sprogdinta. Sprogus vagonams, 
dūmai ir liepsnos pakilusios 3, 
000 pėdų į orą. Du garvežiai 
taip pat buvo sunaikinti.

Lėktuvai, pakilę nuo lėktuv
nešio “Midvvay” Pietų Kinijos 
jūroje, bombardavo traukinį a- 
pie 120 mylių pietuose nuo Ha- 
noi, šiaurės vietnamiečių sosti
nės.

Visi lėktuvai grįžo į savo ba
zę. Kai kurie lėktuvai nusilei
dę Pietų Vietname dėl mecha
niškų trūkumų.

Laivyno sprausminiai lėktu
vai pirmadienį naktį smogė į Š. 
Vietnamą. Keturi sunkvežimiai 
ir devyni prekiniai vagonai bu
vo sunaikinti ar sužaloti.

Pauliaus Vl-ojo šauksmas — išsaugoti žmogaus ir tautų teises
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI gegužės 1 d. data 
paskelbė antrąją savo encikliką, 
pavadintą pagal pradžios žo
džius “Mense Maio” (Gegužės 
mėnesį). Panašiai, kaip ir savo 
pirmojoje enciklikoje, pavadin
toje “Ecclesiam Suam” (Savo 
Bažnyčią), popiežius ir šioje en
ciklikoje susirūpinęs taikos rei
kalu, tik dar ryškiau atkreipia 
dėmesį į karo grėsmę. Popiežius 
pabrėžia, kad dabartinė padėtis 
yra daug tamsesnė kaip bet ka
da kitados, lyg nebūtų buvę pa
simokyta iš tų dviejų konflik
tų pirmoje mūsų šimtmečio pu
sėje, kada buvo tiek kraujo iš
lieta. Pakilusi tarp tautų nea
pykanta ir sprendžiant ginčus 
vieton derybų griebiamasi gink
lų. Ištisų tautų gyventojai turi 
pakelti nenusakomus sunkumus 
dėl partizaninio karo, nuolat 
augančio savo įtampa ir gresian 
čio įžiebti naują baisų konflik
tą.

Tų pavojų akivaizdoje Šv. Tė
vas VI skatina gegužės mėnesį

ministerio pirmininko skyrimas 
ir atleidimas būtų vien respub
likos prezidento privilegija. Mi
nisteris pirmininkas bus kons
titucinis prezidento pavaduoto
jas prezidento mirties atveju, 
eis prezidento pareigas, kol nau 
jas prezidentas bus išrinktas 
per visuotinius rinkimus. Se
natas bus pakeistas patariamai
siais rūmais tik ekonominiams 
ir socialiniams reikalams, vadi
nas prezidentas de Gaulle nori

Užsakė 431 lėktuvą
VVASHINGTON, D. C. _ A- 

merikos karo aviacija užsakė 
431 greitesnį ųž garsą F-lll 
lėktuvą; anksčiau tie lėktuvai 
buvo vadinami TFX. Užsakymas 
duotas General Dynamics bend
rovei. Gynybos departamentas 
pastebi, jog iš minėto skaičiaus 
407 lėktuvus gaus karo aviaci
ja ir 22 — karo laivynas.

Sutarties sąlygos dar nėra 
galutinai nustatytos, bet bend
rovei jau duota avanso 45 mi
lijonai dolerių už pirmuosius 10 ! 
lėktuvų ir kitiems būtiniems pro 1 
dukcijos reikalams, tolimesniem | 
59 lėktuvams. Manoma, kad a- ' 
viacija ateityje užsakysianti iš 
viso 1,500 lėktuvų, o karo laivy-1 
nas — 200. Tai kainuotų apie 
1.5 bilijono dolerių.

Britanija rengiasi pirkti JAV 
to paties tipo lėktuvų už bili
joną dolerių. Australija irgi 
pirks tam tikrą skaičių.

maldauti Dangaus Karalienę Die 
vo gailestingumo. “Į Ją mes 
kreipiamės tikėdamies per ją 
susilaukti Išganytojo pagalbos. 
Dabartinė valanda ypatingai 
sunki ir ji reikalauja vieningos 
visų krikščionių maldos”.

Reikia maldos ypač šiame vi
suotiniojo Bažnyčios susirinki
mo laikotarpyje, kad pavyktų 
atsinaujinimo pastangos kaip to 
reikalauja nauji laikai. Dar lau
kia dideli darbai ateisiančioje 
sesijoje, kuri jau bus paskutinė. 
Po to seks lygiai svarbus nuta
rimų įgyvendinimo laikotarpis.

Kruvino karo grėsmė
Toliau popiežius reiškia su

sirūpinimą, kad tarptautiniai 
ginčai gali pasiekti tokį kartu
mo laipsnį, jog gali degeneruo- 
tis į kruviną karą. “Mes mel
džiame visų, kurie valstybinia
me gyvenime užima atsakingas 
pareigas, nepasilikti kurčiais vie 
ningam žmonijos troškimui tai
kos. Mes prašome, jog jie viską

iš senato atimti politiką; tie 
žemieji rūmai (parlamentas) tu 
rėš teisę į politiką.

Cholera dar neįveikta
NEW YORKAS. — Jungti

nių Tautų Sveikatos organizaci
jos surinkti statistikos duome
nys rodo, kad cholera kai ku
riuose pasaulio rajonuose vis 
dar tebėra grėsminga liga. 1963 
metais tos ligos aukų skaičius 
siekė 21,000, t- y- dvigubai dau
giau negu 1962 metais.

Choleros židiniai — Indija ir 
Pakistanas, o pavieniai susirgi
mai gan dažnai registruojami 
Burmoje, Thailande ir Filipi
nuose.

Stačiatikių Velykos su
milicijos apsauga

MASKVA. — Maskvos stačia 
tikiai balandžio 25 d. šventė 
Velykas, šeštadienio naktį Jelo- 
chovskio katedroje buvo susi
rinkę tūkstančiai stačiatikių — 
pamaldas laikė 86 m. amžiaus 
patriarchas Aleksiejus. Nepai
sant šimto milicininkų apsau
gos, keli šimtai sovietinių, abie
jų lyčių, jaunuolių bandė su 
gitarų muzika ir kitais būdais 
sudrumsti pamaldų rimtį. Juos 
sudraudė milicija. Vykstant pa
maldoms Sofijos, Bulgarijoje, 
Aleks. Nevskio katedroje, mili
cija buvo apsupusi aikštę ties 
katedra. Į ją tikintieiji galėjo 
patekti su stačiatikių bažnyčios 
pažymėjimais. (E.)

Naujoji enciklika "Mense Maio"

darytų, kad tik būtų išlaikyta 
taika, kuri dabar yra pavojuje, 
ir kad nuolat jie skatintų pasi
tarimus ir derybas, siekiant su
laikyti griebimąsi ginklų jėgos, 
atnešančios tokius apverktinus 
materialinius, dvasinius ir mo
ralinius padarinius. Tegu įsta
tymų nužymėtomis gairėmis bus 
pripažįstama kiekviena tikra ir 
nuoširdi pastanga pasiekti tei
singumą ir taiką. Tegu tokie 
siekimai susilaukia padrąsinimo 
ir išsipildymo ir lai pasitikėji
mas praturtina kiekvieną ištiki
mą geros valios veiksmą, kad 
tvarkos jėgos susilauktų perga
lės prieš netvarką ir griuvėsius 
nešančias jėgas”.

Žmogaus gyvybės 
neliečiamumas

Popiežius apgailestauja, kad 
užmirštamas šventas ir nepa
žeidžiamas žmogaus gyvybės po 
budis ir kad griebiamasi meto
dų ir priemonių, kurios yra at
viroje revoliucijoje prieš morali
nį jausmą ir prieš civilizuotų

Vakarų Vokietija krinta į neviltį dėl 
bendradarbiavimo su Prancūzija

BONNA. — Kanclerio Lud- 
wig Erhardo vyriausybė prisi
pažįsta pralaimėjusi po 18-kos 
mėnesių bandymo sudaryti vei
kiantį politinį bendradarbiavi
mą su Prancūzija. Aukšti vy
riausybės pareigūnai laiko pre
zidento de Gaulle elgesį siekimu 
siaurųjų nacionalistinių tikslų 
Vokietijos nenaudai. Net ir Bon 
nos optimistai negali suderinti 
Prancūzijos siekių su pasirašytą 
ja 1963 m. Prancūzų ir Vokiečių 
bendradarbiavimo sutartimi.

Bonna oficialiai jaučiasi gi
liai nusivylusi, ypač po Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų minis
terio Andrei Gromyko pasaky
tų žodžių, baigiant jo vizitą Pa
ryžiuje praėjusį penktadienį. 
Gromyko pasakė, jog Sovietų 
Rusijos ir Prancūzijos vyriau
sybės sutinkančios, kad Vokie
tijos rytiniai pasieniai yra galu
tini ir, kad Vokietijai turėtų

Išrinktas laikinasis Domininkonų 
Respublikos prezidentas

SANTO DOMINGO, Dominin 
konų Respublika. — Vakar bu
vo pasklidusių gandų, kad su
kilėliai Santo Domingo mieste 
telkia ir didina savo karines jė
gas. Norima sutelkti 12,000 vy
rų kovoti prieš Jungtinių Ame
rikos Valstybių marinus ir pa
rašiutininkus. JAV-bės turi apie 
10,000 karių Domininkonų Res
publikoje, o sukilėlių pusėje e- 
są 300 karininkų ir 12,000 gink 
luotų vyrų.

Gi JAV-bių korespondentas 
Veleriani pranešė iš Santo Do
mingo, kad jis vakar beveik vi-

Prašo Kongresą
daugiau pinigų

WASHINGTONAS, D. C. — 
Prezidentas Johnsonas vakar 
paprašė Kongresą skirti ekstra 
700 milijonų dolerių Vietnamo 
ir Domininkonų Respublikos rei 
kalam. Atrodo, kad Atstovų 
Rūmai ir Senatas greitai paten
kins šį JAV prezidento prašy
mą.

žmonių papročius. “Todėl mes 
negalime tylėti nekėlę balso gi
nant žmogaus ir krikščioniško
sios civilizacijos kilnumą. Mes 
negalime nepasmerkti dabarties 
partizaninio karo veiksmų ir 
terorizmo, įkaitų laikymo ir re
presijų prieš beginklius civili
nius gyventojus. Tai vis nusi
kaltimai, kurie ne tik sutrikdo 
vystymąsi pajautimo kas kilnu 
ir žmoniška, bet tai taip gi dar 
labiau apkartina širdis žmonių, 
esančių konflikte. Tie nusikalti
mai gali užkirsti dar pasiliekan
čius atvirus geros valios takus, 
gali apsunkinti derybas, kurios, 
atvirai ir nuoširdžiai vedamos, 
gali atnešti protingą sprendi
mą”.

Atsakomybė prieš Dievą ir 
istoriją

Toliau popiežius pabrėžia, kad 
“šie visi susirūpinimai yra dik
tuojami ne kokių siaurų intere
sų, o troškimo apsaugoti visus, 
kurie kenčia, ir nešti tikrą ge
rovę visiems žmonėms. Mes ti

būti užginti atominiai ginklai.
Manoma, kad Vak. Vokietija 

nesitiki atgauti prarastos teri
torijos ir nesiekia nepriklauso
mos smoginės atominės jėgos. 

Bonnai nepatinka, jog jos ta
riamai artimiausias sąjunginin
kas kalba ir atsisako ko nors 
Vakarų Vokietijos vardu. Dr. 
Erhardas, reaguodamas, dabar 
nespaudžia taip smarkiai savo 
užsienio reikalų ministerio, kad 
šis sudarytų galimybes priminti 
prezidentui de Gaulle, kad jis 
sausio mėnesį pažadėjo sušaukti 
gegužės mėn. šešių užsienio rei
kalų ministerių konferenciją, 
kurioj turėtų dalyvauti Pran
cūzijos, Italijos, Vak. Vokieti
jos, Olandijos, Belgijos ir Liuk
semburgo ministeriai. Jaučiama, 
kad tokio susirinkimo visai ne
bus.

Prezidento de Gaulle pereitą 
savaitę pasakyti žodžiai laikomi

są dieną išbuvęs pas sukilėlius, 
bet nepastebėjęs ten jokio ka
rinio stiprinimo.

Domininkonų seimas vakar iš 
rinko laikinuoju prezidentu su
kilėlių vadą pulk. Francisco Ca- 
amano Deno, kuris jau prisiek
dintas, pritarus nuverstajam ir 
buvusiam prezidentui Boschui. 
Pasak pulk. Francisco Caama- 
no Deno, Bosch atsisakęs bet 
kokių pretenzijų į prezidento 
postą.

— Prancūzija praėjusiais me
tais pagamino daugiau kaip 70.2 
milijono butelių šampano. Per 
pastaruosius 10 metų šampano 
suvartojimas Prancūzijoje padvi 
gubėjo, o eksportas padidėjo 
80 procentų.

— Ložės bilietas kainuoja 100 
svarų. Covent— Garden operoje 
Londone liepos 5 d. statomoje 
“Toscoje” dainuos garsioji Ma
ria Callas, jos pasiklausyti at
važiuos Britanijos karalienė Elz 
bieta II, ir ložės bilieto kaina 
tai dienai yra 100 svarų.

kimės, kad pajautimas asmeniš 
kos atsakomybės prieš Dievą ir 
istoriją bus pakankamai stiprus 
priversti vyriausybes tęsti jų kil 
nias pastangas išsaugoti taiką 
ir, kiek tik galima, pašalinti tas 
kliūtis, tikras ar įsivaizduotas, 
kurios kliudo pasiekti saugų 
ir nuoširdų susitarimą”.

Paulius VI skatina per Mari
ją melsti Dievą, kad būtų pa
siekta taika, “paremta tvirtais 
teisingumo ir meilės pamatais, 
— teisingumo, parodyto kaip 
silpniausiam ,taip ir stipriau
siam, — meilės, kuri apsaugo 
žmogų nuo klaidon vedančio e- 
goizmo, ir kuri padeda, kad kiek 
vieno teisės būtų išsaugotos, ne
užmirštant ir nepaneigiant kitų 
teisių”. J. Pr.

— Mrs. Harvey Flecher, 76 
metų, iš Provo, Utah, komiteto 
išrinkta 1965 metų motina.

— Prezidentas Johnsonas pir 
madienį pareiškė, kad nebus su 
silpnintas naminių programų 
vykdymas, nors ir yra krizė 
Vietname ir Domininkonų Res
publikoje.

Bonnoje kaip Hallstein doktri
nos užsipuolimu. Einant tos 
doktrinos nurodymais, Vak. Vo
kietija “draudžia” draugiškiems 
kraštams palaikyti diplomati
nius santykius su komunistų vai 
doma Rytų Vokietija.

Apklausinėjimai latvių 
kolchoze

RYGA, pavergta Latvija. — 
Pagal “Sovietskaja Latvija” 
duomenis, viename kolchoze ap
klausinėti 495 asmenys. Jų tar
pe tikinčiųjų rasta 71, tai suda
ro 14.13 proc. apklaustųjų. Pa
aiškėjo, kad iš 495 asmenų visas 
trečdalis per metus nėra skaitęs 
jokios knygos, 49 proc. nėra 
matę filmo, 75 proc. nėra išklau 
sę jokios paskaitos.

“Marš, marš...” - nepa
vykęs filmas - pamfletas

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
Balandžio mėn. Lietuvoje pra
dėtas rodyti naujas filmas 
“Marš, marš, tra-ta-ta”, vadina
mas “pamfletu” ir jo tikslas — 
išjuokti nepr. Lietuvos užsienio 
ir vidaus politiką, galingųjų vai 
stybių pagalbą mažosioms ir 
pan. Filmas teigiamai įvertin
tas (plg. “Komj. Tiesą”, nr. 
68) tik pastatymo atžvilgiu — 
rež. R. Vabalas parodęs daug 
išradingumo, pavaizdavęs komiš 
kas situacijas. Tačiau aplamai 
žiūrovams šiame filme, esą, sun 
ku susigaudyti.

Laikraštis nurodė, kad filmui 
trūksta aiškesnės kompozicijos, 
kai kurie epizodai esą labai ba
nalūs. Agitacijos tikslais sukur
tas filmas nesąs išbaigtas meno 
kūrinys. (E.)
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LIETUVE MOTINA LAIKO 
PERSPEKTYVOJE

S

“Papasakok prašau, mamyte
Tu daug apie viską žinai!”
Stasio Lauciaus žodžius ir 

mes dažnai ne vienas tariame, 
daugel kartų prašydami to pa
ties savo mamytės. O ji, nors ir 
pavargusi nuo kasdieninių dar
bų, sėdasi su mumis ir savo pa
sakojimais veda mus į tėvų že
mę, ir supažinudina mus su lietu 
vėm motinom, kurių širdys spin 
duliuoja negęstančios meilės 
šviesa saviems vaikams ir tė
vynei, kurios jokie skausmo še
šėliai užtemdyti nepajėgia... 
xMes sužinome apie tas meilės 
ir pasiaukojimo kupinas moti
nas, auklėjusias anais sunkiais 
laikais, kai mūsų tėviškėlėje 
"... nei žodžio, nei rašto nelei
do erelis suspaudęs nagais...” 
Motina savo daina prie lopšelio, 
nepavargdama ir prie ratelio, 
įdiegė galingą tėvų žemės ir lais 
vės meilę savo vaikų širdyse; 
ji išugdė didžiuosius tautos sū
nus jr dukras: Simaną Daukan
tą, Joną Basanavičių, Vincą Ku 
dirką, Vaižgantą, Mariją Peč- 
kauskaitę, Žemaitę ir daugelį ki
tų.

Tai buvo Nepriklausomybės 
priešaušrio motinos. Laisvės ko
vų laikotarpio motina tyliai ry
mojo prie sūnaus savanorio ka
po, savo jaunos gyvybės kaina 
iškovojusio laisvę savo kraštui. 
Nepriklausomybės laikotarpio 
motina diegė savo vaikams ne- 
vien tik savosios tėvynės meilę; 
ugdydama tautinę savigarbą ir 
tikindama, kad laisvė ir už gy
vybę brangesnė, ji ugdė naujus 
pasišventėlius, kurie iškilo tė
viškę naujoms audroms ištikus. 
Siaubiant kraštą kraugeriš 
kiems svetimiesiems, lietuvė mo
tina suklumpa prie žiauriai nu
kankinto savo sūnaus skausme 
nualpusia širdim. Daugybė moti
nų ir šiandieną tebekenčia at
skirtos nuo savo mylimų vaikų, 
akis ašaromis išplautas jų lauk
damos pražiūri,.. Anot Juozės 
Augustaitytės:

“Kaip gėlė palaužta sielvarto 
gilaus,

Vėl už vartų laukia grįžtančio 
sūnaus...”

Tačiau ir didžiausiame siel
varte ir skausme lietuvė moti
na lieka nepalaužiamai tvirta. 
Štai žvėriškų enkavedistų į 
miestelio aikštę, kurioje išnie
kintas guli jos sūnaus parti
zano lavonas, atvesta motina 
nepalūžta, nors jai iš skausmo 
plyšta širdis, šiam vaikui ji 
nieko nebegali padėti, ji turi 
saugoti gyvųjų savo vaikų lais 
vę ir gyvybę, todėl, neišduoda
ma, savo jausmų sužvėrėju- 
s'ems budeliams, ji abejingai 
taria: “Kodėl jūs mane čia at
vedėt? Tarsi aš nebūčiau ma
čiusi nužudytų žmonių.” Savo 
skausmą, begalinį ilgesį ir rū
pesčius ji paveda motinų Moti
nai Marijai, kuri pati, stovėda
ma po kryžiumi, pergyveno di
dįjį skausmą, regėdama baisią 
savo sūnaus mirtį.

Gi motinos širdį alpinantį 
skausmą išplėšiant iš jų myli
muosius vaikus, vaizdžiai nu
sako Balys Gaidžiūnas sekan
čiais žodžiais:

Darželiuos rožės nebežydi,
O liepos laužosi šakas.
Motulė suimtus palydi,
Dangun užlauždama rankas...
Arba, štai, senos motinos laiš

ko ištrauka laisvėje gyvenan
čiam sūnui: “Kokia aš laiminga, 
sulaukusi iš tėvų žinutę. Visi 
esame drauge, kad ir dideliame 
varge, tik tu vienas išskirtas iš

mūsų tarpo. Laukiau, laukiau ir 
meldžiausi visus kraštus laimin
dama, nes nežinojau, kur esi. Ir
Amžiną atilsį” kalbėjau, many

dama, kad gal esi miręs, o jei 
gyvas, — Viešpatie, Tu žinai, ko 
jam reikia. Tavo globai, Marija, 
pavedu savo sūnų... Ir štai, po 
daugelio metų atėjo žinia, kad tu 
gyvas ir šeimą augini. Aš jau
čiaus laimingiausia pasaulyje...”

Buvau ir aš liudininkė moti
nos ir sūnaus susitikimo, po dau
gelio nesimatymo metų, Chica
gos aerodrome. Džiaugsmo aša
ros sruvena anos motinos vei
du; ji džiaugėsi ne išsivadavi
mu iš priespaudos, bet laime ir 
vėl galėdama prispausti savo 
vaiką prie išsiilgusios širdies. 
Stebint tą įvykį, skausmas pri
slėgė mane, pagalvojus apie 
tuos tūkstančius Sibiro taigose 
žūstančių ir tėvynėje vargstan
čių motinų, kurios niekad nebe
galės prie savo krūtinių pri
spausti mylimų vaikų, kurių be 
laiko pražilusių plaukų niekados 
nebepaglostys mylimo sūnaus ar 
dukters ranka... Savo tėvelių 
akyse regėjau ašaras; mačiau, 
kad ir jie tą patį mąstė. Tada 
supratau, kokie laimingi tie, ku
rie turime savo mamytes; tada 
pilnai suvokiau ir dainos žodžių
prasmę:

“Ant tavo kelių, motinėle, 
Padėt galvelę tai saldu!
Tu mane globi kaip baltą gėlę 
Ramybės angelo sparnu...
Esame laimingi savo mamy

čių globoje, saugojami nuo 
skausmo, rūpesčių ir vargų... 
Kaip dažnai to net neįvertinam, 
nors jos dėka keliaujame gyve
nimo keliu jos meilės apsupti. 
Didžiausias atpildas motinai, jei 
būtume jai klusnūs, gi mes jai 
tai skolingi. Sekdami motinos 
patarimu, mes niekad neiškly- 
sime iš tikro kelio. Mylėkim ir 
gerbkim savo Motinas ir dėko
kime Aukščiausiam už jų mei
lę.

Gi Motinos Dienoje sveikin
dami Tave, Mamyte, tariame:

— Ar yr’ meilesnis žodis
kaip motulė?

Ir kokia laimė ibūt lietuve!
Tai Tau, brangioji mama,

susirinkę
Šiandien daina Tau reiškiame 

padėką ir meilę
Už tavo vargą, rūpestį

vaikais,
Tyrais ir nuoširdžiais

jausmais...
Aušrelė Vaičeliūnaitė

—o—

SVEČIUOSE PAS “ŽIBUTES”

Sekmadienio rytą į Jaunimo 
centro 106 kambarį skubiai ren
kasi Aušros Vartų tunto, žibu
čių I draugovės jaun. skautės. 
Linksmos, žvalios. Praeidamos 
maloniai nusišypso, mandagiai 
pasisveikina. Įsmunku į 106 kam 
barį patirti jame glūdinčios pa
slapties. Pasitinka malonus kle
gesys ir draugiškas, į vidų kvie
čiantis draugininkės vyr. si. Al
binos Ramanauskienės šypsnys. 
Laukdamos sueigos pradžios, 
mergaitės būreliais šnekučiuoja
si, linksmai juokiasi, varto kons 
pektus, kartoja išmokti užduo
tus dalykus, .štai dvi būrelių 
galvos — skiltininkės Jaunutė 
ir Kėželytė rimtai diskutuoja 
pasaulinio skaučių ženklo progra 

gi amžinos nenuoramos
Gierštikaitė Ina ir Karaliūnaitė 
Rūta šoka smagų suktinį. Kitam 
kambario kampe būrelis mergai-

Aušros Vartų tunto Žibučių I draugovės jaun. skautės- Užpakalyje stovi draugininke vyr. sk. Albina 
Ramanauskienė.

čių dainuoja, o kažkokia būsima 
prima balerina su ilga kasa, vi
siškai nugrimzdusi savo pasau
lin, kažką pusbalsiu niūniuoja ir 
repetuoja baleto pozicijas. Drau
gininke gi kambario priekyje 
tariasi su jai tą dieną talkon 
atėjusia “Mirgos” vyr. skaučių 
būrelio nare, vyr. si Julė Ja
noniene ir duoda paskutinius 
nurodymus draugovės adjutan
te: si. Valei Sparkytei. Trum
pas laisvalaikis prieš sueigą 
joms būtinai reikalingas. Suėju 
sios iš įvairių vietovių ir mokyk 
lų mergaitės turi progos susi
pažinti, arčiau susidraugauti, 
įspūdžiais pasidalinti.

Skardžai nuaidi adjutantės 
Valės švilpukas. Klegesys nuty
la — mergaitės skubiai rikiuo
jasi. Mergaitės kiekviena gerai 
žino savo vietą. Sueiga pradeda 
ma daina “Lietuva brangi”. Va
lė, Dievo gražiu balsu apdova
nota, puikiai veda dainą, gi mer
gaitės nuoširdžiai jai pritaria. 
Dainuoja visos, net ir pačos 
mažiausios. Po to atskiras dai 
nas praveda būrelių galvos — 
skiltininkės: Šilėnaitė Aldona, 
Edukaitė Vida, Ramanauskaitė, 
Indrė ir Jauniūtė Laimutė, ku
rios turi progos parodyti ir sa
vo dirigavimo sugebėjimus. Dai
nas seka Valės gabiai vedami 
žaidimai — šokiai “Klausė žvirb 
lis” ir “Noriu imego”. Draugi
ninke aktyviai stebi žaidimus, 
nuolat taisydama ir aiškinda
ma pasitaikančius kalbos ne
sklandumus.

Po dainų ir šokių, kiek jau
natviškos energijos išliejusios, 
mergaitės atskiromis skiltimis 
susėda ruoštis patyrimų laips
nių egzaminams ir Motinos die
nos sueigos pasirodymams. 
Draugininke, davusi bendras ins
trukcijas, apdalina visas pa
ruoštais šapirografuotais lapais 
su išmoktinomis dainomis, eilė
raščiais ir pranešimais mamy
tėms. Po to draugininke ir ad
jutante dirba su atskiromis mer 
gaičių grupėmis, tikrindamos 
žinias ir užrašus bei aiškinda- 
mos sekančiai sueigai išmokti- 
nus dalykus. Mergaitės, atrodo, 
gerai išmokusios, nes visos kelia 
rankas ir nori atsakyti klausi
mus. Įdomu buvo pastebėti 
draugininkės sugebėjimą išlai
kyti visos sueigos kontrolę, 
viską tuo pat laiku pastebėti 
ir išgirsti, kad ir su atskira gru 
pe dirbant. Sueigos atmosfera 
šilta — jaučiamas artimumas 
tarp mergaičių ir vadovių. Mer
gaitės jaučiasi laisvai, klausia 
daug klausimų ir su atsidėjimu 
klausosi paaiškinimų.

Sukoncentruoju dėmesį ties 
keturių pačių jauniausių mergai
čių grupele. Jų pastangoms nuo
širdžiai vadovauja vyr. si. Julė 
Janonienė. Gražu stebėti, kiek 
gabi vadovė per pusvalandį gali 
išmokyti, kad ir visiškai jaunu
tes mergytes. Štai jos riša tikrą
jį mazgą. Sesė Julė kantriai ro
do kiekvienai ir netrukus visų 
veidai šviečia atsiekimo pasidi
džiavimu. Visos kartoja Lietu
vos himną ir j. skautės įžodį, 
įstatus, kalba “Sveika Marija”, 
susipažįsta su visa eile lituanis 
tinių žinių, dainuoja “Išėjo tė
velis į mišką”, išmoksta įverti 
siūlą į adatą ir prisisiūti sagą.

Baigėsi įdomioji sueiga. Ratu 
sustojusias paukštytes draugi
ninke pagiria už gražią laikyse
ną tunto sueigoje. Su dideliu .

įsijautimu sudainuojama “Sesės 
skautės”, nuoširdžiai nuaidi “At 
eina naktis”.

Tėvai žino ir vertina organi
zacijos reikšmę savo dukroms, 
tą liudija nuolat augančios skau 
čių gretos. Kaip gera būtų, kad 
tokias sueigas galėtų pamatyti 
jaunimo organizacijoms skeptiš
kai nusiteikę žmonės, tada ma
žiau reikėtų sielotis lietuvybės 
išlaikymo rūpesčiais ir įvairio
mis jaunimo problemomis, kylan 
čiomis iš idėjų ir idealizmo sto
kos. Ir. R.

KRIKŠTYNOS KERNAVĖJE
Balandžio 25 d. iškilmingoje

visų Chicagos tuntų sueigoje 
buvo pašventinta Kernavės tun
to vėliava. Išsirikiavus gau
sioms skautų-čių eilėms, Ker
navės adjutante perėmė koman
dą, pranešdama, kad kernavie- 
tės įsigijo naują vėliavą, kuri 
šios sueigos metu įsijungs į ki
tų vienetų vėliavų garbingą bū
rį. Sulankstyta naujoji vėliava 
buvo perleista per kernaviečių 
rankas. V. s. O. Siliūnienė, am
žiumi ir skautavimo patyrimu 
vyriausia kernavietė, vėliavą 
perdavė krikštatėviams: p. p. 
Ruibiams (kurie yra ir vėliavos 
mecenatai)( poniai Mažeikienei 
ir s. E. Vilkui. Krikštatėviai vė
liavą pritvirtino prie koto, o s.
N. Užubali’enė padovanojo savo 
mamos aufetą juostą, kuria pa
puošė naująją vėliavą. Šventini
mo apeigas atliko Seserijos dva
sios vadas kun. P. Garšva. Jis 
pasveikino kernavietes, įsijun- 
sias garbingą vieneto ženklą, 
ir palinkėjo visada siekti skau- 
tybės idealų, kuriuos ši vėliava 
reprezentuoja. Šia ypatinga pro
ga kernavietes seseriškai pa
sveikino Aušros Vartų skautes, 
įteikdamos tautinę juostą. Nau
joji Kernavės vėliava, šviečian
ti sodriu žalumu ir auksine rū
tele, įsijungė į kitų vėliavų eilę.

Vakare, jaukioje v. s. O. Si- 
liūnienės namų aplinkoje, .įvy
ko krikštynų pobūvis, kuriame 
dalyvavo kūmai ir vadovės su 
šeimomis. Prie skanių ir puoš
nių, krikšto mamų keptų tortų 
ir kavos kernavietes su sve
čiais pasidalino dienos įspūdžiais 
ir dar kartą pasigėrėjo savo 
gražiąją vėliava. Tačiau dau
giausiai buvo kalbėtasi stovyk
los temomis ir nutarta greitu 
laiku daryti darbo iškylą į sto
vyklavietę.

Pobūvį užbaigė Kernavės tun
tininkė, nuoširdžiai padėkodama 
vėliavos mecenatams bei krikš
tatėviams ir juos apdovanodama 
dailiais savo darbo drožiniais. 
Tuo pačiu ji pareiškė padėką 
ištikimiesiems Kaziuko mugės 
talkininkams: B. Vindašiui, R. 
Kronui ir A. Aleknavičiui, įteik
dama jiems po simbolinę dova
nėlę — medžio apdirbimo įran
kius. Taip pat buvo pagerbta 
darbščiausia kernavietė v. s. O. 
Siliūnienė, įteikiant jai dail. 
Paukštienės paveikslą. Kerna- 
viečių pobūvy dalyvavo ir ma
lonus svečias, Amerikos Balso 
atstovas P. Labanauskas.

Kernavietė

D. MONGIRDAITĖS 
KONCERTAS

Chicagos Lietuvių skautams 
remti draugija, norėdama su
daryti Chicagos visuomenei pa
vasarinę staigmeną, ruošia ga
bios ir daug žadančios daininin

kės Daivos Mongirdaitės kon
certą. ši jaunosios kartos dai
nininkė dainuos meno mokėsi 
Bostono universiteto muzikos 
fakultete, o jį baigus, dar ir pas 
žinomą dainos mokytoją Emili
ją Ippolito. Su savo koncertais, 
kurie kritikos buvo gerai įver
tinti, aplankė New Yorką, Hart 
fordą, Detroitą, Clevelandą, Los 
Angeles ir Montrealį. Chicagos 
visuomenė ir skautaujantis jau
nimas su tėveliais šią daug ža
dančią dainininkę turės progos 
išgirsti Jaunimo centre, gegu
žės 9 d. 3 v. p. p.

Koncerte dalyvaus ir visų mė
giamas gražiojo žodžio aktorius
Vitalijus Žukauskas, kuris su 
savo programa yra apskriejęs 
JAV, Kanadą ir Europą.

ERIKAS PAGALVOTI APIE 
ATOSTOGAS

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

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

Rhinelander, VVisconsin 54501

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

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

(Arch Supports) lr t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29. IU.

Tel. PRospeet 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso telefonas: PR 8-8220
Res. telef. VVAIbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTEROJ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 3148 VVest 03rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1117 

Resid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.; REpublic 1-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California

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

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

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Ronte 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. oflao HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

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

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6060

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

644» So. Pulalski Road
Valandoj 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 skelbimo 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

wnmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimnniimnimiinuiiniinimn»»m»|lllllllllllllllll,,~

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670. 
Valandos‘pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7 6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterį) Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr CampbeU Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak 

šešt. 12—8 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 tkl 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta: 
Pacientus priima pagal susitarkną.

Ofiso t«l. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

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

nuo 11 Iki 1 vai. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette 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 Ir 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

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

2—4 lr 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. REIianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso lr buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 Doplet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KCDIKIU lr VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern 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 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1108.
Res. tet 239-2919.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street

(7los ir CampbeU Ave. kampas) 
Va!.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

$lt.VU - - - -
$12.00 $6.50 $3.75 $1.50

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

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

'DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: PUUmnn 5-0760
Nainy: BEverly 8-3910 

PrI6m. val.. kasdien 6-8 v. v, šešt 
I 1-8 p. p lr treč uždaryta.

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

Diagnostika Ir Vidaus Ligos ’
Monroe BuUding, Suite 709
104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 0-7800; Namų 025-7691

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p. 
tšskyrus trečiadien)

Ofiso telefonas — GL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas KedvJe lr Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
MPEG. ORTHOPEDINES LIGOS * 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad, antr, ketv, penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akla lr orltalko akinius 

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

Rez. tel. PR 0-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija

kampas), tel. 770-2880
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 6Srd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. vėl. GRovehUl 0-0017

x x> X X W.J IR
Bendra praktika Ir specia

chirurgija
4644 So. Ashland Aven

Valandos kiekvieną dieną 2- 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais • 
madieniais uždaryta, prllman 
gal susi tai liną. šeštadieniais m 
Iki 6 v. v.

„„„.-L v, U ,3 xr LrtlKLJK
BENDRA PRAKTIKA IR M(X 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR < 
Ofiso vai.: Pirm, antr, tre 
penkt, nuo 2 iki 4 lr nuo 6 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kit 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI

DR. V. P. TUMASONI
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Streel
Priiminėja ligonius tik Busit 

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

ftj*! vvest 69th f 
specialybė: AKUŠERIJA EB

LIGOSVALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 
šeštadieniais 1 iki 4
Trečialdlenlals uždar

Tel. PRospeet 6-9'
DR. ONA VAŠKEV

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHI 

6248 So. Kedzie Av
Ofiso vai. kasdien: 2-' Šeštad. .nuo 2 Ik 4 v. Tre<

tik skubiais atvejais ir

Tel. ofiso PR . -6446, rez.

DR. F. C. WINSK
GYDYTOJAS IR CHI 

3107 VVest 71st S
Vai.: 2 ilki 4 v. p. p. ir 7 

Treč. ir šeštad. pagal



Jungtinių Valstybių kariniai veiksmai

DVIEJUOSE FRONTUOSE
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė, kaip šioje vietoje 
jau buvo rašyta praėjusio pir
madienio mūsų dienraščio lai
doje, užsienio politikos liniją 
pasuko gera kryptimi. Šį mū
sų teigimą dar labiau sustipri
no praėjusio sekmadienio va
karą padarytas tautai prezi
dento Johnsono specialus pra
nešimas apie vykdomus žygius 
Domininkonų saloje. Padaręs 
išsamią toje saloje vykstančios 
revoliucijos eigos ir jos pobū
džio apžvalgą, prezidentas šį 
kartą jau nė kiek nebeabejo- 
damas konstatavo faktą, kad 
revoliucijos vadovybę perėmė 
tarptautinė konspiratorių gru
pė, komunistai, siekią sukurti 
Vakarų pusrutulyje antrąją 
Kubą, kitaip sakant antrąją 
karinę bazę, iš kurios, kaip ir 
iš Kubos, būtų vykdomas ko
munizmas visoje Lotynų Ame- 
riokje.

Į Domininkonų salą yra pa
siųstos JAV karinės jėgos 
dviem tikslais — apsaugoti a- 
merikiečių ir kitų kitataučių 
gyvybę revoliucijos metu sa
loje ir saugoti, kad komunistai 
nepaimtų šią salą savo kontro
lėn. Siekiant šių dviejų tiks
lų, buvo susirėmimų su revo
liucionieriais ir tuose susirė
mimuose jau žuvo 7 JAV ka
riai. Yra ir sužeistų. Preziden
tas dėl to liūdi, bet tuo pačiu 
jis pažymi, kad, jei ne ameri
kiečių karinis vienetas, pasiųs
tas į Domininkonų salą, šim
tai, o gal ir tūkstančiai ame
rikiečių civilių žmonių būtų 
buvę nužudyta.

*
Prezidentas, pasitaręs su ka 

bineto nariais ir su abiejų par
tijų kongreso vadais, nutaręs 
dar ir daugiau karinių jėgų pa 
siųsti į Domininkonų salą, nes, 
anot prezidento, Amerikos tau
tos negali, neprivalo leisti ir 
neleis įsteigti kito komunisti
nio režimo Vakarų pusrutulyje.

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, kaip pareiškė preziden
tas, tikisi, kad komunistiniai 
gaivalai bus nugalėti bei išvyti 
iš salos be didesnio kraujo 
praliejimo.

“Mes nė vieno nenorime pa
laidoti, kaip esu pasakęs daug 
kartų praeityje”, — priminė 
prezidentas, — “bet mes neke
tiname būti palaidoti”, jis pa
brėžė, turėdamas galvoje anuo 
metu Nikitos Chruščiovo pa
grasinimą, kad Sovietų Rusija 
vėliau ar anksčiau Ameriką 
palaidos.

Prezidento jau kelintas iš
samus pranešimas aiškiai nusa 
ko Amerikos užsieninės politi
kos pakitimo tikslus, griežtą 
laikyseną ir pasirinktą tiesų 
kelią kovoje prieš tarptautinius 
konspiratorius, komunistus, 
siekiančius užgrobti ne tik A- 
ziją, Afriką, Europą, bet ir 
pietinę Ameriką, o ilgainiui ir 
Jungtines Valstybes.

*
Tenka tik stebėtis ir apgai

lestauti, kad šiai prezidento 
Johnsono užsieninės politikos 
linijai priešinasi net jo partijos 
senato vadai — daugumos ly
deris senatorius Mike Mans- 
field iš Montanos ir senatorius 
J. William Fulbright iš Arkan
sas, svarbiojo užsienių reikalų 
komiteto pirmininkas. Kad 
toks šen. Wayne Morse iš Ore
gon kritikuoja prez. Johnso
no politiką ir jo žygius Vietna
me ir Domininkonų salose, yra 
visai suprantama, nes jis yra 
kraštutinis liberalas. Bet dėl 
pirmųjų dviejų senatorių lai
kysenos tikrai reikia stebėtis.

GRĄŽINA
ŠVENTŲJŲ RELIKVIJAS

Šv. Tito ir Šv. Sabo relikivijos 
yra Venecijoje, Italijoje. Vene
cijos kardinolas Urbani prane
ša, kad su popiežiaus Pauliaus 
VI sutikimu šv. Tito relikvijos 
bus grąžintos į Kretos sa

i Šen. Mansfield pakartotinai 
yra pataręs ištraukti JAV ka
rines jėgas iš Vietnamo ir pri
taria pietrytinės Azijos "neut
ralizavimui”. Nei daugiau, nei 
mažiau, tai reikštų užleidimą 
visos pietrytinės Azijos komu
nizmo dominacijai. Tuo būtų 
atidarytas platus kelias komu
nistams plėsti savo agresiją 
toliau. Tokius pat “apyzmen- 
tiškus” patarimus prezidentui 
duoda ir šen. Fulbright.

Tie vyrai, kurie turėtų dė
koti prez. Johnsonui už gerą 
politiką ryšium su Vietnamo 
krize ir Domininkonų salos į- 
vykiais, jie ją kritikuoja, lyg 
nenusimanydami, jog be tų žy
gių, kokius prezidentas ten jau 
padarė ir daro, komunistai grei 
tai įsigalėtų ne tik toje salo
je, bet ir visoje Lotynų Ame
rikoje.

*
Taigi iš tų, kurie turėtų pre

zidentą paremti šių didelių ir 
labai painių krizių metu, susi
laukiama kritikos, papeikimų. 
Iš tų, kurie yra vyriausybės 
opozicijoje — respublikonų, jis 
yra sulaukęs pritarimo ir pa
galbos.

Buvęs viceprezidentas ir res
publikonų kandidatas į prezi
dentus Nixonas, senato mažu
mos — respublikonų vadas 
Dirksenas, Atstovų rūmų ma
žumos vadas kongresmanas 
Ford ir daugelis kitų remia 
prezidento padarytus ir daro
mus žygius tiek Vietname, tiek 
Domininkonų saloj. Net pačių 
kraštutiniųjų respublikonų va
das, buvęs kandidatas į prezi
dentus Barry Goldwater tei
giamai kalba apie šiandieninę 
Johnsono užsienio politiką. Jai 
pritaria ir buvęs prezidentas 
Eisenhoweris. Pritaria dėl to, 
kad supranta, kokiu keliu šian 
dien reikia pasukti, kad išgel
bėtų Pietų Vietnamą, Dominin 
konų respubliką ir kitus kraš
tus nuo komunistinės agresi
jos. Pačios Amerikos saugu
mas labai daug priklauso nuo 
griežtos jos vyriausybės poli
tikos, nuo pastojimo kelio ko
munizmui visur, kur tik jis 
mėgina prasiveržti ir įsiveržti.

*
Vietnamo karo reikalu, pa

gal vadinamojo Gullup Poli ap
klausinėjimą, 83 nuošimčiai ap 
klaustųjų pasisako už milita- 
rinius žygius ir kovą iki lai
mėjimo, 74 nuošimčiai už padi
dintus militarinius veiksmus, 
bet tuo pačiu stovi už tai, kad 
būtų einama prie garbingo su
sitarimo. Tik penki nuošimčiai 
tepasisako, kad iš Vietnamo 
visai būtų ištraukti amerikie
čiai kariai. Tai aiškiai rodo vi
suomenės nuotaikas už dabar
tinę prezidento politiką. Ir tai 
jam turi būti paskatinimas nuo 
dabartinės tiesios ir geros lini
jos nenuslysti.

Ryšium su Domininkonų res
publikos įvykiais, džiugu kons
tatuoti, kad prezidentas John
sonas pastaraisiais savo žy
giais vykdo Monroe doktrinos 
dėsnius. Kai komunistai užė
mė Kubą, daugelis diplomatų 
teigė, kad toji doktrina jau 
seniai yra mirusi. Bet pasiro
do, kad ji tebėra gyva ir šiuo 
metu vykdoma. Prez. Johnso
nas ne tuščiais žodžiais, bet 
veiksmais pademonstravo, kad 
nei Pietų, nei Šiaurės Ameri
kos nėra ir nebus atviros sve
timųjų intervencijai. Taigi pre
zidentas, padarydamas skubius 
ir energingus žygius Dominin
konų respublikoje, jiems turi 
rimtą pagrindą — Monroe dok 
triną.

lą rugpiūčio 22 d. Šv. Sabo re
likvijos bus grąžintos į Jordane 
esantį Massabos vienuolyną spa
lio 24 d. Šv. Titas, šv. Pauliaus 
apaštalo mokinys, buvo pirmas 
Kretos vyskupas. Šv. Sabas VI 
šimtmetyje buvo vienuolis Pa
lestinoje.

Bendravimo su Rytų bloku dėsniai
Austrų politikas Kreiski siūlo bendrauti su Rytų bloko kraštais, bet ir atsižvelgti į 
skirtingus bruožus. Vakarai turi būti vieningi ir sugebėti atstovauti demokratiją 

V. ALSEIKA, Vokietija

PAGALBOS ĮSTATYMAS 

SERGANTIEMS -

DR. A. JUŠKA

Europoje dažnai svarstomas 
klausimas kaip tenka bendrauti 
su komunistinio režimo Rytų ir 
Vidurio Europos kraštais. Įvai
rūs Vak. Europos kraštai, net 
ir Vak. Vokietijos neišskiriant, 
analizuoja įvykius rytų bloko 
kraštuose, vykdo prekių mainų, 
kultūrinį ir kitokį bendradarbia
vimą. Esą teigiama, tam tikrų 
formų sambūvis reikalingas. Ta 
čiau jei bendradarbiaujama, vis 
dėlto tenka atsižvelgti visos ei
lės sąlygų. Austrija — kraštas 
aiškiai Vakarų pusėje, tačiau 
verčiamas būti neutraliu. Jo už
sienio reikalų ministeris dr. Bru 
no Kreiski laikytinas vienu stip 
riųjų Vak. Europos politikų. A- 
pie tai, koks bendravimas gali
mas su Rytų bloko kraštais ir 
kokių tektų laikytis sąlygų, jis 
paskelbė savo nuomonę. Žvel
giant į Europoje įžiūrimą ver
tybių perkainavimo vyksmą, 
Kreiskio nuomonės bei pažiūros 
įdomios, kai kuriais atžvilgiais 
ir įsidėmėtinos.

Jau seniai nebėra sovietinio 
monolito galios

Pirmiausia Kreiski pažymi, 
kad sovietinis “monolitas” nie
kuomet tokiu nėra buvęs. Jis 
primena, kad dar po 1930 m. 
buvo stambūs ginčai ir lūžis 
santykiuose tarp komunistinių 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
partijų, dar prieš antrąjį pasau
linį karą jau išryškėjo nesuta
rimai tarp Stalino ir Kinijos va
dų, vėliau buvo lūžis tarp Stali
no ir Jugoslavijos ir kt.

Vakarų pasaulis pradėjo rim
tai skaitytis su policentrizmo 
tendencijomis komunizme (tai
gi, kai siekiama sukurti daugiau 
lygiateisių KP centrų) tuo me
tu, kai visu rimtumu išryškėjo 
Maskvos - Pekino konfliktas. 
Tas nevieningumas didžiųjų tar
pe turėjo svarbių padarinių — 
abiejų didžiųjų valstybių sateli
tai jau turi pasirinkimo laisvę: 
artimai bendrauti su viena ar 
kita valstybe. Mažoji Albanija 
aiškiau demonstravo tokio pa
sirinkimo laisvę. Ji pasirinko Ki 
niją. Tiesa, Maskva galėtų iš 
Albanijos pareikalauti “susi
tvarkyti”, tačiau ji ir toliau ger 
bia mažojo krašto nepriklauso
mybę visai ne dėl to, kad ji gerb 
tina, bet žinodama, kad Mask
vos įsikišimas į Tiranos nusis
tatymo sferą komunistiniame pa 
šaulyje sukeltų sąmyšį ir turė
tų Maskvai skaudžių padarinių.

Kitas pavyzdys — Rumunija. 
Čia tik toks skirtumas, kad Ru
munija turi dideles žibalo atsar
gas. Jį eksportuodama į Vaka
rus. ji gali įsigabenti vertingų

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

uetuvišlzoje pakaboje

Mūsų studija tokiu būdu natūraliai pasidalina į 
keturias dalis, kurios žymi keturis šios pasakos ke
lius. Mes pradedame nuo mokytojo variantų. Jie 
mums atrodo labiau vientisi ir gal dėl to esą arčiau 
originalios pasakos pradžios. Toliau mes pereisime 
į ištvirkaujančio globėjo variantus, kurių yra labai 
apstu ir kurie pasižymi dideliu pastovumu, tačiau jie 
neturi galimybės išaiškinti pasakos pradžios. Šioje 
dalyje mes tarp kitko studijuosime Pelenės motyvų 
įsibrovimą šion pasakon.

, Trečiojoje dalyje mes analizuosime paslaptingo
sios raganos ar juodos ponios variantus. Juose mes 
aiškinsimės, ką reiškia ragana, kokius ryšius ji gali 
turėti su įvairiais žinomais deivių personažais, šioje 
studijų dalyje mes daug kartų susitiksime su matri- 
archine kultūra. Į tai mus atves ypač kai kurie lie
tuviški ir čekiški variantai, kurie šion pasakon įsi
jungia sesers ir brolio problematika. Čia mes susi
tiksime ir su brolių, juodvarniais lakstančių, motyvu. 
Apskritai šioje dalyje mes pasieksime dideles religi
jų ir kultūros istorijos gelmes.

• •

prekių. Be to, krašte negali bū
ti krizės kviečių atžvilgiu. Taigi, 
Rumunijos atveju sveria dau
giau ūkinis momentas: turi gam 
tos turtų, esi turtingesnis, tad 
gali būti ir labiau nepriklauso
mas.

Vakarų kreditai neatitrauks 
nuo komunizmo

Pagal austrų politiką reikia 
įsidėmėti, kad Europos Rytuo
se plintąs vyksmas nereiškia, 
kad toji raida tolsta nuo komu
nizmo. Tai greičiau vyksmas ko
munizmo viduje, bet ne su ten
dencija tolintis nuo komunizmo. 
Esą, būtų klaidinga manyti, kad 
su Vakarų kraštų kreditais būtų 
įmanoma tuos Rytų bloko kraš
tus “įsigyti” Vakarų labui. To
dėl, jei su tais kraštais vyk
doma politika, mezgami ryšiai, 
reikia žinoti, kad jie ir ateityje 
turės komunistinius režimus.

Kita tokio bendravimo sąlyga, 
tai — skirtingas priėjimo bū
das ir atsižvelgimas į paskirų 
kraštų skirtingus bruožus. Tų 
Rytų bloko kraštų pasipriešini
mą bei nepasitenkinimą Mask
va buvo sukėlusi kaip tik savo 
“vienos schemos, vieno metodo”
keliu. Pagal Kreiskį, negalima gali nuvesti ir į tikrąją laisvę, 
tuos kraštus traktuoti kaip “ko
munistinius ir vieną į kitą pa
našius”. Juk lengvai įžiūrimi 
skirtingumai tarp vengrų ir če
kų, tarp lenkų ir bulgarų ir pan.
Jei bulgarai yra slavų tauta, tai 
rumunai — lotynų kilmės tau
ta.

Reikia atstovauti demokratinės 
santvarkos kraštus

Jei Vak. Europos kraštai ben
drauja su Rytų bloku, tai ne
reikia pamiršti, kad tie vakarie 
čiai pirmoje eilėje privalo pa
rodyti, kad jie — demokratinių 
santvarkų atstovai. Pagaliau 
austrų politikas yra nuomonės, 
kad Vakarams netenka atsisaky 
ti sambūvio politikos su mažai
siais Rytų bloko kraštais. Ta
čiau, kai kalbama apie sambū
vį, netenka pamiršti nustalini- 
mo vyksmo. Be to, gyvenimo 
lygio tarp Rytų ir Vakarų skir
tumas tam bendravimui teikia 
ribas.

Ar esama pavojaus, kad So
vietuose vėl prasidėtų teroro 
laikmetis? Taip, jei diktatorius 
ar asmenų grupė norėtų valdžio
je išsilaikyti jėgos, kumščio pa
galba. Pagal Kreiskį, nustalini- 
mo vyksmą ar liberalizaciją ten
ka suprasti kaip periodą, kai 
gyventojai jau atsipalaiduoja 
nuo baimės jausmo, gi režimas 
siekia patenkinti tų gyventojų

poreikius. Jei gyventojai numa
to geresnę ateitį, jiems nebėra 
noro maištauti.

O iš Vakarų demokratijų pa
geidautina, kad jos vestų vie
ningą politiką. Tai neturi būti 
Vakarų "monolito” politika, nes 
juk amerikiečių politika gali ir 
privalo būti kitokia .negu pran
cūzų, vokiečių ar kito krašto 
politika. Vakarai turėtų nubrėž
ti savo galios ribas, o tai pri
klausytų nuo tarptautinio ūkio 
bendradarbiavimo, nuo bendra
vimo su neišsivysčiusiais kraš
tais.

Kraštai be demokratinių 
tradicijų

Austrų politikas (jo pažiū
ras paskelbė šveicarų “Die Welt- 
woche”) vakariečius įspėjo ne
pamiršti, kad gyventojai Rytų 
bloko kraštuose nepažįsta de
mokratinių tradicijų. Išskyrus 
čekoslovakus, jiems sunku su
sidaryti Vakarų demokratijos 
vaizdą. Todėl, pagal Kreiskį, 
tiems kraštams nesą lengva pa
siūlyti kokią nors įtikinamą al
ternatyvą komunizmo vietoje. 
Ji priklausysianti nuo tų kraš
tu gyventojų, nuo jų sąžinių. 
Toks vyksmas per liberalizaciją

Mikroskopiškas
medicinos aparatas

TEL AVIV, Izraelis. — Izra
elitų gydytojai sukonstruktavo 
mikroskopišką medicininį apa
ratą, kuris gali keliauti kraujo 
indais po visą organizamą, stu
miamas magnetais, einančiais 
paciento kūno paviršiuje. Apa
ratas yra 1 mm ir 4 mm ilgio; 
jis gali pristatyti vaistų įvai
rioms organizmo dalims, gali 
plėsti kraujo indus, rinkti suge
dusius audinius, skysčius ir t.t.

Pietų Vietname džiunglėse nuo karščio apalpusiam JAV marinui su
teikiama pagalba.

Toliau ketvirtoje dalyje mes apžvelgsime Dievo 
Motinos variantus. Pasinaudojant paskutinėmis ma- 
rijinėmis studijomis, nustatančiomis marijinės min
ties raidą Bažnyčioje, mes šioje pasakoje stengsimės 
atpažinti vieną šios raidos formų.

Pirmoji dalis

MOKYTOJO VARIANTAI

I. Graikijos pasaka ir jos analizė 
“L e m o n i t z a”

Buvo kartą karalius ir karalienė, kurie neturė
jo mažų vaikų ir tik po ilgo laiko jie susilaukė mer
gaitės, kurią jie pavadino Lemonitza. Ji užaugo ir 
subrendo iki to amžiaus, kuriame vaikai siunčiami 
mokyklon. Tada jie leido jos auklei kasdien ją nu
vesti mokyklon ir vėl ją parvesti. Tačiau tos mo
kyklos mokytojas buvo žmonių ėdikas. Per kiekvie
nus pietus jis pasilikdavo vieną vaiką ir jį suvalgy
davo. O kai jo tėvai teiraudavosi apie savo vaiką, 
jis tik atsakydavo, kad jis jį kartu su kitais buvo 
paleidęs iš mokyklos.

Dėlto jam nepatiko, kad karaliaus dukterį vi
sada mokyklon palydėdavo auklė ir iš jos parsives- 
davo. Jis mergaitei sakė: “Lemonitza, tu esi jau to
kia didelė, kad gali mokyklon eiti ir viena”. Ir jis 
jai kalbėjo taip dažnai, kad mergaitė pasisakė tai 
savo motinai ir, kadangi ši neturėjo prieš, tai po pie
tų į mokyklą ji išėjo viena. Tačiau ji atėjo peranks- 
ti ir kai ji užlipo laiptais, ji pamatė, kaip mokyto

Daug kas yia pastebėję, kad 
šis turtingas kraštas socialinio 
aprūpinimo srityje yra gerokai 
atsilikęs nuo kai kurių Euro
pos kraštų. Sakysime, kad ir 
tokioje Švedijoje nėra jokios bė 
dos tiems, kurie suserga. Dar
bininkas ten gali lankytis pas 
didžiausią specialistą, kuris vel
tui jį apžiūrės (valdžia dakta
rams apmoka), veltui jis vaisti
nėje vaistų gaus, be jokio už
mokesčio tam tikram laikui bus 
jam parūpintas kambarys ligo
ninėje.

Šiame krašte tebuvo vien pri
vati įvairių apdraudos kompani
jų protekcija. Šios darė milžiniš
ką biznį, vis keldamos meti
nes mokamas premijas, tačiau 
sergančio negalėjo pilnai paten
kinti. Krašte vyravo mokesčio 
baimė daktarams, vaistinėms, li
goninėms, laidotuvių dikrekto- 
riams. Sakoma, kad nuo tos die
nos, kai miręs prezidentas pas
kelbė projektą vadinamo “me
dicare” įstatymo, iki šiandien 
kai kurių apdraudos kompanijų 
akcijos yra gerokai kritusios. 
Didelį nervuotumą išgyveno per 
tą patį laiką ir stambi, turtin
ga Amerikos gydytojų draugi
ja. Naujoms reformoms nėra 
palankios ir šio krašto vaistų 
gaminimo kompanijos. Tai visa 
sudarė kaip ir sąjūdį prieš bet 
kokias reformas socialinio ap
rūpinimo srityje.

Tačiau čia balsuotojai daug 
gali. Kongresmanai ir senatoriai 
junta, kad piliečiai nori pakei
timų, pagerinimų, kad Amerika 
negali nuo kitų laisvų tautų at
silikti. Susirūpinimo senesnio 
amžiaus ir sergančių žmonių 
būkle reikalauja iš mūsų pri
gimtoji teisė, Dievo ir artimo 
meilės įstatymai.

Sakoma, kad prezidentas L.
B. Johnson buvęs labai laimin
gas, kai kongreso vadinamas 
komitetas Ways and Means bal
sų dauguma 17 prieš 8 priėmė

jas valgė vieną vaiką, ir taip išsigando, kad išmetė 
savo mokyklinį krepšį ir nubėgo laiptais žemyn, bet 
pasiliko stovėti gatvėje. Po valandėlės tačiau ji pa- 
sirįžo ir vėl nuėjo į mokyklą. Tada mokytojas jos 
paklausė: “Kodėl tu atėjai ir vėl bėgi?” Ji atsakė: 
“Aš ieškojau savo krepšio”. Tada jis tarė: “Jis yra 
čia. Ar tu kam nors pasakojai, ką tu matei?” — 
“Ne, ponas mokytojau. Aš niekam nieko nesakiau”.

Tada jis pastvėrė ją ir tol ją mušė, kol jos už
pakalis pasidarė rudas ir mėlynas. Ir ji labai išsi
gandusi parėjo namo. Kai auklė vieną dieną ją ap
vilko, ji pastebėjo rudas ir mėlynas dėmes ant jos 
odos. Tada ji pašaukė karalių ir karalienę ir šie 
klausinėjo mergaitės, kas ją mušęs. Tačiau, kaip jie 
beklausinėjo, ji vis atsakinėjo, kad jos niekas nemu
šė. Tada sušaukė karalius savo dvylika patarėjų ir 
šie klausinėjo mergaitę vienas po kito daugelį die. 
nų, taip, kad mokytojo vardas jau buvo beveik ant 
mergaitės liežuvio. Tačiau, kai ji norėjo jį pasakyti, 
tai salėje pasidarė debesis ir nunešė mergaitę toli 
į vieną pilį ir patalpino ją viename kambaryje. Bet 
ten buvo taip šalta, kad mergaitė taip garsiai kale
no dantimis, jog ją išgirdo karaliaus sūnus, kuris 
po tuo kambariu gyveno ir atėjo pažiūrėti, kas ten 
yra per kalenimas. Kai jis pamatė mergaitę, jis jos 
paklausė: “Ar tu esi žmogus ar dvasia?” Ji atsakė: 
“Aš esu toks pat žmogus, kaip tu”. Tada karaliaus 
sūnus padarė kryžiaus ženklą, paėmė ją už rankos, 
nusivedė į savo kambarius ir paklausė: “Kaip tu 
čia patekai?” Mergaitė atsakė: “Aš tau pasakysiu, 
kai ateis diena, dabar dar ne laikas”.

Bus daugiau

naują įstatymą, liečiantį senes
nio amžiaus piliečius jų ligos 
atvejuje. Kai komitetas tokia 
balsų dauguma priima, nėra a- 
bejonės, kad visas kongresas 
tokį naują įstatymą aprobuos.

Šis įstatymas pro kongreso 
komitetą praėjo kompromisiniu 
būdu. Jis sudaro kaip ir mišinį 
trijų projektų — administraci
jos “medicare” programos, ku
ri yra paremta priverstina li
goninės apdrauda per sočiai se
curity, respublikonų projekto, 
kuris apima federalinę paramą, 
tačiau paremtas laisva protek
cijos sistema ir Amerikos me
dikų draugijos planas, pagal 
kurį federalinis ir valstybių fon 
dai padeda privačioms apdrau
dos kompanijoms premijų srity
je.

Įstatymas nurodo, kad kiek
vienas, kuris sulaukė 65 metų 
ar yra dar vyresnis, gauna kiek 
vienos ligos metu 60 dienų ne
mokamą kambarį ir veltui iš
laikymą ligoninėje, be to, vais
tus, už kuriuos tik pradžioje 
teks primokėti 40 dolerių. Ligo
nis, paleistas iš ligoninės, gali 
nemokamai praleisti 100 dienų 
slaugymo namuose ir turi teisę 
į metus 100 kartų veltui pasi
šaukti gailestingą seserį. Visas 
tas išlaidas padengia sočiai se
curity, kurios mokesčiai 7 tar
pais per 21 metus bus dvigu
bai padidinti, šalia priverstinio 
yra dar ir laisvas planas, pagal 
kurį, be anksčiau išskaičiuotų 
privilegijų, ligonis gali turėti 
100 nemokamų gydytojo lanky
mų slaugymo namuose ir 80% 
nemokamų vizitų pas daktarus. 
Toks ligonis turi būti 65 metų 
ar vyresnis ir dar iš savo kiše
nės turi sumokėti po 3 dolerius 
į mėnesį.

Įstatymas pramato finansinę 
paramą - globą ir jaunesniems 
piliečiams, jei tokie yra akli, 
negali jokio darbo dirbti, kaip 
ir vaikams, kurie yra praradę 
savus namus. Toks priverstinis 
ir laisvas planas turėtų pradėti 
veikti nuo 1966 m. liepos 1 d. 
Šio įstatymo įvykdymas metams 
kainuos netoli 6 bilijonų dolerių 
— daugiau 2 bilijonų ligoninėms 
ir virš vieno bilijono daktarams.

Numatoma, kad 5 bilijonai 
bus surenkami iš sočiai security 
mokesčių, likutį padengs fede
ralinė valdžia. Prezidentas L. B. 
Johnson tokį įstatymo projek
tą nuoširdžiai pagyrė, pavadin
damas tai milžinišku žingsniu 
senesnių piliečių gerovei pakel
ti. Mums atrodo, žiūrint iš krikš 
čioniškos moralės pusės, kad 
pats įstatymas galėjo būti kur 
kas platesnis, tačiau jį patobu
linti bus galima ir vėliau.
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KUNIGAS, KURI VISI PAŽĮSTA
Kun. E, Abromaičio sidabrines sukakties proga 

P. POVILĄ S GABRIS

Būti kunigu ir dar eiti klebo
no pareigas Amerikos lietuvių 
parapijoje šiomis dienomis su
daro sudėtingas pareigas. Tos 
pareigos pasidaro dar sunkes
nės, kai jas reikia atlikti tokioj 
parapijoj, kur yra net penkios 
skirtingos Amerikos lietuvių 
kartos. Visos turi savitus rei
kalavimus, o dar prie to prisi
deda sunki parapijos finansinė 
padėtis. Aprūpinti visų kartų 
dvasinius ir visuomeniškus rei
kalus ir dar gerokai pakelti pa
rapijos medžiaginę padėtį reikia 
beveik savotiško genialumo. To 
kiose pareigose yra kun. Edu
ardas Abromaitis (Abromavi
čius), šv. Kryžiaus parapijos kle 
bonas, Chicagoje, kuris šiuo lai
ku mini sidabrinę kunigystės 
sukaktį.

Garsioji šv. Kryžiaus parapija

ŠV. Kryžiaus parapija Chica
goje yra viena iš seniausių pa
rapijų ir daugeliu atžvilgių vie
na iš reikšmingiausių. Parapijos 
klebonai ir žmonės visada stip
riai ir žymiai pasireikšdavo ir 
vis dar pasireiškia Chicagos vi
suomeniškame gyvenime. Tai 
buvo galima sakyti apie senuo
sius Amerikos lietuvius ir apie 
naujai atvykusius. Chorai, or
ganizacijos ir veikėjai visada 
būdavo nepaprasti Šv. Kryžiaus 
parapijoje.

Ilgamečiai klebonai kun. A. 
Skripka ir kun. A. Linkus mo
kėdavo parapiją iškelti į priekį 
ir patys vadovaudavo veikime, 
ypač labdaros srityje. Dabarti
nis klebonas veikia su labda
riais nuo 1940 metų ir yra Lab
darių sąjungos direktorius nuo 
1948 metų.

Dabartinis Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas kun. Eduardas 
Abromaitis, tęsdamas labdaros 
veiklą parapijoje, nėra niekada 
užmiršęs ir asmeniškai sušelpti 
labdarių vajaus metu. Šioj vie
toj gal reikėtų paminėti, kad, 
šelpdamas labdarius Chicagoje, 
nėra užmiršęs ir Šv. Kazimiero 
seserų ir tėvų marijonų kongre
gacijos.

Visų lietuvių draugas

Kai lietuviai kunigai pradėjo 
atvykti į Jungtines Valstybes 
po karo, pradedant 1940 metais, 
jie visada rado prieglaudą Šv. 
Kryžiaus parapijos erdvioj kle
bonijoj. Daugelis kunigų perėjo 
Šv. Kryžiaus parapijos namus 
pabūdami, kol rasdavo vietas. 
Vargiąi bus kita parapija Ame
rikoje, kuri būtų sušelpus tiek 
daug kunigų ir kur dirbtų tiek 
daug ateivių kunigų. Ir prie nau 
jojo klebono kun. Abromaičio 
tokia pat nuoširdi dvasia vyrau
ja.

Kiekvienas lietuviškas reika
las randa prieglaudą Šv. Kry
žiaus parapijoje ir paprastai 
nuomos ir kitos išlaidos dova
nojamos organizatoriams.

Kad reiškiasi tokie nuoširdūs 
lietuviškieji ženklai kun. Edu
ardo Abromaičio būde, reikia 
paskirti ir jo tėveliams Jonui 
ir Julijai Notrimaitei Abromai- 
čiams, kurie gyveno Šv. Jurgio 
parapijoje iki mirties. Šie du 
nuoširdieji žmonės buvo papras
to išsimokslinimo, bet jie di
džiai vertino visa tai, kas yra 
lietuviška, ir niekad nesigailėjo 
aukos visiems lietuviškiems rei
kalams. Vietos parapija ir lietu
vių vienuolijos susilaukdavo pir 
mųjų ir gausių aukų, bet ir kiek 
vienas lietuviškas vajus buvo 
neužmirštas.

Kun. Abromaičio tėvelis Jo
nas atvyko į Ameriką iš Pane
vėžio ir motina Julija Notrimai- 
tė Abromaitienė iš Mažeikių. Jie 
priėmė moterystės sakramentą 
Dievo Apvaizdos parapijoje va

sario 16 d. 1911 metais. Abro
maičiai išgyveno moterystėje su 
virš 50 metų, jųjų iškilmingas 
auksinio jubiliejaus paminėji
mas buvo atžymėtas Šv. Jur
gio parapijoje 1961 metais va
sario 16 d., didelio būrio šeimos 
narių ir draugų tarpe. Tai buvo 
tik trys metai prieš tėvelių mir
tį — tėvas mirė 1964 m. gegu
žės 25 d., o motina birželio 20 d.

Gabus mokinys
Abromaičiai augino keturis 

vaikus. Jų duktė Stella mirė 
1934 metais. Kita duktė — Ade
lė yra ištekėjusi už Aleksandro 
Lėkio, kun. Eduardo brolis Jo-

Kun Edvardas Abromaitis,
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 

klebonas

nas yra vedęs Bernice Daba- 
šinskaitę ir augina du sūnus: 
Eduardą, kuris lanko Loyola 
medicinos fakultetą ir Bernar
dą, kuris atlieka prievolę JAV 
kariuomenėje.

Kun. Eduardas Abromaitis gi
mė 1916 metais sausio 11 d. Jo 
išsimokslinimas ėjo paprastais 
Chicagos dįocezijos kunigų ke
liais: lankė Šv. Jurgio parapijos 
mokyklą aštuonerius metus, pen 
kerius metus Quigley pradžios 
seminarijoje ir šešerius metus 
praleido Šv. Marijos aukštesnio
joje seminarijoje, Mundelein, 
III., kur įsigijo magistro laipsnį. 
Kardinolas Samuel Stritch, Chi
cagos arkivyskupas, suteikė 
jam kunigystės šventimus 1940 
m. gegužės 18 d. Šv. Marijos se
minarijos koplyčioje.

Darbštusis vikaras

Kun. Eduardui teko eiti vi
karo pareigas 22 metus. Pirma
sis paskyrimas buvo šv. Anta
no parapijoje, Cicero, Iii., kur 
išbuvo iki 1948 m. liepos mėn. 
Po to dirbo Visų Šventųjų pa
rapijoje nuo 1948 iki 1955 me
tų Nekalto Prasidėjimo parapi
joje nuo 1955 iki 1959 metų 
ir Šv. Kryžiaus parapijoje nuo 
1959 m. iki paskyrimo klebonu 
1962 m. rugsėjo 17 d.

Reikia pažymėti, kad kun. E- 
duardas nesigėdi lietuvių kal
bos vartojimo ir jis ją gerai 
vartoja. Ypač įdomu klausytis.

Biznieriai parapijose, kur jam 
tekdavo vikarauti, labai mėg
davo kun. Eduardą, nors jie ir 
žinodavo, kad jo apsilankymas 
gali reikšti tik vieną dalyką: 
reikia paaukoti kukiam nors pa
rapijos parengimui. Visvien biz
nieriai prisipažindavo, kad dide
lis malonumas duoti aukas per 
kun. Abromaitį.

Kadangi jis yra nuoširdžiai 
drąsus, įvairūs parapijų vajai 
būdavo labai sėkmingi. Links
mas nusijuokimas, gyvas anek
dotas ir nuoširdus prašymas vi
sada laimėdavo paramą tų, ku
rie galėdavo aukoti ir kurie tik 
galėdavo prisidėti savo darbu. 
Didelė dalis lietuviškos Chica
gos pažįsta kun. Eduardą ir yra 
jautusi jo nuoširdumą. Prie to 
dar prisideda jo asmeniškas duo

snumas tiems, kuriems auka y- 
ra reikalinga.

Veiklus klebonas
Kai kun. Eduardas tapo kle

bonu šv. Kryžiaus parapijos 
1962 metais, visai kitas atsidarė 
platus darbo laukas. Šiuo laiku 
jam tenka daugiau darbuotis 
dėl ateinančio Kunigų vienybės 
seimo ir vyskupo Vincento Briz- 
giO sukakties. Reikia pažymėti, 
kad šiomis dienomis persiorga
nizavo Lietuvos vyčiai jo pa
rapijoje ir vėl pradėjo savo veik 
lą kun. Eduardo vadovybėje.

Sukaktuvininkas neužmiršta 
ir nelietuviškų sričių. Kadangi 
visokie pavojai nuolat gresia 
Šv. Kryžiaus parapijos apylin
kei, yra keletas organizacijų, 
kurios pasiryžusios pagerinti to 
rajono padėtį. Viena iš tų svar
besniųjų organizacijų yra “The 
Back-of-the-Yards Council”, ku
rioje kun. Eduardas eina vice
pirmininko pareigas sekcijoje, 
vadinamoj “The Catholic Chur
ches of the Back-of-the-Yards 
Council”. Arkidiecezijoj kun. Ab 
Tomaitis eina apylinkės direk
toriaus pareigas “The Council 
of Catholic Women”.

Sukaktuvių iškilmės
Toks reikšmingas paminėji

mas tikrai nepraeis be įvairių 
iškilmių. Pirmosios iškilmės į- 
vyksta šeštadienį, gegužės 15 d., 
Šv. Kryžiaus parapijoje, kur bus 
iškilmingos šv. mišios šeimos 
nariams, artimiesiems ir klasės 
draugams. Tose iškilmingose šv. 
mišiose, 1 vai. p. p., jubiliatas 
laikys šv. mišias, prel. Povilas 
Marcinkus iš Romos bus arki- 
kunigas, kun. Antanas Zaka
rauskas, Šv. Kazimiero seserų 
kapelionas bus diakonas, kun. 
Andrius Karoblis, La Cross pa
rapijos klebonas, Wisc., subdia- 
konas. Tą dieną pamokslą sa
kys Quigley pradžios seminari
jos profesorius kun. Vytautas 
Mikolaitis. Po tų iškilmių bus 
privatus banketas parapijos sa
lėje.

Kitą dieną, sekmadienį, ge
gužės 16 d., per sumą sukaktu
vininkas giedos padėkos šv. mi
šias 10 vai. ryte, ir tom iškil
mėm kviečiami visi parapijos 
nariai ir plačioji Chicagos vi
suomenė. Tos dienos pamoksli
ninkas bus kun. Antanas Zaka
rauskas, kiti šv. mišių asisten
tai: dijakonu kun. Antanas Mi- 
iūnas, MIC, ir subdijakonu kun. 

And. Naudžiūnas, MIC,
Po visų bažnytinių ceremoni

jų Šv. Kryžiaus parapijonai ir 
visuomenės dalyviai susirinks 
parapijos salėje pagerbti sukak 
tuvininką kunigystės sidabrinio 
jubiliejaus proga.

Kun. Eduardas Abromaitis, 
galima sakyti, tik pradeda savo 
klebonavimo pareigas. Kiek bu-

STANDARD FEDERAL
8 A VlN G S & L O A N ASSOCIATION

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

Ty & RADIO (LIETUVIAI) 
,v* Sav. DAN LIUTIKAS 
TAISYMAS yra mūsų SEPEC1ALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

CIRCUIT

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

5%
TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrovė Chicagoj mokanti dividentus kas

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 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 MACKU3VV1CII, Jr. 
Prezidentas

current dividend on investment bonus
4įt% dividendų mokama pagal visas taupymo sąskaitas 
Vi 1 metų Investavimo bonus mokama 4}£% dividendų kas pusmeti Ir

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

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

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI.

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, turekiius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui. r “

KOSTAS BUTKUS
Telefonai: LUdlovv 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Šv. Kazimiero seselių rėmėjų seime balandžio 25 d. Newtown, Pa., kalba 
Motina M. Adorata.

Newtown, Pa.
Sėkmingas seselių rėmėjų 

seimas
Penkioliktas metinis seimas, 

balandžio 25 d. gražioje Juoza
po Marijos Viloje, Newtown, Pa. 
patraukė žmones ne tik iš Pen- 
na., bet rėmėjus iš Naujosios 
Anglijos ir Baltimorės. Seimas 
prasidėjo šv. mišiomis, kurias 
atnašavo kun. A. Zakarauskas, 
Šv. Kazimiero seselių kapelio
nas, Chicago, III.

Po šv. mišių atsilankiusieji 
buvo skaniai seselių pavaišinti.

Meninę programos dalį išpil
dė Philadelphijos Lietuvių an
samblis Žilvinas, tautinių šokių 
šokėjai ir Vinco Krėvės Litua
nistinė mokykla. Juozapo Mari
jos Vilos studentės suvaidino 
dalį iš “Snow White and the 
Seven Dvvarfs”..

Seimo posėdis prasidėjo mal
da, kurią sukalbėjo S.K.S. Rė
mėjų dvasios vadas kun. dr. K. 
P. Širvaitis.

Pirm. A. McCann ir pirm. A. 
Mozdy, Shenan'doah, Pa., pa
sveikino atsilankiusius ir padė
kojo visiems už suteiktą para-

vo padaryta per kelerius me
tus Šv. Kryžiaus parapijoj ir 
lietuviškos katalikiškos visuomė 
nės tarpe, reikia pasakyti, kad 
jo ateitis turėtų būti šviesi ir 
vaisinga. Parapija ir plačioji lie
tuviška visuomenė turėtų susi
laukti daug reikalingos pagal
bos.

Šiuo metu turime tik prašyti 
Viešpaties, kad Jis laimintų Ju
biliatą stipria sveikata ir ilgu 
gyvenimu. Reikia tikėtis, kad 
didelis skaičius parapiečių ir il
gos eilės visuomenės veikėjų su
sirinks tą dieną pasveikinti su
kaktuvininką kun. Abromaitį.

mą seselėms ir ragino, kad to
liau tęstų tą kilnų darbą.

Kun. A. Zakarauskas primi
nė. kad Dievas nepaliko Baž
nyčios globos angelams, bet pap
rastiems žmonėms. Net dabar 
Kristus kviečia jaunimą į savo 
darbuotę ir mes visi turime ne
užgesinti tos liepsnelės, bet ra
ginti ir padėti tiems, kurie turi 
pašaukimą tęsti Jo darbą.

Šiandien pasaulyje reikia dau
giau kunigų, seserų ir brolių. 
Žmonės visur ieško ramybės ir 
Kristus ją gali suteikti. Tad se
serys bando visur suteikti Kris
taus ramybę ir todėl dabar mes 
čia susirinkome joms padėti. 
Jos daug padarė, bet ir toliau 
tegu tęsia gerus darbus.

Motina M. Adorata, Šv. Kazi
miero seselių generalė, atvyko 
iš Chicagos pasveikinti seimo 
dalyvių savo ir visų seselių var
du. Motinėlė M. Adorata pri
siminė a. a. motinos Marijos, 
S.K.S. įsteigėjos 25-tą mirties 
sukaktį ir kaip a. a. motina Ma
rija mylėjo šią Vilą ir norėjo 
pastatyti kolegiją.

Šv. Kazimiero seselių kongre- 
gracijoje yra 475 seselės, kurios

Viešnios Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų seime Newtown, Pa.

v

Dievo žodį ir darbą dėsto 5 aukš
tesnėse mokyklose, 44 pradinė
se mokyklose, 3 ligoninėse ir 2 
senelių prieglaudose. Seselės 
darbuojasi Argentinoje ir tenai 
yra 13 seselių, bet iš jų 6 yra 
argentinietės.

Sausio mėn. nelaimė ištiko 
vieną namą “Regina Hali”, ku
ris sudegė, bet dabar tą namą 
vėl bandys atstatyti.

Motinėlė taipgi išreiškė padė
ką už visą paramą suteiktą vi
lai.

Kun. dr. V. Martusevičius, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas, 
perskaitė rezoliuciją.

Kun. dr. K. Batutis, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, gra
žiai pasveikino seimo dalyvius.

Philadelphijos arkivyskupas 
J. Kroli ir vyskupas V. Briz
gys prisiuntė savo linkėjimus 
ir prašė Dievo palaimos.

Seimo posėdis baigtas Švč. 
Sakramento palaiminimu, kurį 
suteikė kun. K. Širvaitis.

Šv. Kazimiero seserys nošir- 
džiai dėkoja visiems rėmėjams

Šv. Kazimiero seselių rėmėjų sei
me Newtown, Pa., balandžio 25 d. 
šv. mišias atnašauja kun. A. Za
karauskas.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
Padienio 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. Maplevvood Avė. 

Chicauo 20, III.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 0-1882

ir geradariams, kurie surengė 
sėkmingą seimą Juozapo Mari
jos Viloje. Kasdien prisimenam 

maldose ir prašom, dangiškos
Motinos ir Jos Sūnaus gausiai 
atlyginti. 4. T. K.

PASKYRĖ NAUJUS 
VYSKUPUS

Popiežius Paulius VI paskyrė 
Greensburgo, Pa., vyskupijos ge
neralinį vikarą prelatą Cyril Vo
gei nauju Salina, Kansas, vys
kupu. Cfncinnati arkivyskupo 
Kari Alter sekretorius prelatas 
Edvvard McCarthy paskirtas tos 
vyskupijos augziliaru. Prelatas 
Frank Greteman, Carrol, Iowa, 
parapijos klebonas, paskirtas 
vyskupu augziliaru į Sioux City 
vyskupiją.
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SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago III. 60632 Tel. VA 7-5980 

111111111111111111111111111111111111111*1111111111111

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Kkspertiftkal uždedam naujus tr tai 
iome senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
r.nnsliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas snmatlienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

McKeesport, Pa.

ŠVENTAS DIEVE
—o►—

ši maldaknygė, stambiomis rai
dėmis. tinkama ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Daug maldų pri
taikintų įvairioms progoms, kal
ba paprasta, lengva' suprantama 
ir taisyklinga.

656 pusi. Kaina $3.50
Paauksuotais kraštais $4.00
Užsakymus su piniagls siųsti* 

DRAUGAS 
4545 West 63rd St

CHICAGO 29. ILL.



Spektaklis įvyks 
JAUNIMO CENTRE 
5620 S. Claremont Ave. 
Gegužės 15 d., šeštadienį.

8 valandą vakaro 
Gegužės 16 d., sekmadienį,

3 valandą popiet
BILIETAI GAUNAMI

MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St
Tel. PRospeet 8-4585

SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
STATO

ANATOLIJAUS KAIRIO 3 veiksmu premijuota, satyrinę komediją

VIŠČIUKU ŪKIS
Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS Dailininkas — JURGIS DAUGVILA Apšvietimas — KAZIO CIJCNfiLIO

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

Edvardais Radvila, Juozas Raudonis, 
Romas Stakauskas.

I

BOSTONO ŽINIOS
LITERATŪROS VAKARAS

Lietuvių kultūros klubas, sa
vo balandžio mėn. susirinkime, 
surengė literatūros vakarą. Pro
gramoje dalyvavo rašytojai: Ma 
rius Katiliškis, dr. Henrikas Na- 
gys, Zigmas Gavelis, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras. 
Be to, dramos sambūrio nariai: 
Zita Zarankaitė, Irena Žukaus
kienė, Uogintas Kubilius ir Ed
vardas Mickūnas, vadovaujant 
rež. Aleksandrai Gustaitienei.

Klubo pirm. Zigmas Gavelis 
supažindino vakaro dalyvius su 
programos išpildytojais, pami
nėdamas jų biografines žinias ir 
jų literatūros darbus. O patį li
teratūros vakarą pavadino Ma
riaus Katiliškio vardu, kuriam 
šiais metais sueina 50 metų am
žiaus sukaktis, i

Dr. Juozas Girnius, Lietuvių 
Enciklopedijos ir redaktorių var 
du pasveikino Marių Katiliškį, 
kuris prieš aštuoneris metus tra 
giškomis aplinkybėmis gavo L. 
Enciklopedijos literatūros pre
miją. Marius Katiliškis gavo ir 
eilę kitų premijų, tarp jų net 
Rašytojų draugijos.

M. Katiliškis paskaitė vaizde
lį “Seržantas X”. Įsimylėjusi po 
relė, karo gaisraiųs siaučiant ap 
link, eina į valsčių ir bažnyčią, 
iš kurios išeina jau vyras ir žmo 
na. Bet po kelių minučių SS ap
supa miestelį, kuris užsikimšęs 
bėgliais nuo karo, ir renka vyrus 
darbams. Taip jaunavedžiai at
skiriami. Karui pasibaigus, mei’ 
gaitė ieško savo vyro visose sto
vyklose, net ir belaisvių. Berods 
Belgijoj suranda. Bet iš ten be
laisviai vežami į Prancūziją, o 
iš ten perduodami rusams. Jau
nai mergaitei stovyklos viršinin 
kas pasako, kad jos vyras yra 
stovykloje, kad ji turinti tik vie
ną valandą laiko apsigalvoti. 
Seržantas išvaro iš sargybos 
būsto sargybinius ir laukia mer-
gaitės apsisprendimo. Mergaitė 
aukojasi ir atgauna dar neturė-1 
tą savo vyrą. Vėliau ji kovoja j 
su savo sąžine. Pasisako per iš
pažintį. Kunigas lengvai atlei
džia nuodėmę. Tačiau mergaitė 
vis tiek neranda ramybės. Po ei
lės metų, vyrui žiūrint televiziją 
ir niekuo nesidomint, ji atiden
gia aną savo paslaptį savo vy
rui. Tačiau ir šiuo atveju vyras 
nesusijaudina ir sako mylįs sū
nų. Tada ji jam sviedžia: “O vis 
dėlto seržantas buvo vyras, ku
ris mane mylėjo”.
Stasys Santvaras paskaitė tris 

savo eilėraščius. Jo žodžiai ir 
mintys, atrodo, išieškoti, išgy
venti ir tokie pateikti klausyto
je.

Zigmas Gavelis skaitė irgi 3 
eilėraščius. Jis poezijoj yra re
tai sutinkamas, bet parodė suge
bėjimą valdyti poeto plunksną.

Svečias dr. Nagys, kurį klubo 
nariai tik neseniai turėjo savo 
prelegentu, dar kartą patvirtino, 
kas jis gali valdyti ne tik poeto 
plunksną, bet lygiai gerai ir žo
džiu gali perduoti savo kūrybą.

Antanas Gustaitis visados gra 
žiai eiliuotais humoristiniais žo
džiais eina per gyvenimą. Idėjos, 
meilė, ryžtai ir darbai, pro Gus
taičio humorą atrodo tikresni, 
negu jie yra tikrumoje. Toks jis 
buvo ir šį vakarą.

Pabaigai vaizdelis iš “Miškais 
ateina ruduo”, kurį vykusiai per 
davė — Zarankaitė, Žukauskie
nė, Kubilius ir Mickūnas ir pati 
režisorė Gustaitienė, sujungda
ma atskiras dalis.

Tai buvo neeilinis vakaras. 
Tik gaila, kad kiekvienam rašy
tojui buvo galima skirti tik po 
keletą minučių.

P. Zickus

GEGUŽES 9-JI 
— MOTINOS DIENA

Pabaltijo Moterų klubas ruo
šia iškilmingą Motinos dienos 
minėjimą gegužės 9 d. Minėji
mas bus pradėtas šv. mišiomis 
10 vai. šv. Petro bažnyčioje, So. 
Bostone. Šv. mišių metu giedos 
sol. St. Liepas. Moterys prašo
mos pasipuošti tautiniais rūbais 
ir iškilmingai dalyvauti pamal
dose.

Lietuvių piliečių klubo salėje 
4 vai p. p. įvyks minėjimo ak
tas. Programoje dalyvaus lie
tuvių vaikai, paruošti A. Gus- 
taitienės ir bus Kalvaitienės vai
dinimas. Taip pat bus paskaita 
pritaikinta šiai progai. Po minė
jimo bus vaišės. Visi lietuviai 
prašomi gausiai dalyvauti.

NAUJAS PIRMININKAS

Muzikas Izidorius Vasyliūnas 
yra pakviestas Bostono lietuvių 
kultūros klubo pirmininku sekan 
tiems metams. Kitus klubo val
dybos narius pirmininkas pasi
rinks vėliau.

“KELEIVIO” SUKAKTIS

Balandžio 25 d. “Keleivis” 
šventė savo gyvenimo 60 metų 
sukaktį. Ta proga Lietuvių pi
liečių d-jos auditorijoj buvo ban 
ketas su programa ir vakariene.

Programoje dalyvavo solistas 
B. Povilavičius, muz. J. Gaide
lis ir akt. J. Jašinskas, kuris 
paskaitė rašyt. A. Gustaičio sa
tyrą “Per penkiolika metų ap
link save”. Taip pat mišrus cho
ras.

Kalbėtojų tarpe buvo dr. Gri
gaitis iš Chicagos ir kiti. Svečių 
buvo pilna salė ir daugiausia se-

GALDIKO DAILĖS PARODA

Dail. Adomo Galdiko paroda 
vyko Tautinės S-gos namuose, 
So. Bostone, nuo balandžio 24 d. 
iki gegužės 2 d. Parodą globojo 
A.L.T.S-gos Bostono skyrius. Pa 
rodą atidarė inž. J. Dačys, o dai
lininką pristatė rašyt. St. San
tvaras, pažymėdamas, kad Ado
mas Galdikas yra kūrybinės dva 
sios atstovas, kuris raketų ir a- 
tomų amžiuje, kada vyksta ka
rai ir košmarai, meno grožiu 
gaivina mus.

Parodoje buvo išstatyti 42 dai 
lininko piešti paveikslai. Negali
ma būtų pasakyti, kad moderniz 
mas nėra palietęs ir Adomo Gal
diko. Tačiau kas matė jo kūrybą 
prieš kelioliką ar net keliasde
šimt metų, ir nežinodamas kie-- 
no yra šie paveikslai, iš kart ga
lėtų pasakyti: “Juk tai Galdi
kas”.

Parodos atidaryme buvo pil
na salė lankytojų. Lygiai ir visą 
savaitę paroda buvo gausiai lan
koma. Ir tur būt niekas neapsi
vylė ją aplankęs. O tai gali pa
tvirtinti ir tas, kad eilė parodoj 
išstatytų paveikslų jau pačiomis 
pirmomis dienomis perėjo Bos
tono lietuvių nuosavybėn.

— Amerikoje vaistų tyri
mams 1950 m. išleista 39 mil. 
dol., gi 1965 m. bus išleista 
346 mil. dol.

Domininkonų respublikos sukilėliai, ginklu norėję įvesti komunistinę 
priespaudą, saugomi amerikiečių karių.

Laisves Varpo sumanytojas 

minėjo 82 m. sukaktį

Senos kartos veteranas veikė
jas, Lietuvos Laisvės Varpo su
manytojas ir įkūnytojas, adv. 
Jonas Bagdžiūnas Borden praė
jusių metų rugpiūčio 30 d. mi
nėjo 82 m. amžiaus sukaktį. Ne 
visi sulaukia 82 m. amžiaus, bet 
svarbiausia, kad mūsų sukaktu
vininkas pasižymėjęs nuopelnais 
lietuvių tautai. 82 metų gimta
dienį advokatas minėjo savo 
ūkyje netoli Chicagos, prie mies 
telio Matteson. Pasveikinti vete 
raną tautos veikėją suvažiavo 
šeimos nariai, giminės ir artimi 
draugai. Iš Washingtono su šei- 

j ma atvyko sūnus dr. Jonas, pa
sveikinti savo tėvus ir padėkoti 

j jiems už gražų išauklėjimą ir už 
i teiktą pagalbą siekiant aukštes
nio mokslo. Sūnus Jonas H-jo 
Pasaulinio karo metu tarnavo 
JAV laivyne septynerius metus 
kaip dantų gydytojas, koman- 
dieriaus titulu.

Adv. Jonas Bagdžiūnas Bor
den atvyko iš Lietuvos 1889 m. 
su motina, sesute, broliuku ir 
teta, būdamas 7 m.. Jo tėvas 
Pranas atvyko dviem metais 
anksčiau. Sutaupęs pinigų, pa
siuntė šeimai laivakortes. Nors 
tais laikais Chicagoje nebuvo 
lietuviškų mokyklų nei parapi
jų, Jonas ne tik nenutautėjo, bet 
tapo vienas įžymiausių veikėju 
ir kalbėtojų, vartodamas gryną 
lietuvišką kalbą. Būdamas vos 
14 m. amžiaus, jis įsijungė į lie
tuvių veiklą, deklamuodamas ei
les parengimuose, sakydamas 
trumpas prakalbas apie mūsų 
patriotus Simaną Daukantą, dr. 
V. Kudirką, poetą Maironį, Vai
čaitį ir kitus Lietuvos patriotus. 
Galop, išsivystė į gabų kalbėto
ją. Buvo kviečiamas su prakal
bomis į parengimus. Laikui bė
gant, tapo spaustuvininku, ban
kininku, galop advokatu su tei
sių magistro laipsniu.

Ką tik įsikūrusiai laisvai Lie
tuvai pagalba buvo labai reika
linga, jis sumanė ir nuliedino 
Lietuvos Laisvės Varpą, ku- 
riuom važinėdamas po lietuvių 
kolonijas ir juomi skambinda

mas, sužadino lietuvio patrioti
nius jausmus ir surinko tūkstan 
čius dolerių aukų, kurias pasiun
tė Lietuvos Atstovybei Paryžiu
je ($8,000), kurią tąsyk atsto
vavo Lietuvos įgaliotiniai prof. 
Voldemaras ir Bronius Balutis, 
dabartinis Ministeris Londone, 
kartu su Laisvės Varpu. Tos

Bagdžiūnas

aukos buvo panaudotos užpirki
mui Lietuvai įvairių reikmenų 
atlikusių užsibaigus karui. Ad
vokatas Bagdžiūnas taipgi važi
nėjo po lietuvių kolonijas su 
Lietuvos įgaliotiniais Jonu Vi
leišiu ir Povilu Žadeikių, saky
damas prakalbas ir ragindamas 
lietuvius pirkti Lietuvos Laisvės 
bonus. Laisvės Varpas atlikęs 
savo misiją Amerikoje, buvo pa
siųstas Lietuvon kur buvo sutik
tas su didžiausiom iškilmėm ir 
į keltas į Karo muziejaus bokštą. 
Tai buvo Amerikos lietuvių do
vana Lietuvai. Į Varpą buvo į- 
liedintos Broniaus Balučio para
šytos eilės:

O, skambink per amžius vai- 
/kams Lietuvos,

Tas nevertas laisvės, kas ne- 
/gina jos. '

Prašant Lietuvos įgaliotiniui, 
adv. Rapolui Skipičiui, 1935 m.

“VYTIES” ŽURNALUI 50 METŲ

Vyčių organizacijai augant ir las organizacijoje atliko didelį
stiprėjant, vyčiai pradėjo vairuo 
ti visą Amerikos lietuvių katali
kų viešąjį gyvenimą. Ypatingo 
dėmesio kreipta į spaudą ir me
ną.

Vyčių organizacijai plečiantis, 
negalima buvo apsieiti ibe savo
jo laikraščio. Tat 1915 m. liepos 
1—2 d. įvykusiame Chicagoje 
trečiame vyčių seime nutarta 
būvi steigti laikraštį vardu “Vy 
tis”. Seimo atstovai kupini entu 
ziazmo ne tik išrinko redakcinę 
komisiją iš A. Račkaus, K. Pakš 
to ir L. šimučio, bet dar laikraš 
čio pradžiai sumetė $50 dol. Iš
rinkta komisija, pasiskirstė pa
reigomis: A. Račkus — red.,K. 
Pakšas — pavaduotojas ir L. 
Šimutis — administratorius, ir 
tuoj ėmėsi darbo. Tų pačių me
tų spalio 21 d. žurnalas išvydo 
pasaulį. Išėjo laikraštėlis nedi
delio formato, geltoname virše
lyje su dail. Iz. Ylekio piešiniu. 
Prie jo susispietė visi anuometi
niai jauni rašytojai ir žurnalis
tai bei mėgėjai.

Tokiu būdu žurnalas “Vytis” 
šįmet švenčia ir mini savo auk
sinį jubiliejų. Prisimenant vy
čių atbudimą tenka tik gražiai 
pasveikinti visus tuos asmenis, 
kurie prisidėjo prie žurnalo į- 
steigimo, išlaikymo ir jo ugdy
mo, ir palinkėti, geriausios sėk
mės ir toliau klęstėti.

Žurnalui teko pergyventi įvai 
rių sunkumų, nugalėti nemaža 
kliūčių ir t. t., bet kaip kiekvie
nas spausdintas lietuviškas žo
dis, taip ir “Vytis” tarnauda
mas tiesai išsilaikė tinkamoje 
aukštumoje.

Penkiasdešimt metų “Vyties” 
vaidmuo visam Amerikos lietu
vių gyvenimui, o ypač Vyčių or
ganizacijai, yra labai didelis ir 
neįkainuojamos vertės.. Žurna-

advokatas Bagdžiūnas suorgani
zavo Sporto komitetą, kurio pa
stangomis buvo pasiųsta Lietu
von, 11 jaunų lietuvių sportinin
kų dalyvauti Lietuvos olimpia
doj Kaune. Tikslas buvo užmegs 
ti artymesnius ryšius tarp Ame
rikos ir Lietuvos jaunimo. Ame
rikos lietuviai sportininkai grį
žo apvainikuoti pergalės laurais. 
Sportininkas Jonas Knašas, ne
begrįžo, — jį ištiko nelaimė, pri 
gėrė Nemune. Buvo palaidotas 
Kaune su bažnytinėmis apeigo
mis.

Po 47 m. nebuvimo Lietuvoj, 
1936 m. adv. Bagdžiūnas aplan
kė savo gimtinę šalį — Lietuvą. 
Jis vyko Lietuvon kaipo Ameri
kos Lietuvių advokatų draugijos 
įgaliotinis pasveikinti Lietuvos 
advokatus ir įteikti jų draugijai 
dovaną. Taipgi vyko kaipo Ame
rikos Lietuvių sporto komiteto 
įgaliotinis užprašyti Lietuvos 
sportininkus atvykti Amerikon 
ir parungtyniauti su čionykš
čiais lietuviais sportininkais. 
Kvietimas buvo priimtas ir 1937 
m. atvyko būrys Lietuvos spor
tininkų su valdžios palydovais. 
Tai buvo istorinis įvykis lietuvių 
gyvenime. Už nuopelnus Lietu
vai adv. Jonas Bagdžiūnas Bor
den buvo Lietuvos valdžios ap
dovanotas trečio laipsnio Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Vytau 
to ordinu. Adv. Bagdžiūnas 1903 
m. vedė lietuvaitę, Eleną Šim- 
kiutę gimusią Šiaulių mieste. 
Išauklėjo dvi dukteris ir vieną 
sūnų, Joną dantų gydytoją.

Petras Seniūnas.

švietimo ir kultūrinį darbą. “Vy 
tis visą laiką gynė lietuvių tau
tos teises ir dabar tebegina, 
remdama Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo idėją.

“Vyties” užsibrėžti tikslai ir 
po šiai dienai nepasikeitė. Ir da
bar galima pirmame puslapyje 
rašyti, kad “Vyties” pirmąją vie 
tą užima amžini religijos ir mo
kslo reikalai.

Siame išeivijos krašte, kur 
jaunimui susidaro pavojus persi 
imti nerūpestingumo ir beidejiš- 
kumo dvasia, krikščioniškosios 
minties laikraščiui uždedama di
delė ir garbinga pareiga sužadin 
ti tą jaunimą idėjinei gyvybei.

Tame laikotarpyje žurnalą re
dagavo dr. A. Račkus, L. Simu
tis, M. Zujus, J. Karosas, I. Sa
kalas, P. Zdanikus, M. Bagdo
nas, R. Jonaitis, A. Valančius,
N. Savickas, J. Petraitis, A. 
Skirius, dr. K. Pakštas, A. La
pinskas, dr. J. Leimonas, L. Ka
selytė ir dabar sėkmingai tęsia 
savo pirmtakų darbą Irena Šan
kus. Pov. Dirkis

MIKE SENIAUSIAS 
VYSKUPAS

Arkivyskupas James Duhig 
mirė Brisbane, Australijo
je, sulaukęs 93 metų. Jis buvo 
seniausias pasaulyje vyskupas. 
Ta garbė dabar tenka į pensiją 
išėjusiam Messinos, Italijoje, ar
kivyskupui Angelo Paino, kuris 
buvo konsekruotas 1909 m.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. IVestern 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.

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienrafitis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500
z?

u

NAIMI PAŠTO ŽENKLAI

Vatikanas geg. 18 d. išleidžia 
keturių pašto ženklų seriją pa
minėti 700 metų nuo poeto Dan
tės Alighieri gimimo.

METINIS VARTOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS

(Rl'MMAOE SALE) 
Winnctk« ConKrogatlonal Choreli 
KETVIRTAI)., GEGVZftS 13 I).

nuo 7 vai. ryto iki 5 viii. vak. 
Winnetka Community House 

620 Lincoln Avenue 
Nemokamai autobusas paveft nuo iki 
I .linden Ave. "I," stoties WIImette, 
tarp 6:30 v. ryto ir 4:30 v. popiet.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
TV — RADIJŲ TAISYMAS

P. RUDINAS 
4448 So. Western Avenue 

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

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

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

W A 5-9209 Chicago, UI.



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. gegužės mėn. 5 d.

GYVENTOJŲ POLITINES NUOTAIKOS 
KANADOJE

Pasinaudojęs velykinės tarp- 
šventės proga, buvau nuskridęs 
j Vancouver (Kanada), aplan
kyti savo dukters šeimą ir pasi
džiaugti su savo pustrečių me
tų anūke Maryte-Ilona. Iš ten 
buvau nuskridęs į Los Angeles 
susitikti su žmona. Čia pateikiu 
žiupsnelį minčių iš Kanados.

Iš aerodromo ligi mano su
stojimo vietos gana toloka. Ka
dangi ten vykau pirmą sykį, šo
feris, pasinaudojęs proga, mane 
vežiojo aplinkiniais keliais, to
dėl buvo gražaus laiko išsikalbę 
ti. O jis buvo šnekus, patsai už
vedė kalbą. Be ko kito jo pa
klausiau, kodėl Kanada savo 
naujai vėliavai pasirinko klevo 
lapą.

— Klevų Kanadoje auga vi
sur, jis tapo kanadiečių tauti
niu augalu. Pažiūrėkite, klevo 
lapo braižiniai yra ir ant veži
mų, ir ant iškabų, ant pastatų 
ir kt. Tuo reikalu buvo daug gin 
čų, pateikta daug projektų, bet 
šis projektas buvo priimtas bal
sų dauguma.

Paklaustas, ar visuomenė yra 
linkusi visad liktį Anglijos pro
tektorate, atsakė, kad Kanada 
nori būti savistovė, laisva nuo 
kitų varžtų. Prie Anglijos ji 
yra prisirišusi dalinai, vien tik 
tam, kad turėtų užnugarį.

Kad iš Kanados vėliavos bū
tų pašalintas Anglijos vėliavos 
ženklas, tam stipriai reagavo 
prancūzai. Jie sugebėjo padaryti 
įtaką taipgi ir į parlamentą.

Paklaustas apie Ameriką, pa
stebėjo :

— Amerika mums reikalinga 
kaip užnugaris. Mūsų Amerika 
tinkamai nesupranta, ir mes to 
bijomės. Amerikos politika re
miasi savo biznieriais, darbinin
kija nuo to visur kenčia. Todėl 
nestebėtina, kad ten komuniz
mas randa sau tinkamą dirvą. 
Amerikos poelgiai rodo, lyg ji 
norėtų mus valdyti, mes to la
bai bijome, nenorime netekti sa
vo laisvės, savistovumo. To pa
ties bijojo Kuba ir Panama.

Amerikos biznieriai sau da
ro pagerinimus, veda politiką, 
net karus darbininkų sąskaiton. 
Darbininkija nuo to kenčia. Vai 
džia turėtų turėti didesnį res- 
pektą, turėtų stipriau kontro
liuoti, taipgi turėtų išleisti įsta
tymus, kad darbininkų būklė 
stovėtų tinkamoje aukštumoje, 
lyginant su pragyvenimo stan
dartu, Tąsyk nebūtų streikų, ir 
komunizmui nebūtų vietos kur 
sprausti savo lozungų. Amerikos 
prekes mes mėgstame. Jos yra 
kruopščiai įpakuotos. Be to, ten 
aiškiai nuurodyta, kur yra vir
šus, kaip atidaryti, kokia sudė
tis ir t. p. Mūsų prekėms to trūks 
ta. Kanadiečiai perka ameriko
niškas prekes taipgi ir todėl, 
kad daugumoje jos yra pigesnės

Išsikalbėjus su mokslo žmonė
mis, viena ponia išsireiškė, jog 
ji dalyvavo vieno profesoriaus 
paskaitoje, kurio mintys tokios: 
Amerika nuolat daro nedovanoti 
nų klaidų. Amerika spraudžiasi 
į politiką, neturėdama nei tinka
mų politikų, nei diplomatų. Ame 
rika pralošė Kinijoje, nes ten no
rėjo padaryti savo įtaką, nepa
žinus to krašto tikrojo veido (pa 
našiai buvo ir Indijoje, Vietna
me, Afrikos kontinente ir kt.).

Amerika ligi šiol neturėjo sim 
patijų kituose kraštuose, nes ji, 
kaip sakiau, tegalvoja savo mas
tu, nesugeba tinkamai prieiti 
prie to krašto žmonių dvasios. 
Amerika daug šelpia ir daug 
kam gelbsti, be jos daug kur bū
tų patekę į didelį skurdą, į ligas 
ir t. p., vienok pačių amerikiečių 
tarpe yra labai daug kenkėjų sa
vo poelgiais, kurie atstumia to 
krašto žmones nuo amerikiečių. 
Nuo to kenčia Amerikos presti
žas. Amerikos valdininkai teikia 
paviršutiniškas, net klaidingas 
žinias, o valdžia jiems pilnai pa
sitiki, nepatikrinę žinių.

Visur, kur buvo valdoma mo
narchijos pagrindu (Kinija, In
dija, net Kuba), kur baltieji
stengdavosi įafetororbti « vieš

patauti, tenbuviuose įsivyravo 
įsitikinimo nuotaika, jog baltieji 
žmonės yra velniai. Komunizmas 
;i sugebėjo įnešti naują šūkį, 
naujas idėjas, nors hiperboliš- 
kais, klaidingais pažadais.

Amerika, išvydusi Sovietų' 
“Sputniką”, pamatė, jog pašau-I 
lis nėra toksai, kokį Amerika Į 
vaizdavosi. Todėl subruzdo pa-! 
kelti savo mokslo standartą

Pietų Vietname Amerika savo 
autoritetingą liniją pasuko to
kion kryptin, kurią seniai turėjo 
atlikti buvę prezidentai. Šiandie 
tas daroma pavėluotai ir su dide 
liais nuostoliais, ką anie prezi
dentai galėjo atlikti visai leng
vu būdu.

J. Bertulis

Marina Oswaldienė reika
lauja savo vyro ginklų 

grąžinimo
Marina Oswald pareikalavo, kad 

jos vyro ginklai būtų jai grąžinti. 
Tai itališkas karinis šautuvas, ku
riuo buvo nužudytas prezidentas 
J. F. Kennedy. Oswaldo turto tak- 
satorius įvertino tą istorinį šau
tuvą 10,000 dol., o pistoletą, ku-Į 
riuo jis nušovė policininką J. D. 
Tippet irgi 10,000 dol., atsižvel- 

1 giant į tų ginklų istorinę vertę.
Į Osvvaldo turto sąrašą įeina jo 
dienoraštis, žiūronai, šoviniai, dir
žas šautuvui pakabinti. Tai vis 
daiktai, kurie patarnavo žmogžu
dystės įvykdymui.

Oswaldienės advokatas Maylock 
pareiškė, kad jo klientė norėtų 
parduoti tuos daiktus ir už gautus 
pinigus sudaryti dviem Oswaldo 
dukterims ateitį Vienas iš ginklų 
kolektorių siūląs jai 10,000 dol. už 
šautuvą ir pistoletą.

Minėti daiktai šiuo metu yra 
teisingumo departamente.

CLASSIFIED G U I D E

CONTRACTORS

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso lr namų telefonas 
PRospeet 8-2013 

7105 S. Artesian Avė. 
Chicago, Illinois 60629

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 0, III.

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

| KITOKĮ PASTATAIl

2501 VVest 69th Street 
HE 4-7482 436-5151
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RADIO PROGRAMA
—o---

Rose Brown, Ridgewood Queens, 
N.Y., turi tą patį numerį kaip ir . 
Baltieji Rūmai tik kitas rajono 
numeris, todėl pasitaiko, kad jai 
paskambina telefonu. Ji sako, kad 
dėl to nepykstanti. nes jai malonu 
atsakyti: “Ne, čia ne Baltieji Rū
mai.’’

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

HELP VVANTED
■■•■■■■■a

Reikalingos Gailestingos Seserys

NURSES - REG 
COOK COUNTY HOSPITAL 

CHICAGO, ILLINOIS
Puikus pradinis atlyginimas. Gali

ma apsigyevnti modernioje gail. sese- 
rų rezidencijoj. Gausūs priedai. Kreip
tis, J Personnel Dept.

Cook County 
School of Nursing

1900 VVest Polk Chicago, III. 
TA 9-8400

DIE MAKERS
Tired of City life and beating rush 
hour traffic? If sto and if you are a 
die maker consider Greenville. Mi
chigan. It is a thriving, small central- 
ly located community; olose to lakęs 
with hunting. fishing and sivimmlng; 
excellent school and recreational fa- 
cillities. Company h a.4 liberal fringe 
benefits, paid hollidays, vacation, 5 
day work week, and excellent work- 
ing cond. Please send complete re
sume or apply in person. Mon.-Fri., 
S a. m.-4:30 p. m.

Employment Office 
GIBSON REFRIGERATOR

DIVISION HUPP CORP. 
Greenville, Michigan

Reikalinga lietuvė moteris valymo 
darbui “downtown”. Nuo 50 iki 
60 metų amž. Darbo valandos 5:30 
vai- vak. iki 1:45 vai. ryto.

Kreiptis vakarais RE 7-5168.

G I R L
VVith

BOOKKEEPING ENPERIENCE 
vvanted for southweat savings 

and loan association.
Call — A. Kašuba — VI 7-1140

CHEMICAL
OPERATOR

We need a Chemical Operator 
and or...

COMPOUNDER
Some Chemical plant experience 

desired. Starting wage

$2.75 per Hour
With fringe benefits. Steady.

Overtime
available depending on 

Produetion
Apply in- Person to

PELRON CORPORATION 
7847 W. 47th Street

VVOMEN — PRESS OPERATORS
Immediate openings

PLASTIC INJltTION MOI.IHNG
Profit sharing and Hospitalization. 

Steady, good wagos. Only those seek- 
ing permanent employment need ap
ply. WH1 train. Apply in person.

4601 VVest Addison Street

Reikalinga moteris valyti ofisų 
langus dviem daktarams, trečia
dieniais. 2614 W. 63rd St.

GR 6-5504

PRICING CLERK
Full time position. Permanent. 
Very little typing, many fringe be
nefits. Apply in person — 
MYER DUPLICATORS

1850 S. Kostner Avė. 

REMKITE "DRAUGĄ”

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas- Karštas 
vanduo. Kreiptis 2-me aukšte iš 
šono.

4508 S. Honore St.

MISCELLANEOUS

ifiiiiiiiiniiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiihiiuii. u

A. ABALL ROOFING C0
(steigta prieš 49 metu.

Dengiame visi) rūšių stogus Ta 
-ome arba dedame naujus kaminus 
- Inas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome Iš lauko Taisome mūrą 
“tuckpointing" Pilnai apsidraudė 
Visas darbas garantuotas.

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

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams lr moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 VV. 71 St., Chicago, IU., 60629 
tel. 925-5170. Atdara vakarais nuo 7 
Iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.

i(iiiiiiiiiiitiiieiitiimiiii!i!!iiiuhi!muith
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies lr auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 west 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60G42.

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330
Ulllllllllllllilllllllllllllllilll........ .
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengta- 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r I n fc i n r

Čia galima susipažino su daugy 
be asmenų ir pasigerėti jų charak 
lerio bruožais, pasirodančiais įvai 
riose gyvenimo aplinkybėse Knv 
gą gražiai atspausdino Immaculate 
Press, Putman. Connecticut. 26f 
pusi. Kaina $2.00

Užsakymus siųskite.
“Draugas”, 4545 VPest 63rd Street

Chicago 29. Iii.
Platintojams duodame nnr.iaida.-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

mmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiKniii
Jeigu jums reikia 

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

DRAUGAS 

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

REAL ESTATE
NAMAI IR 2EM£ PARDAVIMUI

fll ir Sa»yer. apyl. 6 kamb "oc 
tagon" bung. Modern. vlrtuvš, nau
ja karato vandene šilima. Tetrauki 
tės

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

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

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

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

0\5 kiliuli, mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa 
tys apsikurena. Tik $37.500.

Beverly Hills apyl. 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai Jmonuoti visi virtuves įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausšas pasiūlymas.

Gražus 2 aukštų mūr. 41 ir Rock- 
well apyl. 2 po 4 ir 3 kumb 2 auto 
garažas. Tik $23.500.

Gage pke. 2 įm> 5 kamb. Geltonų 
plytų, šviesus, labai Starus nuu.an 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys Ne u 
ji plasteriai. $29,000 arba pasiūlymas

10 butų Mlirąiiele p-ke. Gerui p i 
žiūrėtas mūras. Pajamų $12.f,uit 
$90,000 arba pasiūlymas.

Taverna lr 4 kamb. hutas Mar
ąuette pke. Labai geram stovy Su 
vitJUIs įrengimais. $24,500

12 butų, I m<tų modernus up.. lu- 
mentinis Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $155,000.

Naujas — 2 po 5)4 kamb. Mir 
ųuete pke. 2 atskiri guzo šild Irm.n 
tuoti pečiai. $46.000.

Labai g<‘roj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų.

25 p. biznio sklypas. 59 lr Callfor 
nia apyl Tik $4,200.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0421

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

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

1 >/4 aukšto mūras 6 lr 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota $21,000.

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

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

1 y, aukšto 0 m. mūras, 60 bl. i 
vak.. arti Archer. 47 p. ski. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

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

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
1259 S. Maplevvood Avė. CL 4-7450 arha YA 7-2046

Mūr. i K a., 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogė. 59 ir 
Savvyer apyl.

Mūr. 13 butų, 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $13,000 pajamų. Kaina 
5 metiį pajamos.

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

Mūr. 1 % a„ 5 % ir 4 kamb., 10 
motų, gražus, erdvus. 46 ir Kilpat- 
rlc.k apyl.

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

Mūr. 3 luitai, 5—4—3 k. Guzo pe
čiais šildymas, 45 ir Fairfield.

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

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

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

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.
Dabar jau laikas pirkti elegantišką 

6 Uamb. mūrą, 2 vonios, karpetai, 
centrinis air-condition. $25,000.

Viengungi, žiūrėk. — Mūras, 2 po 
4 kamb., garažas. Arti M. pko. $100 
nuomos mėnesiui ir sau jaukus bu 
tas. $17.900.

Pinigų lig valiai — apie. $11,000 
metams iš 6 butų naujo mūro, apar- 
tamentinio. Arti M. pko. Turim rak
tus. $84,000

O kamb. mūras. Arti 66 ir Western. 
Garažas. Pamatykit, kad ir dabar
$19,000.

Pulkus namas. 2 butai, 2x4, at 
skiri šildymai. Naujas garažas 
$13,900.

2 butu namas. 2 po 6 k., centr. 
gazu šildymas. $21.500.

Naujas 54ž kamb. mūras. Arti 
mūsų. $17,000.

4 kamb. mūras. Guzu šildymas. 
Garažas. 56 Ir Pulaski. $17.000.

2 hutų mūras. 2 po 6 kamb. Sausas 
rūsys. Garažas. Arti mūsų. $27,900.

4 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 65 ir Ca
lifornia. $39,300.

Nauja taverna ir butas, M. pke
$43.000.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

K- VALDIS REAL ESTATE
2458 Wflsi 69th St. BE 7-7200 arba RE 7-8514

♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ X «
Gulbė, karaliaus pati

Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 W. 63rd št., Chica
go 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai.
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LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai ;Ta nedidelio formato, 

kelių spalvų. pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio 10 atvir

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 dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadieniu padėkos, užuojautos ir 
kt. — viso 10 atvirukų. Atviruku 
kaina $1.00 už pakeli.

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street,

CHUCAGO 29. ELLINGlS
Platintojams duodama nuolaida.

I

I

HELP VVANTED

* BR0WN & SHARPE * TOOL & OIE MAKERS
* ACME GRIDLEY OPER’S * MACHINISTS

Only fully ąualified men, seeking steady work, pleasant tvork
ing conditions in modern plant need apply. Latest eąuipment. 
Free benefits and vacation.

* GENERAL MAINTENANCE MAN
Mušt have electrical background. Permanent position. Do not 

apply unless you have the above reąuirement!

SUPREME PRODUCTS CORP.
2222 South Calumet Avenue

— An Eąual Opportunity Employer — 

Experienced
GENERAL FACTORY HELP

T7i t T? G T5 Q W T I? T

JOURNEYMAN MACHINIST
FIRST AND SECOND SHIFT 

GOOD STARTING WAGES. STEADY EMPLOYMENT
ROBERTSON

Photo Mechanix
250 WUIe Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711

An eąual opportunity Employer.

Experienced 
MECHANICAL ASSEMBLERS

FIRST SHIFT
GOOD STARTING VVAGES. STEADY EMPLOYMENT

ROBERTSON
Photo Mechanix

250 Wille Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711
— An Eąual Opportunity Employer —

Savininkas dėl sveikatos pigiai par
duoda namą su taverna ir 9 kamb. 
(5 miegam.) butų Town of Lake 
apylinkėj; yra garažas, su 3 gy
venam. kambariais viršuje. Mažas 
įmokėjimas, kaina $15.500. Skam
binti savininkui po 7 vai. vak. telef. 
LA 3-9750.------------------------- ---------------- :-------

dėmesio"

TAISAU
MOTERŲ IR VAIKŲ RCBU6. 

6809 So. Rockvvell St., 2-ras aukš
tas, įėjimas iš kiemo.

Tel. 471-2090.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTAR1JATAS, 
CAR LICENSES, TNCOME TAX

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-889b

3 mieg. mūr. namas, didelė šviesi 
virtuvė, įruoštas rūsys su židiniu. 
2—auto garaž., netoli bažnyčių, 
mokyklų ir susisiekimo, sklypas 
50xi 391 pėdų. Parduodamas išsi
keliant iš miesto, 3412 W. 115 St., 
telef. BE 3-3275.

> 4 ♦ ♦ iv Ą- r
PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 
SO and 50 gal. Free Delivery

5757 S. Haisted «r 5622 S Racine 
Tel. 224-486? * 484-1118

Platinkite “Draugu”

NAUJAS 2-jų butų — 4 ir 5 kamb. 
(3 mieg.) Gazu apšildomi. Mo
dern. plytelių virtuvės ir vonios. 
Rūsys. Labai dideli miegamieji. 
Apyl. 31 ir Ųavvndale. $25,900; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Prie Lemonto, lietuvių apgyven
tam rajone, parduodamas 5 metų, 
3-jų miegamų namas. Gazu šil
dymas, garažas, du akrai žemės. 
Teirautis — 312-257-7388.

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

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

DESIGN DRAFTSMEN
EXPERIENCED 0R TRAINEES

CHALLENGING W0RK IN:
• Design of industrial process control panels.
• Industrial control vviring.
• Pneumatic piping.
• Industrial eleetronie packaging.

TO ARRANGE AN INTERVIEVV 
CALL MR. QUAY SAYLOR 
PERSONNEL DIRECTOR

OR 5-2500 OR WRITE

THE SCAM INSTRUMENT CORP.
7401 N. HAMLIN AVĖ., SKOKIE, ILLINOIS

Med. 5 kamb. .$9,800
Med. O kamb. $12,000.
Mūr. 8 kamb. $10,900.
Mūr. 2x5, miMlernus. $32,500.
Lotus 30x i 25. Zone R 3. $8,800.

Visi namai Marųnette Parke

KAIRYS REAL ESTATE
*501 W OOth St HE 0-5151

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

LINARTAS REALTY
1487 S. 49 Av.. Cicero 652-4S4S

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W, 71at St,. WAihrook 5-6015

72 ir Iloeknell — 5% kamb. mū
rus. 2 vonios, įrengtas rūsys1. $17,500.

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

Mur., 10 butų lr 2 krautuvės. Ma
žas įmokėjimas, pigus. $47,000.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2288

2 po 5 kamb. mūro namas, alyva 
šildomas. Dideli kambariai, gerai 
prižiūrėtas. Statytas po paskutinio 
karo. 2 maš. garažas. Savininkas. 
7028 So. Campbell Avenue.
CICERO. Apyl. 14th ir 51st Avė. 
4 butai, 5—4—4—3 kamb. Apšil
dymas gazu; pilnas rūsys. Paja
mų $245 per mėn. Nuomininkai 
patys apsišildo. Mokesčiai tik $194. 
Kaina $18,900 SVOBODA, 2134 S. 
61st Court. BI 2-2162, LA 1-7038.

Savininkai parduoda mažu ar be 
imokėjimo Brigthon Parke 2 butų 
mūrinį namą. Gera proga rimtiems 
žmonėms įsikurti. Tel- LA 3-9572.



Levittown, Pa., mieste automobilistas užkliudė stulpą su užrašu 
» kuris nutrūkęs nuo stulpo nulėkė 75 pėdas ir užmušė darže 

įrbantį žmogų. Prie iškabos du policijos pareigūnai. Užmuštajam
George Kurtz iškaba perskėlė galvą.

C h i c a g o | e

Bendruomenes vagose (1)

SENAJAME BRIDGEPORTE

Abu seni bridgeportiečiai ir 
LB darbininkai: apylinkės pirm. 
Antanas Būga ir vicepirm. Pet
ras Dambrauskas. Susitinkame 
pirmininko viengungiškame bu
te. Ant stalo prikrauta pundas 
senų ir naujų raštų ir bylų. Vie
ną kitą pavartau: čia slypi visa 
Bridgeporto LB apylinkės isto
rija.

— Dar nespėjome visko per
žiūrėti, — lyg teisinasi abu “va
dai”. — Bet šį tą vis rasime.

— Manau, apsieisime te by
lų. Smulkūs istoriniai faktai šian 
dien nėra taip svarbu. Vis dėlto, 
būtų ne pro šalį šį tą išgirsti 
apie apylinkės pradžią.

— Kiek atsimename, pradžia 
buvo labai džiuginanti. Jeigu 
grįšime dvyliką metų praeitin, 
įžengsime į didžiulę Lietuvių au 
ditorijos salę, rasime pilną pri
gužėjusią senųjų ir naujųjų a- 
teivių. Toks puikus buvo pir
masis steigiamasis apylinkės su 
sirinkimas. Atleis mums, jei pri 
miršome. Ar ne dr. J. Bajer- 
čius, K. Kleiva ir P. Šimoliūnas 
buvo pirmųjų iniciatorių tarpe?

— Tai ir dabar gal panašiai 
susirinkimai lankomi?

— Ką čia kalbėt. Pusė tuoj 
nubyrėjo, kai buvo pasiūlyta 
penkdolerio metinis nario mo
kestis. Vėliau, kad ir pasikeitė, 
jau daug negrįžo. Metai po me
tų — mažėjo ir mažėjo. Šįmet 
net nepavyko pirmąsyk sušauk
ti susirinkimo. Šaukėme antrą 
kartą — atsiliepė apie trisde
šimt.

__ Turėtų būti kokios rim
tesnės priežastys tokio kritimo?

__ pagrindinė priežastis tūno
štai kur. Kada kiek prasigyve
nome, pradėjome dairytis gražės 
nių vietų gyventi ar namams 
statytis. Išponėjome, matote. 
Senieji ateiviai ir vietiniai dar 
laikosi. Jų būtų gal 3-tas tūks
tančių, o mūsų, “vargšų dypu- 
kų”, kažin ar vos trejetą šim
tukų rastume. Kiti išskrido, o ir 
dabar yra pakėlusių sparnus ir 
tik ieškančių progos. Vieton iš
sikėlusių lietuvių ateina meksi
kiečiai ir kitokie.

__Bet vis dėlto, iš trijų tūks
tančių trijų šimtų tik trisde
šimt.

__Nesakome, kad gerai. Jau
čiamas lyg apsnūdimas ir ma
žas domėjimasis. Apsieis ir be 
manęs, dažnai pagalvoja. Kiti 
nenori ateiti susirinkiman, kad 
nebūtų renkami valdybon, ar bi
jo kitokio darbo “užkrovimo”. 
O pagal turimus sąrašus išsiun
tinėjome kvietimus asmeniškai.

__ Ar daug dabar turite re
gistruotų narų?
_ Bus ape 130.
__ Tai vietinių irgi yra?
__ Deja, tik viena ponia, są

žiningai lankanti susirinkimus 
ir parengimus, mokanti solida
rumo įnašą, nevengianti jokio 
siūlomo darbo.
_ Nejaugi nėra būdų, pri

traukti daugiau jų?

— Turime lyg šiokią tokią 
mintį: jeigu LB centro valdyba 
ar apygardos valdyba išspaus
dintų biošiūrėlę abiem kalbom, 
išaiškinant LB reikšmę ir tiks
lus. Sakau, abiem kalbom, nes 
labai daug vietinių neskaito lie
tuviškai, bet dar kalba apyge- 
riai. Jie mielai priimtų tokį lei
dinėlį, ypač, jei jis būtų dalina
mas prie bažnyčių. Kitose vie
tose ar kaip kitaip skleidžiamas 
toks leidinėlis būtų sunkiau į- 
siūlomas.

— Originali ir gal vykdytina 
mintis, pone pirmininke.

— Be to, klubai ar organiza
cijos savo susirinkimų metu ga
lėtų pasiūlyti savo nariams, ak
tyviai vienytis Bendruomenėje.

— Turite dar lietuviškų, kaip 
čia tarus, šventovių, mokyklų, 
prekybų ir t.t.?

— Didelė dalis išsikėlė, ypač, 
lietuvių prekybininkų. Tačiau 
dar nesugriuvo lietuviška para
pija, su prel. A. Martinkum, lie
tuviška mokykla, turinti savo 
valandas kasdien, ir kuriai va
dovauja Elena Spačkauskienė, 
vaikų ansamblis, kuriame dirba
I. Smieliauskienė, E. Šimaitė ir
J. Spačkauskas, skautės su I. 
Smieliauskiene. Juda senutė Lie 
tuvių auditorija su S. Astraus
ku, Bendoraičio ir Co. televizi
jos prekyba, juda Dan Kuraitis 
su savo automobiliais, Bičiūnie- 
nės, Malioriaus ir kitos valgyk
los, Philipps ir Rudmino laido
tuvių įstaigos, gydytojai dr. 
Butnienė ir dr. Vileišis, “Lais
vosios Lietuvos” redakcija, Ke- 
lečiaus dekoravimo studija, Br. 
Macianskio duonos kepykla ir 
dar smulkesnių. Didesnę para
mą teikia Bendoraitis, Macians- 
kis, abu laidotuvių direktoriai 
ir kiti.

— Jūsų rūpesčiai ir planai?
— Be to, kas minėta, pabrė

žiame solidarumo įnašo būtinu
mą, ir kad visi tėvai leistų vai
kus į lietuvišką klasę. Visuo
met striuka su doleriais, tat 
birželio 6 dieną Spaičio sode ruo 
šiame gegužinę. Rudenį turėsi-

VLIKO PIRMININKAS 
PAGERBĖ LIETUVOS

DUKTERIS

Lietuvos Dukterų draugijos 
pavasarinis balius, įvykęs praė
jusį šeštadienį Jaunimo centro 
didžiojoj salėj, praėjo su gražiu 
pasisekimu. Dail. J. Monkutės- 
Marks dekoruota salė buvo pil
na svečių, gi Lietuvos Dukteris 
savo atsilankymu pagerbė iš 
New Yorko atvykęs Vliko pirm. 
V. Sidzikauskas, Lietuvių ope
ros dirigentas Al. Kučiūnas ir 
daug kitų žinomų asmenų. Me
ninę programą linksmomis apy
braižomis atliko svečias iš New 
Yorko akt. V. Žukauskas, ne
ieškodamas pigių vietinių aktua 
lijų, bet liesdamas bendrus, dau
giau epochinius įvykius, charak 
teringus visai Amerikos lietuvių 
išeivija.

Po rudeninio Lietuvos Dukte
rų baliaus, kur nepamirštamą 
klasikinę programą išpildė smui
kininkė E. Kuprevičiūtė ir akt. 
N. Martinaitytė su akt. J. Kele- 
čiumi, V. Žukausko programa 
jau buvo kitas žanras, atitinkan 
tis šviesioms pavasario nuotai
koms. Linkėtina ir toliau Lie
tuvos Dukterims būti tokioms 
pat darbščioms vietinės lietuvių 
šalpos baruose. O jų populiaru
mą liudija ne tik augantis or
ganizacijoje narių skaičius, bet 
ir didelė jų gerbėjų divizija, ku
ri taip pat nuoširdžiai lanko šios 
jaunos organizacijos neeilinius 
parengimus ir gerais žodžiais 
bei aukomis remia jų darbus. 
Šiais metais Lietuvių Dukterų 
dr-jos pirm. yra E. Kučiūnienė, 
o kapelionas — organizacijos į-

steigėjas ir nenuilstantis šalpos 
darbuotojas kun. dr. F. Gurec- 
kas. Draugiją nuoširdžiai globo- 

I ja jų garbės pirmininkė J. Dau- 
žvardienė. R.

GAL NEKEIKUS DIDINTI 
SUSISIEKIMO KAINOS

CTA susisiekimas praneša, 
jog per pirmus keturis mėne
sius Chicagoje turėta 2,436,428 
važiuotojus daugiau negu per
nai tame pačiame laikotarpyje.

Jeigu toks reiškinys tęsis ii il
giau, nebus reikalo pakelti su
sisiekimo kainos. Iki kovo 20 d. 
dar buvo užsilikęs deficitas $1,- 
242,982 sumoje.

ĮMOKĖJO 60 MIL. DOLERIŲ
Chicagos gyventojai j Cook 

apskrities iždą įmokėjo apie 60 
mil. dolerių pirmadienį, kada 
baigėsi laikas sumokėti mokes
čius už asmenišką ir nekilnoja
mą nuosavybę.

BAUSME UŽ PAUKŠČIO 
PARDAVIMĄ

Raymond Johnson, Pixley & 
Ehlers restoranų tinklo vedėjas, 
gali būti nubaustas $2,000 pa-

DRAUGAS trečiadienis, 1965 m. gegužės men. 5 d.

bauda ir dvejų metų kalėjimu 
už pardavimą mėlynosios star
tos, kikilių šeimos paukščio. Fe
deralinis paukščių išlėkūnų ak
tas draudžia laikyti ar parduoti 
apie 500 rūšių paukščių. Į tą

skaičių įeina ir mėlynosios star
tos.

gv. Raštas šiame mūsų vilties 
kalėjime yra langas, pro kurį mes 
žvelgiame į amžinybę.

— J. Dvvight

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.
URŠULEI VIERAITIENEI 

mirus, jos dukteris: ALBINA ŠRBRINSKIENĘ, IZA
BELE BURKAUSKIENĘ, TEOFILĘ CIPARIENĘ, GENO
VAITĘ JUODELIENĘ; sūnus: KAZIMIERA ir ZENONA, 
o taip pat jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame.

Jurgis Eidukevičius 
Kazys ir Elena Majauskai

Mylimam tėveliui mirus, ilgametę Ker
navės vadijos narę

BIRUTĘ VINDAŠIENĘ, 
kernavietę IRENĄ KIRKUVIENĘ

ir jy šeimas liūdesio valandoje užjaučia 

Kernavės Tuntas

<4

t

A. A.
JOHN PAKEL, Jr.

Jau suėjo treji metai, kai ne- 
gailestinga mirtis atskyrė iš 

'mūsų tarpo mūsų tarpo myli
mų vyrų ir tėvai j, kurio nete
kome 1962 m. gegužės 7 dienų.

Nors laikas tętftasi, bet mes 
jo niekados negalėsi m e užmirš
ti. luti gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

llž jo sielų užprašytos šv. Mi
šios) geg. 6 d. 7 vai. ryto švč. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje 
ir geg. 7 d. 6:45 vai. ryto šv. 
Aleksandro bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines ir draugus dalyvauti šio
se pamaldose ir kartu su mu
mis pus'i melsti už a. a. John 
Pakel, Jr. sielų.

Nuliūdę: Žmona, 3 sūneliai ir 
ir 3 dukrelės.MAŽEIKA &EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E 
AlR-CONDiTIONED

Hm-frlny FckIBBM
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

me bendrą parengimą su mokyk 
la, o gegužės 16 d. ruošiamas 
Motinos dienos minėjimas. Ruo
šia mokykla, bet mes priside
dame pinigais. Kalnų čia nenu
versi, nes didžiosios apylinkės 
“supa”, savo parengimais mus 
“nunešdamos”. Taip pat, susi
duriama su organizacijų paren
gimais, į kuriuos apylinkės gy
ventojai važiuoja ir toliau.

— Kas dabar yra jūsų apy
linkės valdyboje?

— Mudu, kaip matote, J. Paš 
kevičienė, Pr. Sekmokas, St. Viš 
čiuvienė, Al. Blinstrubas, ir J. 
Trečiokas, o į kontrolės komi
siją išrinkti; Ant. Ragauskas 
(pirm.), Pov. Šimoliūnas ir J. 
Spačkauskas. J. Vaičiūnas

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9583

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

I. MIGLINAS
2549 VV. 69 St., n auk., PR 6-1063

A. -j- A.
JUOZUI DANIUSEVIČIUI mirus, 

jo žmoną Oną ir dukteris Ireną Kirkienę ir 
Birutę Vindašienę giliai užjaučia ir kartu

A. ir S. Jankauskai

A. -Į- A.
JUOZUI DANIUSEVIČIUI mirus, 

gilaus skausmo valandoje p-ią 0. DANIUSEVIČIENĘ 
ir mielas seses IRENA ir BIRUTĘ bei jų šeimas nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Kernavės Tunto
Minijos Vyr. Skaučių Būrelis

IRENĄ ir LIUDĄ KIRKUS, 

liūdinčius dėl tėvelio ir uošvio mirties, nuo-
v < v* • v •širdžiai užjaučia

Birutė ir Stasys židoniai

Birutei Vindašienei ir Irenai Kirkienei, 
jų mylimam tėvui

A. f A. JUOZUI DANIUSEVIČIUI 
mirus, reiškia užuojautą

K. Donelaičio Lit. Mokyklos 
Mokytojai ir Tėvų komitetas

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

M $

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

FRANK LEKETAS
Gyveno 6617 So. California Avė.

Mirė 1963 m. gegužės mėn. 6 d.

Velionis buvo vyras a. a. Karolinos Leketienės, kuri mi
rė 1958 m. rugpiūčio mėn. 12 dieną.

Už jo sielą šv- Mišios bus atnašautos ketvirtadienį, ge
gužės 6 dieną 8 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
ir St. James the Greater bažnyčioje, Eau Claire, Wisconsin: 
o Gregorinės šv. Mišios bus atlaikytos Domininkonų koply
čioje.

Prietelius ir pažįstamus maloniai kviečiame dalyvauti 
šiose pamaldose ir pasimelsti už mūsų brangaus tėvelio sielą.

Nuliūdę: Sūnus kun. kleb. Petras, gyv. Eau Claire, Wisc., 
Duktė Bernice, žentas Clayton Everett ir 4 anūkai-

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ s 

1533 flfest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
* <10 S, 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

MRATt AUTOMOBILIAMS STATYTI

©
GERGAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West 11 lth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų
2443 VVest 68rd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 23 rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
<848 8. CALIFOKNIA Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

JURGIS F? rudmin
3818 S. UTCANICA AVY, Tel, YArds 7-1188 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. DLL. Tel. OLympic 2-1003
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X šv. Kazimiero Lietuviu ko- 
kgijos Romoj rėmėjų draugijos 
Brighton Parko skyriaus narių 
susirinkimas įvyks gegužės 2 d. 
parapijos mokyklos kambary.

X Cicero tėvų marijonų ben
dradarbių susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį.

X šiaurės Amerikos Pabal
tiečių krepšinio ir tinklinio pir
menybių garbės komitetą suda
ro: Lietuvių—Juozas J. Bachū- 
nas, PLB pirm., Algirdas Biels- 
kus, Pabaltiečių sporto fed. pir
mininkas, dr. P. Daužvardis, 
Lietuvos gen. konsulas, Jonas 
Gustainis, ŠALFASS centro vai 
dybos pirmininkas, Leonardas 
Šimutis, Alto pirm., Latvių — 
prof. P. Lejins, Latvių bendruo 
menės pirmininkas, Arvids Za- 
geris, Latvių sporto sąjungos 
pirm., V. Baumanis, Chicagos 
latvių sportininkų atstovas, Es
tų — Heiki Leesment, Estų 
bendruomenės pirm., Raymond 
Pals, Estų sporto s-gos pirm., 
V. Paid, Chicagos estų sporti
ninkų atstovas.

X šv. Ignaco aukšt. mokyk
los abiturientų išleistuvės birže
lio 8 d. 8 v. v. Orchestra Hali. 
Mokykla yra vedama tėvų jėzui
tų ir laikoma viena geriausių 
Chicagoje. Ją lanko nemaža lie
tuvių berniukų.

X ALRK Moterų sąjungos
centro raštinėje, 7155 S. Her
mitage Avė., įvyks svarbus su
sirinkimas visų Chicagos kuopų, 
apskričių pirmininkių ir komisi
jų reprezentančių. Narės prašo
mos susirinkti 7:30 v. v. (Ku
rią dieną susirinkimas įvyksta 
korespondentė neparašė.)

X Aldona ir Algirdas Braziai
praėjusį sekmadienį paminėjo 
savo vedybinio gyvenimo 25 m. 
sukaktį Martiniąue restorane. 
Vaišes pradėjo malda kun. E. 
Abromaitis, šv. Kryžiaus par. 
klebonas, pobūviui vadovavo St. 
Pieža, Chicago American dien
raščio red. Sukaktuvių vaišėse 
kalbėjo kun. A. Zakarauskas, 
Dan Kuraitis, Liet. gen. kons. 
dr. P. Daužvardis, kun. A. išta
šys. Sol. Ona įSkeveriūtė ir Ro
ma Mastienė padainavo akompa 
nuojant muz. J. Byanskui. So
listas Al. Brazis sudainavo dai
ną išreikšdamas padėką sve
čiams. Buvo perskaitytas Šv. 
Tėvo palaiminimas, Chicagos 
mero D. Daley sveikinimas ir 
kt. šokiams grojo Walter Tenc- 
hnger orkestras.

X Kun. A. Kezys, SJ, paro
dys spalvotus šviesos paveiks
lus iš Europos šiandieninių mo
dernių bažnyčių ir vitražų, o 
dail. A. Valeška kalbės apie vit
ražų gaminimą ALIAS architek 
tų sekcijos susirinkime įvyks- 
tančiame gegužės 7 d. 8 vai. va
kare Baleto teatro salėje, 2515 
West 69th St.

X Cicero Vysk. Valančiaus 
ateitininkų kuopa ruošia pava
sario vakarą gegužės 8 d. 7:30 
vai. vakare Šv. Antano parapi
jos salėje, (pr.)

X Marijos Aukšt. mokykla
balandžio 30 d. šventė prez. 
Johnsono paskelbtą Įstatymų 
dieną. Atsilankė vienas advoka
tas ir du De Paul univ. teisės 
studentai.

X A. a. Arlene Žukauskaitė 
gegužės 1 d. palaidota Šv. Ka
zimiero kapinėse. Septyniolik
metė mergaitė mirė balandžio 28 
d. Šv. P. Marijos Nuolatinės Pa
galbos gimnazijos draugai buvo 
garbės grabnešiai. Palydėjo se
selės mokytojos ir uniformuo
tos draugės. Velionė buvo lan
kiusi Šv. Jurgio pradžios mo
kyklą.

X Dr. Irvvin Ross parašė strai
psnį apie vėžio ligą ir apie per
gyvenimus vieno vėžiu sergan
čiojo paciento. iStraipsnis bus iš 
spausdintas žurnale “The Ma- 
rian”.

X Jono Masiliūno, Sibire žu
vusio laisvos Lietuvos paskuti
nio susisiekimo ministerio, at
minimui dr. B. Paliokas, p. Emi
lija ir dukrelės Indrė bei Austė 
Šiluvos Šv. Marijos koplyčiai pa 
aukojo 100 dol.

X Antanas Stankūnas, rašo, 
kad lietuviai vyrai ansambliuo
se rengiasi įvairiais tautiniais 
drabužiais, kurie ne visi vienodi, 
o yra visokio pasirinkimo. Esą 
reikia, kad kostiumai būtų tin
kamai išausti ir pasiūti.

X Nekalto Šv. P. M. Pr. pa
rap. Maldos Apaštalavimo d-jos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
tuoj po gegužinių pamaldų, mo
kyklos salėje.

X Dainos ir Gražiojo žodžio 
koncertas su soliste D. Mongir
daite ir aktorium V. Žukausku 
įvyks Jaunimo centre š. m. ge
gužės 9 d. 3 v. p. p.

Chicagos L. Skautams Remti 
draugija (pr.)

X Čiurlionio galerijoje šiuo 
metu vyksta Australijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų grafi
kų paroda. Paroda lankoma šio
kiom dienom 7—9 v. v., savait
galį 12—9 v. v. (pr.)

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

X Aktorius Vitalis Žukaus
kas išpildys dalį programos Pa
vasariniam dainos ir gražiojo 
žodžio koncerte kartu su soliste 
Dava Mongirdaite gegužės 9 d. 
3 v. p. p. Jaunimo centre, kurį 
ruošia Chicagos Lietuvių skau
tams remti draugija. Tad iki 
malonaus pasimatymo koncerte!

(pr.)

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

Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras 

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

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

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPĄ

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

' Vardas ir Pavarde
| Gatve ...........................

Miestas| Miestas .Valstybe ........................................... Zip

Roselande praėjusį sekmadienį įvyko LRK susivienijimo 33 kp- auk
sinio jubiliejaus minėjimas. LRKSA Centro skirtą dovaną veikėjui 
Kazimierui Rubinui įteikia LRKSA pirm. Leonardas šimūtis. Įteikimą 
stebi iš k. Kostas Bružas jubiliejaus programos vedėjas ir dr. Vladas 
Šimaitis LRKSA direktorius, Chicagos apskrt. pirmininkas.

. Foto B. Stachmus

CHICAGOS ŽINIOS
SUDEGĖ NAUJI AUTOMO

BILIAI
Nauji Lincoln, Chrysler ir Ca 

dillac automobiliai yra per auk
šti. North VVestern geležinkelio 
prekinis automobilių transporto 
vagonas dėl jų aukščio negalėjo 
pravažiuoti pro tilto apačią Bell 
wood priemiestyje, šeši automo
biliai buvo numesti žemėn, šeši 
buvo sutriuškinti po tiltu, o ki
lus gaisrui apie 18-ka naujų au
tomobilių sudegė. Nuostolių pa
daryta apie $1100,000.

LAIMĖJO PULITZER 
PREMIJĄ

Ernest Samuels, 61 metų, 
Northwestern universiteto Evan 
stone profesorius, laimėjo 1965 
m. $1,000 Pulitzer premiją už 
trijų tomų biografiją “Henry 
Adams”. Trilogijos paruošimas 
ir parašymas truko 20 metų.

AREŠTAVO PROFESORIŲ
Chicagos Roosevelto universi

teto profesorius Dale Pontius,

X Clevelando LSK žaibas 
moterų tinklinio komanda, nese
niai laimėjusi ŠALFAS s-gos Vi
durio Vakarų Apygardos tinkli
nio pirmenybes Chicagoje, vyk
sta į Omahą, Nebr., kur daly
vaus visos JAV tinklinio žaidy
nėse gegužės 5—8 d. d. (pr.)

X Onutė Požarniūkaitė, 7 m. 
amž., mokosi baleto pas žinomą 
baletmeisterį S. Velbasį ir muzi
kos mokykloj. Onutė lanko Švč. 
P. M. parapinę mokyklą, o šešta
dieniais lanko K. Donelaičio lit. 
mokyklą. Ji gražiai pašoko dru
gelio šokį Aliutės sapno spek
takly Cicero, III., kur susilaukė 
karštų katučių. Jos tėveliai D. 
ir O. Požarniukai, gyv. Marąuet 
te Parke, po spektaklio pas sa
ve namuose, pasikvietę rockfor- 
diečius M. Dymšienę, V. Keršį, 
Pr. Šulą, stud. Ignatonį ir kt., 
jiems suruošė kavutę ir pavai
šino.

X Džiaugsmas Evangelijos 
šviesoje — tokia tema kalbės 
kun. Albinas Spurgis ateinantį 
sekmadienį, gegužės 9 d., 10 v. 
ryte, pamaldų metu tėvų mari
jonų koplyčioje prie Draugo.

X O jei staigmeną norit ma
mytei padaryti, tai Motinos Die
ną dovanokit Telefunken apara
tą su stereo FM, AM, trumpomis 
bangomis ir stereo patefonu. 
Gradinsko TV, radijų ir vėsin
tuvų krautuvė, 2512 West 47th 
Str. (sk.)

X Teisės dienos minėjimą 
Chicagoje naujuose federal. rū
muose pradėjo JAV distrikto 
teisėjas Julius J. Hoffman, pri
saikdindamas 197 naujus JAV 
piliečius. Teisėjas pareiškė, kad 
naujieji piliečiai yra kilę iš 13 
valstybių. Prof. D. C. Fiat visų 
gavusių pilietybę vardu pasa
kė kalbą. Dar kalbėjo Advokatų 
tarybos atstovai, šen. Paul 
Douglas ir kt. Visi dalyviai Ga
zo b-vės miesto centro patalpo
se buvo pavaišinti ir apdovanoti 
žuvusio prez. J. Kennedy pasa
kytų kalbų plokštele. Minėjime

(steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas. Medžiagų siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago 80630, 01.

MOTINOS DIENAI JONAS MINELGA

58 metų, buvo areštuotas San 
Francisco mieste, kur jis per 12- 
ką valandų buvo sakęs kalbas, 
peikiančias Jungt. Am. Valsty
bių įsikišimą Viet Namo kri
zėje.

RUSAI DALYVAUJA SIM- 
POSIUME

Vienuolika Rusijos mokslinin
kų dalyvauja trijų dienų simpo- 
siume apie erdvės tyrimus. Apie 
400 mokslininkų iš Amerikos ir 
kitų kraštų atvyko į susirinki
mą, vykstantį Conrad Hilton 
viešbutyje.

SRIUBŲ KOMPANIJOS 
AUKA

Campbell Soup kompanija, tu
rinti fabrikus Chicagoje, paau
kojo $404,470 76-ai mokslo įs
taigai visoje Amerikoj. Vienuo
lika Chicagos rajono universite
tų, kolegijų ir kitų auklėjimo įs
taigų yra sąraše gavusiųjų au
kas.

Linas Mastis:
Mano Mamyte miela, jau ge

gužės mėn., Motinos diena. Tau 
linkiu ilgiausių metų, bučiuoju 
veidelius, už visa atsiprašau, 
nuo šiandien būsiu geras, man
dagus, paklusnus, tik mano mo
ksle pagalbos prašau.
Regina Kiudulaitė:

Ačiū, Mamyte, kad mane ma
žą auginai, ant rankelių nešio
jai patalėlį klojai, poterėlius ir 
lietuvių kalbą mokei, o lietuviš
ka dainele užgimdei.
Felicija Banytė:

Šiandien po Marijos kojų gra
žiausius žiedelius sudėsiu ir Tau, 
Mamute, aš ilgiausių metelių 
melsiu.
Viktoras Paškus:

Visos mamytės geros, bet, tu, 
mano Mamyte, visų mieliausia, 
dėl tavo meilės aš užaugsiu vi
soms geriausias.
Ričardas Burba:

Atsiprašau, Mamyte, jei aš 
buvau negeras vaikas, nuo šian
dien klausysiu, gerai mokysiuos, 
knygeles skaitysiu, daug rašy
siu ir lietuviškai kalbėsiu.

Danutė Brazdžiūnaitė:
Tik tu, Mamyte, mane su

pranti, meiliai priglaudi, mokai, 
globoji, rūpintis nenustoji, šian
dien aš tau už viską dėkoju.
Paris Kastytis:

Visi ką nors užmiršta, tik ma
no Mamytė manęs niekad nepa
miršta. Mamyte, už tai šiandien 
prašau Dievulį, kad Jis tavęs 
niekad neužmirštų.
Audronė Markevičiūtė:

Aš turiu keturis broliukus ir
sesutę, kiek daug rūpestėlių ma
no mamutei. Meldžiam Dievulį 
jai sveikatėlės, o Močiutei ačiū 
užauginusiai gerą mums Mamy- 
tėlę.

Džiugas Grybauskas:
Mamute, šiandien ir vėl Tu

prisiminsi savo Mamytę, ten to
li už vandenyno, nedūsauk, ne-

Katin patin

Kaliu patin
Ką darai,
Kai ateina
Vakarai ?
Gėrei pieną pas kaimynę 
Ir sukfilei jos puodynę!

Pavaišintas
Grietine,
Sau miegojai
Kamine,
Net Aldutė nepažino — 
Murkum bu r kum pavadino.

Čirškia žvirbliai:
— Tai nagai,
Neprilygtų 
Vanagai!
Katin patin, renkas pelės, 
Prie žirniuko ir pupelės!

GALVOSŪKIAI

Brūkšnelių vietoje įstatykite
liūdėk, tegul Tau nerieda ašara raides ir gausite sekančių reikš
per veidą, aš užaugsiu tėvų 
kraštą išvaduosiu, žaliomis rū
tomis Aušros Vartus išdabinsiu 
ir Tave pas Močiutę nunešiu.

Dariaus - Girėno lituanistinės 
mokyklos n sk. mokiniai

X Vladui šoliūnui, buvusiam 
Chicagos ateitininkų sendraugių 
pirmininkui, padaryta operacija. 
Guli Illinois Central ligoninėje, 
5800 S. Stony Island, kamb. 287. 
Lankymo valandos nuo 4—8:30 
v. v.

X Stefanija Saplienė, gyve
nanti marijonų ūky, Clarendon 
Hills, III., gegužės 2 d. sulaukė 
84 m. amžiaus. Džiaugiasi, kad 
Dievas išlaikė sveiką, nors gy
venime teko patirti daug sunke
nybių. Prisimena praleistas jau
nystės dienas Vilniaus gausių 
šventovių aplinkoje. Kartą net 
buvo nukeliavusi į Censtakavos 
atlaidus. Amerikoje užaugino du 
sūnus kun. Slanislovą, marijoną, 
ir Julijų, kurs gyvena Mich. val
stybėj. Ypatingai esą didelė lai
mė savo saulėleidy praleisti die
nas prie vienuolyno ir jo koply
tėlės.

X Agota Stepanauskienė, 
gyv. Oak Park, BĮ., jau sugrįžo 
į namus iš Los Angeles, Calif., 
kur atostogovo pas giminaičius 
V. ir A. šulaičius. Šiltame ir 
sausame krašte ilgesnį laiką be 
gyvendama, jautėsi labai gerai, 
pranyko jos kojų reumatiški 
skausmai. Klimatas teigiamai 
paveikė jos nuotaiką ir nereikė
jo vartoti jokių vaistų. A. Ste
panauskienė šio mėnesio vidury 
žada švęsti savo 85 metų am
žiaus sukaktį. Sukaktuvininkė 
gyvena su ištekėjusia dukra Mil
da ir žentu Biliu.

X JAV Lietuvių bendruome
nės centro valdyba praėjusiame 
posėdyje “Lituanus” žurnalui 
paremti paskyrė $250 dol. ,o Pe
dagoginiam Lituanistik. institu
tui 500 dol. Pedagoginiam Li
tuanistikos institutui paskirtą 
sumą centro valdybai sudėjo LB 
Tarybos nariai: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — 200 dol., dr. 
Antanas Razma — 200 dol. ir 
dr. Balys Matulionis — 100 dol.

X Clevelando Vyrų Oktetas 
gegužės 1 d. dainavo Aušros 
Vartų parapijos vakare, Mont-

dalyvavo keletas lietuvių advo- realyje. Paskutinis CVO koncer- 
katų - teisininkų bei spaudos tas šį sezoną įvyks Clevelande
darbininkų, jų tarpe adv. Char
les P. Kai, Pr. Jurkus, Pr. šu-

__ JLlas, A. Gintneris ir kt.

gegužės 22 d., šv. Jurgio para
pijos salėje. Ruošia LSK Žai
bas. (pr.)

MIELAS BROLI .

Kai Tu paskambinai Didįjį 
šeštadienį iš tolimos Californi
jos, tai rodės, sutirpsiu iš 
džiaugsmo. Maniau, kad Tave 
jau parsivežti reikia. O mes 
kaip tik tada dažėme margu
čius. Bet tavęs nebuvo čia ir 
mūsų margučiai išėjo visai kito
kį, nes iš džiaugsmo sumaišėme 
visas spalvas. Paskui Velykų 
Stalas pasipuošė pačiais gra
žiausiais margučiais, nes Ra
mutės tėvelis moka labai gra
žiai marginti. Margučiuose ir 
lelijos, ir kraitinės skrynios, ir 
senkapiai, ir senelių pirkia 
po birželiais stovi. Ramutė tu
ri labai gražų ir gerą katiną. 
Mudu buvome geri draugai. O 
kiek visokių dovanų dovanėlių 
aš gavau Velykoms! Tik nei 
vieno gyvo kiškučio, o jo labiau
siai norėjau.

Dabar jau mes laukiame ta
vęs šį savaitgalį, nes sakei par
lėksi. Bet, mamyt, tai bus dar 
kitą savaitę, o gal ir dar kitą, 
kas žino. Vakar skambėjo tele
fonas ir aš nesupėjau atbėgti iš 
lauko, o maniau, kad jau tu 
parskridai. Taigi, valgau Tau 
padarytą mišrainę, kurią tu la
bai mėgsti.

Pas mus jau pradeda labai 
gražiai žydėti vyšnios ir kiti 
medžiai. Pasiskubink, pamatysi, 
koks gražus pavasaris čia.

Tavo brolis,
Rytis Balčiūnas
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MŪSŲ NAMAI
Mūsų namas yra dviejų aukš

tų. Mes turime gražų kiemą, va
sarą prisodiname daug gražių 
gėlių.

Gal mūsų namas nedidelis, 
bet smagus gyventi. Mūsų kai
mynai yra labai linksmi ir geri.

Romas Radis,
Šv. Jurgio Lit. m-los 6 skyr.

PAVASARIO KAR AS
Prie mano lango auga didelė 

vyšnia. Kiekvieną pavasarį ji 
žydi baltais žiedais, kurie ska
niai kvepia. Toje vyšnioje pauk
šteliai suka lizdus ir peri vai
kučius. Dažnai pamatau katiną, 
kuris lipa į medį ir taikosi

Paukščiukai muses gaudo, o bites 
iš avilio skrenda į gėles.

Piešė Gintaras Žilionis, 5 m

paukščiukus pagauti. Aš jį nu- 
Iveju. Toks karas vyksta kiek
vieną pavasarį.

V. Jurgilaitė, IV sk.
K. Donelaičio L. m-la

ŠUNIUKAS
Buvo kartą šuniukas, jo var

das Juodukas. Juodukas mylėjo 
savo mamytę. Jo mamytė buvo 
tokia mergytė, kurios vardas 
buvo Marytė.

Vieną kartą, kai buvo labai 
gražu lauke, Juodukas išėjo į 
lauką. Pradėjo pūsti vėjas ir 
užtrenkė duris. Juodukas nega
lėjo įeiti į vidų. Jis krapštė ir 
krapštė duris. Paskiau Marytė 
įleido.

Vidutė Stripinytė,
Toronto Maironio Liet. m-los 

II sk. mok. (7 m.)

mių dodžius:
1. ----------------------------- viena

Lietuvos upė (Žemaitijoje).
2. ----------------------------- Lie

tuvos miestelis Mažeikių apskri
tyje.

3. ----------------------------- . Ap
skrities miestas Žemaitijoje.

4. -------------------------------------
— —. Didelės Lietuvos dalies 
pavadinimas.

5. --------------------- . Apskrities
miestas Aukštaitijoje.

6. ---------- ------------- . Lietuvos
miškų gyvulys, dabar jau išny
kęs.

7. ------------------------------ . Lie
tuvos dainose apdainuotas au
galas — gėlė.

8. ------------------------- . Mergai
čių šokamas lietuvių tautinis 
šokis.

Iš pirmųjų raidžių, skaitant 
žemyn, susidarys Lietuvos ku
nigaikščio vardas. (5 taški)

H
Kiek ant dangaus žvaig

ždelių, tiek ant žemės skylelių.
(3 taškai) 

ni
Koks virėjo tuzinas?
Ats. Laimutis ir Rasa Degu

čiai. (2 taškai)

Galvosūkių atsakymai
1) 525, 555, 585.
2) Šiauliai,
3) Pipiras.

SOVIETŲ RUSIJOJE
— Mano mergaitei jau trys 

mėnesiai, — sako viena moteris 
antrai.

— O mano sūnui dar tik du 
su puse ir jis jau sėdi.

Priėjęs kaimynas tyliai pa
klausė :

— Už ką sėdi?

Nors Velykos pasibaigė, bet gražūs margučiai liks ilgam prisimini
mui. Piešė Virginija Žeimytė,


