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JAV-iy vadas Domininkonų Respublikoje — Lt. gen. Bruce Palmei", 
JAV-ių karinių jėgų Domininkonų Respublikoje vadas, rodo žemė
lapyje vietą, kalbėdamas žurnalistams Santo Domingo mieste.

Sužeistas rašytojas
Jurgis Jankus

ROCHESTER, N. Y. — JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
narys ir rašytojas Jurgis Jan 
kus sužeistas guli Northside Ii 
goninėje. Gegužės 12 dieną jį 
ištiko nelaimė dirbtuvėje: nu
kirsti kairiosios j-o rankos pirš
tai. Skaudi nelaimė įvyko dirb
tuvėje, sugedus preso mašinai

Sveikiname pabaltiecius sportininkus 
atvykusius Chicagon

CHICAGO. — šiandien Chica- dalyvauja. Sporto varžybose iš-

— AFL - CIO unijų pirminin
kas Meany vakar New Yorke 
pareiškė, kad jo unijos remia 
prezidento J ohnsono politiką 
Vietname ir Domininkonų Res
publikoje.

Kinija išsprogdino 2-ją atominę bombą
TOKIO, Japonija. — Pekino 

radijas pranešė, kad raudonoji 
Kinija vakar išsprogdino antrą
ją atominę bombą. Pirmąją a- 
tominę bombą ji išsprogdino 
praėjusių metų spalio 16 d.

Pekino radijo pranešimu, a- 
tominė bomba buvusi išsprogdin 
ta vakarinėse Kinijos žemyno 
srityse vakar.

Raudonoji Kinija antrąjį a- 
tominį bandymą laiko pasiseku
siu.

Komunistų valdoma Kinija 
pradėjo atominius bandymus, 
norėdama patekti į pasaulinio 
atomo klubo narius.

Taip pat Kinijos komunistai 
savo atominių bombų sprogdi
nimais nori pagąsdinti Azijos 
tautas. Bet Jungtinės Ameri
kos Valstybės pasiryžusios ginti 
Azijos tautas nuo kiniečių ko
munistų atominio šantažo.

Pekino radijas paskelbė šį 
komunikatą:

“Kinija išsprogdino antrąją 
atominę bombą virš vakarinių

apylinkių 1965 m. gegužės 14 d. 
10 valandą (Pekino laiku) ir šis 
antrasis atominis bandymas pa
vyko.

Šis antrasis atominis bandy
mas, sekęs po pirmojo Kinijos 
atominės bombos išsprogdinimo 
1964 metų spalio 16 d., yra ki
tu svarbiu įvykiu, kuris sustip
rino kiniečių gynybą ir jų sau
gumą ir pasaulio taiką.

Šis atominis bandymas buvo 
sėkmingas, nes šiame darbe kar 
tu dirbo kiniečių komunistų par 
tija, Kinijos liaudies išlaisvini
mo armija, kiniečių mokslinin-

Indijoj Shastri
pasikalbėjimai
su Kosyginu

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos ministeris pirm. A. Kosygi
nas gegužės 13 d. pažadėjo In
dijai “neribotą” politinę ir eko
nominę pagalbą.

Sovietų vadovas pažadėjęs 
Indijai pagalbą savo kalboje, 
pasakytoje indų ambasadoje 
Maskvoje, kur jam premjeras 
Shastri suruošė užkandžius. In
dijos ministeris Shastri gegužės 
12 d. atvyko į Maskvą vizito.

Sovietų Rusija žada Indijai 
ekonominę pagalbą ketvirtam 
indų penkerių metų planui.

Užkandžiai buvo suruošti po 
pasikalbėjimų Indijos ir Sovie
tų Rusijos vadovų Kremliuje. 
Shastri ir Kosyginas kalbėjosi 
tarptautiniais klausimais, bet 
ypač pabrėžė tarp abiejų kraštų 
ekonominio bendradarbiavimo 
reikšmę.

Kosyginas pakartojo, jog Sov. 
Rusija padidins savo pagalbą 
Šiaurės Vietnamui, jei bus rei
kalas. Shastri pasakė, kad ne
turėtų būti išorinio įsikišimo į 
Vietnamą.

Naujas ambasadorius
BDANTYRE, Malawi. — Mi

nisteris pirminihkas H. Kama- 
zu Banda paskyrė Vincent Gon- 
dwe Malavijos ambasadorium 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir atstovu Jungtinėse Tauto
se, pranešė užsienio reikalų mi
nisterija trečiadienį. Jis pakeičia 
David Rubardi.

Dešinieji laimėjo
KHARTOUM, Sudanas. — De 

šiniojo sparno Umma Madhist 
partija rinkimuose laimėjo 74 
vietas iš 156 parlamente. Ši 
partija sudarys naują vyriau
sybę.

Nebuvo rinkimų pietiniame 
Sudane.

kai ir technikai. Tai esąs dide
lis socialistinės statybos gene
ralinės linijos laimėjimas. Tai 
yra didelis Mao Tse-tungo gal
vojimo laimėjimas”.

JAV ir Britanija
pratęsė studentais
pasikeitimo sutartį

LONDONAS. — Užsienio rei
kalų ministeris Michael Stewart 
ir ambasadorius David K. E. 
Bruce gegužės 10 dieną pasira
šė studentais pasikeitimo pra
tęsiančią sutartį tarp Britanijos 
ir Junginių Amerikos Valsty
bių. Studentais pasikeitimo su
tartis tarp šių abiejų kraštų 
buvo pasirašyta prieš 17 metų.

Švietimo Sutartis apskritai 
žinoma kaip Fulbright stipendi
jų programa, įgalina 300 britų 
studentų studijuoti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kasmet ir 
200 amerikiečių studentų studi
juoti Britanijoje. Tos studijos 
kasmet kainuoja apie $900,000.

Sutarties pratęsimas tuojau 
įsigaliojo.

goje pradedamos Šiaurės Ame 
rikos pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės, šiandien 
3 vai. p. p. bus mergaičių tink
linis, o 5 vai. p. p. vyrų krep
šinis Foster Park, 8400 So. Loo- 
mis Blvd. Gi rytoj sportinė pro
grama bus pradėta 11 vai. ryto 
Brother Rice aukštesniojoj mo
kykloj, 10001 So. Cra~'ford ave.

Sportas yra puiki priemonė 
ugdyti fiziniai ir dvasiniai stip
rų ir pajėgų jaunimą. Jaunimas 
sportu domisi ir jame aktyviai

vystomas gražus tarptautinis 
bendradarbiavimas su mūsų ar
timiausiais kaimynais pabaltie- 
čiais.

Stiprus ir sąmoningas pabal
tiečių jaunimas daug gali pagel

bėti savo kraštams atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Ši Šiau
rės Amerikos pabaltiečių sporto 
šventė tebūnie taip pat paskati
nimu ir pagelbėti savo kraštams 
išsilaisvinti iš sovietinės okupa
cijos.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— JAV-bių Senatas vakar 

priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
žydų persekiojimą Sovietų Ru
sijoje.

— Jungtinių Tautų Saugumo

Taryba nori, kad į New Yorką 
atvyktų Domininkonų Respubli
kos sukilėlių ir civilės ir kari
nės juntos atstovai paaiškinti 
Saugumo Tarybai, kokia dabar
yra padėtis šioje Karibų saloje, ti Kipro salos problemą.

— JAV-bių pareigūnai vakar 
pareiškė, kad dabar negalima iš 
vesti amerikiečių karinius da
linius iš Domininkonų Respub
likos, nes ten situacija tebėra 
labai įtempta ir pavojinga.

— Britanijos karalienė Elz
bieta II vakar Runnymede, 21 
mylių pietvakariuose nuo Lon
dono, atidengė prezidento John 
Kennedy paminklą.

— Graikija ir Turkija sutarė 
gegužės 10 d. taikiu būdu spręs-

Naujausi įvykiai Domininkonų Respublikoj
santo Domingo, Dominin- Jungtinių Tautų atstovas vyksta į Domininkonų Respubliką susipažinti su padėtimi 

konų Respublika. — Domininko-

Ap sišaudymai
TEL AVIV, Izraelis. — Gegu 

žės 13 d. pasienyje įvyko ap
sišaudymai tarp Izraelio ir Si
rijos kareivių. Apsišaudymai 
truko 45 minutes.

nų lėktuvai užvakar bombarda
vo sukilėlių radijo stotį ir jie 
taip arti šaudydami priskrido 
prie amerikiečių linijų, kad JAV 
marinai turėjo į juos atsišau
dyti.

Nė vienas amerikietis nebuvo 
užpuolime sužeistas, bet mažiau 
šiai vienas asmuo, 5 metų vai
kas, užpuolus sukilėlių radiją, 
kuris buvo nutildytas.

Du amerikieŽta.; ^.ai^iviai bu
vo užmušti ankstyvesniame su
sikirtime su sukilėlių jėgomis.

*
Pirmieji Lotynų Amerikos 

naujokai taikai palaikyti vaka
rų pusrutulyje vakar atvyko į 
Domininkonų Respubliką.

Amerikos Valstybių organiza
cijos (OAS) pareigūno prane
šimu, į Domininkonų Respub
liką taikai ir tvarkai palaikyti 
atvyko 250 kareiviai iš Hondū
ru ir 20 policininkų iš Costa Ri- 
cos. Costa Rica neturi armijos.

*
Ju. Ainių Tautų Saugumo Ta 

ryba ' ’ Mr New Yorke turėjo

neparastą, posėdį, kuriame bu
vo sprendžiama Domininkonų 
Respublikos krizė, nusiskundus 
domininkonų sukilėliams, kad 
civilinės ir karinės vyriausybės 
(juntos) kariai bombardavę su 
kilėlių radijo stotį.

Saugumo Taryba vakar įga
liojo Jungtinių Tautų generali
nį sekretorių U Thantą tuojau 
pasiųsti savo atstovą į Domi-

— Libijoje vyko 3 dienas ne
ramumai, arabam nacionalistam 
pralaimėjus rinkimuose praėjusį 
šeštadienį. Dabar Libijoje vėl 
ramu.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Kongo (buv. belgų ko
lonija) užvakar pasirašė 15 mi
lijonų dolerių ekonominės pagal
bos sutartį.

— Vakarų Vokietijos paštas 
išleido 15 pfenigių pašto ženklą 
paminėti 75 metų sukakčiai, kai 
buvo pradėta švęsti gegužės pir
moji.

ninkonų Respubliką susipažinti 
su ten esama padėtimi ir pri
versti abi puses — Domininko
nų ir sukilėlių — laikytis pa
liaubų.

V. Vokietija nori 
įsijungti į Dunojaus 

komisiją
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė užvakar atsar
giai pažengė, bandydama pa
gerinti savo santykius su ko
munistų valdomais rytų Euro
pos kraštais, nutarusi įsijungti 
į Dunojaus susisiekimo komi
siją, kuri tvarko susisiekimą Du 
nojaus upe.

Dunojaus upė prasideda Va
karų Vokietijoje, bet tik maža 
jos dalimi Vak. Vokietijos te
ritorijoje galima plaukioti. 1948 
metais sudarytos komisijos būs
tinė yra Budapešte.

Dunojaus navigacijos komi
sijon įeina Austrija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Jugoslavija, Ru 
munija, Sov. Rusija ir Ukraina.

Amerika ruošiasi žmones nuskraidinti į menulį

KALENDORIUS

Gegužės 15 d.: šv. Sofija, Jau 
nutė, Gražutis.

Gegužės 16 d.: šv. Jonas Ne- 
pam., Bitė.

Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, 
Gailė.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— aukščiausia oro temperatūra 
80 laipsnių.

Sovietų naujai paleistoji ra
keta į mėnulį sumobilizavo pa
saulio dėmesį. Ir Amerika tam 
ruošiasi, šiems projektams va
dovauti pavedusi Werner von 
Braunui. Tęsiant pasakojimą a- 
pie tą raketų genijų, tenka pri
minti, kad jis pats pasidavė a- 
merikiečių nelaisvėn. Amerikie
čiai jį su jo bendradarbiais nu
gabeno į Garmisch-Partenkir- 
chen kareivines. Čia šie nustebo 
gavę pusryčiams kiaušinių, laši
nių, sviesto ir tikros kavos, kas 
Vokietijoj karo metu buvo rete
nybė.

Amerikiečių kariai dar vis į 
juos žiūrėjo su netikrumu. Vie
nas kalbėjo žiūrėdamas į Brau
ną:

— Tas riebulis neatrodo, kad 
galėtų paleisti ką pavojingesnio 
kaip popierinį aitvarą.

O kitas pratarė:
— Jeigu mes dabar nesame 

sugavę didžiausio Vokietijos 
mokslininko, tai tikriausiai su
gavome didžiausią melagį.

Pirmieji darbai atvykus į 
Ameriką,

Netrukus Braunas su bendra
darbiais buvo pergabentas į Ma
ryland, kur jiems buvo pavesta 
surūšiuoti ir išversti apie 40 to
nų dokumentų, kuriuos raketų 
mokslininkai buvo paslėpę Harz 
kalnuose, bet kuriuos amerikie-

Wernher von Braun, kuris vadovauja tiems projektams

čiai, padedami nacių priešų, bu
vo suradę.

Paskiau juos pergabeno į 
White Sands Proving Ground, 
netoli EI Paso. Iš pradžių vo
kiečių mokslininkai gaudavo po 
$6 už dieną, o likę nuo pragy
venimo pinigai buvo siunčiami 
jų šeimoms, kurios buvo pasi
likusios Vokietijoje.

“Marso” projektas”
Amerikiečiai atgabeno Vokie

tijoje atrastų raketų dalių ir 
pavedė tiems mokslininkams be
laisviams sudaryti V-2 raketą. 
Naujoji bandymų vieta buvo 
didumo kaip Connecticut valsti
ja; deja, joje temperatūra pa
siekdavo ir 130 laipsnių. 1947 
m. Braunui buvo leista nuvykti 
į Vokietiją ir vesti savo suža
dėtinę Mariją von Quistorp. Grį
žęs jis vis svajojo apie tolimųjų 
erdvių užkariavimą ir savo kny
goje “Marso projektas” rašė:

— 1492 metais Kolumbas ma
žiau žinojo apie Atlantą negu 
mes dabar žinome apie erdves. 
Jis nusprendė plaukti trimis lai
vais. Istorija yra linkusi many
ti, kad jis nebūtų sugrįžęs į Is
paniją su pranešimais apie savo 
atradimus, jeigu savo kelionėn 
būtų išvykęs tik vienu laivu.

| tuoniolikai leidyklų ir visos grą 
i žino. Bet tyrimai vis buvo ple
čiami. Į raketos kapsulę jau bu
vo įtaisomi Geigerio aparatai 
matuoti radiacijai, spektografas 
nustatyti šviesos bangoms, įtai
sai oro spaudimui ir temperatū
rai matuoti, buvo įdėta musių 
nustatyti radiacijos įtakai į gy
vius. 1949 metais jau buvo lei
džiamos raketos 600 svarų, sie
kiančios 250 mylių aukštį, t. y. 
50 kartų ankščiau negu aukš
čiausias žemės kalnas, ir jų grei 
tis buvo 5,000 mylių per valan
dą.

Rakctas tobulinant
Iš už geležinės uždangos bu

vo gautos žinios, kad rusai bu
vo pagriebę vokiečių pagamin
tus planus, kaip sukurti raketą, 
kuri galėtų perskristi okeaną. 
Panaudodami vokiečių moksli
ninkus, jie smarkiai varėsi ra
ketų srity.

Braunas, dirbdamas su JAV 
armija, tobulino raketą Red- 
stone, kur jau buvo panaudoja
mi transistoriai. Jokių anksty- 
besnių darbų toje srityje nebu
vo. Reikėjo viską naujai išras
ti. Braunas skelbia, kad nuo

(Nukelta į 5 psl.)
Wernher von Braun

Taip ir su tarpplanetiniais ty
rimais: juos reikia vykdyti pla
čiu mastu.

Camp Kennedy
Plečiant tyrimus, turima vie

ta pasidarė perankšta. Viena 
raketa nukrito Meksikoje, lai
mei, nepadarydama nuostolių. 
Buvo surasta nauja tyrimams 
vieta — prie jūros: Cape Cana
veral, dabar pavadinta Camp 
Kennedy.

Iš pradžių amerikiečiai nela
bai domėjosi tolimųjų erdvių 
nugalėjimu. Brauno knyga “Mar 
so projektas” buvo nusiųsta aš-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tarptautinė paroda New 

Yorke per pirmas 20 dienų šie
met buvo aplankyta 2 procen
tais mažiau nei pernai tuo pa
čiu laiku. Parodos pareigūnai 
rengiasi mažinti kainas už įėji
mą.

— Valstybės sekretor. Dean 
Rusk vakar iš Londono atvyko 
į Vieną, Austrijos sostinę, da
lyvauti Austrijos nepriklauso
mybės atkūrimo 10 metų sukak 
ties iškilmėse; prieš dešimtį me
tų Austrija pažadėjo būti neut
ralia valstybe. Ten Rusk susi

tiks su Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų ministerių Gromyko.

— Atstovų Rūmų mažumos 
vadas Ford (R., Mich.) vakar 
pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės privalėtų pagel
bėti Domininkonų Respublikai, 
kad ji nepatektų į Fidel Castro 
šalininkų rankas.

— JAV-bių pareigūnai įsiti
kinę, kad raud. Kinija greitai 
išsprogdins trečiąją atominę 
bombą.

Rafaei Antonio Bonilla-Aybar, Do
mininkonų Respublikos laikraščio 
“La Prensa Libre” redaktorius, 
pareiškė laikraštininkams Santo 
Domingo mieste, jog nėra jokios 
abejonės, kad komunistai kontro
liuoja sukilėlių sąjūdį.

Mirė Liūne Janušyte
CHICAGO. — Gautomis iš 

pavergtos Lietuvos žiniomis, ge
gužės 6 dieną Vilniuje mirė ra
šytoja Liūne Janušytė, sulauku
si 56 metų amžiaus.

Liūne Janušytė gimė Kretin
goje 1909 metų vasario 21 d. 
daktaro Janušio šeimoje. Spau
doje pradėjo reikštis nuo 1926 
metų daugiausia kaip feljeto
nistė.

Jos pirmas feljetonų rinkinė
lis pasirodė 1935 m., pavadin
tas “Ant ko ir pasirašau”; 1936 
metais ji išleido antrą rinkinį 
“Važiuojam!” ir 1937 m. jau 
satyrinį romaną “Korektūros 
klaida”.

Pokariniais, okupaciniais me
tais ji parašė ir išleido tris no
veles (romanus); 1948 metais 
“Pirmosios dienos”; 1950 m. 
“Žalioji šeima” ir 1951 metais 
“Būk pasiruošęs”, paskiau bu
vo perėjusi į teatrinę sritį ir 
parašiusi libreto vienai operetei 
“Auksinės marios” ir keletą pje 
šių vaikams, o dar pernai išlei
do paskutinį feljetonų rinkinį 
“Iki pasimatymo”... Be to, yra 
išvertusi bent keletą rusiškų 
autorių.

Palaidota Antakalnio kapinė
se. Laidotuves ruošė Lietuvių 
Rašytojų sąjunga.

— Arabų Jungtinė Respubli
ka (Egiptas) gegužės 13 d. nu
traukė diplomatinius santykius 
su Vak. Vokietija, oficialiai jai 
pripažinus Izraelį gegužės 13 d. 
Alžirija taip pat nutraukė dip
lomatinius santykius su Vak. 
Vokietija.
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I. Vyresniųjų moksleivių
stovykla

Berniukams ir mergaitėms 
nuo 12 iki 18 metų stovyklas 
prasideda sekmadienį, liepos 4 
dieną, užbaigiama šeštadienį, 
liepos 17 dieną.

II. Jaunesniųjų moksleivių
stovykla

Berniukams ir mergaitėms 
nuo 8 iki 12 metų — pradedama 
sekmadienį, birželio 20 d., už
baigiama liepos 4 dieną.

A. Moksleivių ateitininkų są
junga (MAS), organizuodama 
jaunimo stovyklas, siekia suda
ryti sąlygas jaunimui susipa
žinti, pabendrauti, sveikai pa
atostogauti ir ugdyti organiza
cinį sąmoningumą, šiais metais 
stovykloje bus pabrėžiamas 
sportavimas.

Stovyklos programa, sudary
ta patyrusių jaunų pedagogų, 
yra įdomi ir patraukli kiekvie
nam stovyklautojui. Programo
je — sportas (tenisas, beisbo
las, krepšinis, kvadratas, tinkli
nis, maudymasis, bėgimas ir t. 
t.), iškylos į apylinkės gamtą, 
vakarais laužai, pasirodymai, 
montažai, vaidinimai, šokiai... 
Organizacinis lavinimas, pašne
kesiai, būrelių diskusijos ir pa
saulio bei naujų minčių svarsty
mas sudaro svarbią programos 
dalį. Religinė stovyklos progra
ma yra MAS dvasios vado prie
žiūroje. Nauji liturginiai pakei
timai, šv. mišios, Komunija yra 
dalis kasdieninės programos.

Kiekvienas stovyklautojas pri 
valo laikytis nustatytos tvar
kos ir drausmės, respektuoti lie
tuvių kalbos vartojimo nuo
statą.

B. Mokestis
1. Registracijos mokestis $5 

kiekvienam stovyklautojui. Re
gistracijos mokestis siunčiamas 
kartu su registracijos lapeliu.

2. Stovyklos mokestis vienam 
asmeniui yra $45 už abi savai
tes, o $25 už vieną savaitę. Ta
čiau antrasis tos pačios šeimos 
narys, stovyklaująs MAS sto
vykloje, moka $35 už dvi sa
vaites, trečiasis $20 už 2 sav. 
ir ketvirtas veltui.

3. Visą stovyklos mokestį rei
kia sumokėti atvykus į stovyk
lą. Iš Chicagos išvykstantieji 
sumoka išvykimo rytą prie Jau
nimo centro. Kreditan stovyk
lauti nepriimama. Nutrauku
siems stovyklavimą anksčiau, 
prieš pasibaigiant apmokėtam 
laikui, pinigai neatmokami.

C. Kitos informacijos

1. Vykstant į stovyklą, reikia 
pasiimti: muilo, dantų šepetu
ką, rankšluoščius, 2 paklodes, 
2 užvalkalus, maudymosi kostiu 
mą, drabužių, kojinių, šliures, 
nedužtomą stiklinę dantim va
lyti, elektr. lemputę, teniso ra
ketę...

Chicagos Ateitininkų Šeimos šventės dalyviai prie už Lietuvos laisvę kritusių paminklo Jaunimo centre 
gegužės 2 d. Šventės aprašymas tilps gegužės 22 d. “Iš Ateitininkų Gyvenimo” skyriuje “Drauge“.

Nuotrauka Zigmo Degučio

Draudžiamas ginklų, šaudme
nų, sprogmenų, ilgų peilių tu
rėjimas. Taipgi prašome tėvų 
perspėti, kad rūkymas yra drau
džiamas.

2. Adresai.
Stovyklos: Camp Dainava, 

15100 Austin Road, Manchester, 
Michigan.

Centro Valdybos: 5725 South 
Artesian Avenue, Chicago. Tel.: 
925-8461.

Čekius rašykite: Lith. Catho
lic Youth Assoc.

Cicero ATEITIS Vakarų apygardos krepšinio B klasės meisteris. 
Klūpo: K. Bačinskas, J. Martinkus, A. Ruginis, stovi: vadovas A. 
Tauginas, A. Tauginas jr., St. Juozaitis, K. Tauginas ir L. Tauginas.

CICERO ATEITIS LAIMĖJO

Balandžio 10—11 dienomis 
Chicagoje įvykusiose Vakarų 
apygardos krepšinio ir tinklinio 
rungtynėse Cicero Moksleivių 
ateitininkų kuopa dalyvavo su 
šešiomis komandomis.

Nuo kvadrato iki apygardos 
meisterio

Dar neseniai tie nedideli ber
niukai po pievas mėtydavo svie
dinį kvadrato lošimė. Dabar pa
augę ir fiziškai sustiprėję kuo
pai pelno B ir C krepšinio kla
sėj apygardos rungtynėse pir
mą vietą.

B klasėj krepšiny Cicero Atei
tis pirmas rungtynes turėjo 
prieš Neries komandą; be vargo 
laimėjo rezultatu 59:11.

Finale susitinka Lituaniea su 
Cicero Ateitimi. Lituanicos 
sporto klubas žinomas gerais 
krepšininkais. Per kelerius me
tus Ateitis yra bandžiusi pa- 
klupdyti savo priešininką, šian
dien dar vienas bandymas. Tie
sa, šiais metais ciceriškiai turi 
geriausią komandą, negu bet 
kada turėjo.

Lituaniea kovoja ryžtingai ir 
kietai. Ateities žaidėjai, nors ir 
tarpusavy gerai susilošę, nieko 
negali padaryti. Taškas seka 
tašką, metimas metimą. Nei vie
na komanda negali atsiplėšti į 
priekį. Puslaikis baigiamas ly-

Chicagos Ateitininkų šeimos šventės metu buvo padėtas vainikas prie paminklo už Lietuvos laisvę 
kritusiems ir prisiminta skaudi 25 metų sukaktis nuo Lietuvos Nepriklausomybės netekimo. Vainiką 
neša jaunučiai Narutytė, J. Juozevičius, šalia — Ateitininkų federacijos vadas dr. J. Girnius, kun. J. 
Kubilius SJ, A. Rauchas, D. Valatkaitytė, A. Viliušis ir J. Žadeikis. Nuotr. Zigmo Degučio

AUTOBUSAS Į TORONTĄ

Į Ateitininkų kongresą To
ronte iš Chicagos važiuotų spe
cialus autobusas, jeigu susidary
tų pakankamas skaičius kelei
vių. Greyhound autobusu ke
lionė į abi puses kaštuotų 25 
dol. Išvažiuotume liepos 2 d. — 
penktadienio vakare, Toronte 
būtume liepos 3 d. ryte. Pirma
dienio ryte išvažiuotume iš To
ronto ir vakare būtume Chica-

giomis. Jau ne juokais kyla 
klausimas, kas bus su antru 
puslaikiu? Nejaugi ir šiuo kar
tu nepavyks gauti pirmą vietą?

Antras puslaikis pradedamas 
su įtampa ir įkarščiu. Kažkas 
atsitiko su Lituaniea ? Matosi 
jos žaidėjų pasimetimas ir nuo-

Los Angeles Maironio kuopos nariai pakelti į vyresniuosius mokslei
vius ateitininkus gegužės 2 d. Iš kairės: A. Arbas, V. Ąžuolaitis, D. 
Kojelytė, R. Kukanauza, P. Domkus ir R. Motiejūnaitė; vėliavą laiko 
kuopos vicepirmininkas K. Domkus.

AM ERIKOS IR KANADOS 
KREPŠINIO B KLASES 

MEISTERIS
Gražiai laimėjus Vakarų apy

gardoj B klasėj pirmą vietą, 
reikėjo pamėginti laimę Detroi
te dėl Amerikos ir Kanados 
meisterio titulo.

Balandžio 23 d. komanda pil-

goje. Informacijai ir registra
cijai prašome skambinti Chica
gos Ateitininkų Sendraugių sky
riaus pirmininkui Ignui Budriui 
— RE 5-5167.

LOS ANGELES ATEITININ
KŲ ŠEIMOS ŠVENTE

Gegužės 2 Los Angeles atei
tininkai šventė šeimos šventę. 
Prieš pamaldas jaunučiai, moks
leiviai ir sendraugiai susirinko 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Keli jaunesnieji moksleiviai iš
kilmingo posėdžio metu davė 
įžodį ir buvo pakelti į vyresnio
jo moksleivio laipsnį. Pakėlimo 
apeigoms vadovavo mūsų kape
lionas kun. dr. P. Celiešius. Jis

vargis. Ateitis mušasi į priekį. 
Jau 10 taškų, jau 20 taškų skir
tumas. Štai finalas! Ateitis iš
plėšia pergalę santykiu 52:30. 
B klasj Ateitis apygardos krep
šinio meisteris.

Už Ateitį žaidė: K. Bačinskas, 
A. Ruginis, St. Juozaitis, J. Mar- 
tinkus, V. Juknelis, Kazys ir 
Zigmas Tautginai. Iškiliausiai 
pasirodė K. Bačinskas, pelnęs 
14 taškų.

Berniukai C klasėj turėjo dve
jas rungtynes, kurias be didelių 
sunkumų laimėjo. Pirmos rung
tynės buvo^prieš Nerį, kurias 
laimėjo rezultatu 88:11. Finali
nes rungtynes laimėjo prieš Li- 
tuanica pasekme 38:16. Žaidė: 
G. Bobinas, J. Šatas, R. Kaunas,
L. Lauraitis, V. Juknelis, G. 
Venclova, B. Šmaižys ir Z. 
Tauginas. Daugiausia taškų įme
tė Z. Tauginas — 22.

Mergaitės tinkliny žaidė tri
jose klasėse, kur turėjo laimė
jimų ir pralaimėjimų. Į pirmą
sias vietas, deja, nebuvo lemta 
prasimušti. T. T.

nu sąstatu atvyksta į Detroitą 
ir pat šeštadienio rytą nugali 
Clevelando “Žaibą” pasekme 
63:34. K. Bačinskas pelno 22 
taškus, J. Martinkus — 16. Va
kare susitinka Toronto “Auš
ra” su Cicero “Ateitim” dėl fi
nalo.

Šis žaidimas buvo pats ge
riausias, kokį Cicero “Ateitis 
parodė šio sezono metu. Ryžtin
gai ir darniai pasirodė visi ko
mandos nariai, todėl ir išlošė 
tokia aukšta pasekme 73:43. J. 
Martinkus “Ateičiai” pelnė net 
34 taškus, K. Bačinskas — 14.

Puiki Detroito Piliečių klubo 
dovana atiteko ciceriškiams 
moksleiviams ateitininkams. Ar 
ne džiugu, kai pradėję iš nieko, 
kuopos sportininkai atsiekė to
kių gražių laimėjimų.

A. T.

uždėjo pakeltiems ateitininko 
juosteles. Kartu su juo visi sa
lėj sukalbėjome ateitininkų cre
do.

Į vyresniuosius moksleivius 
buvo pakelti Maironio kuopos 
nariai: A. Arbas, V. Ąžuolaitis,
P. Domkus, D. Kojelytė, R. Ku- 
kanauza ir R. Motiejūnaitė.

Sumoje dalyvavome organi
zuotai su vėliava. Šventei pri
taikytą pamokslą pasakė kape
lionas kun. Celiešius. Mišių me
tu visi ateitininkai priėmė Šv. 
Komuniją.

Po pamaldų vėl susirinkome 
į parapijos salę. Čia turėjome 
trumpą meninę programą. L. 
Kojelis paskaitė rašinėlį apie pa
vasarį Lietuvoje, R. Arbaitė 
deklamavo savo parašytą eilė-

FAKTAI APIE 
NEURITIS

Dr. M. J. Pohunek, D.C.
Neui'ttis grali būti lokalizuotas ar

ba bendras*. Dažniausiai yra lokali
zuotas, liečiantis petį ir ranki), vie
noje pusėje, o kartais, abiejose pu
sėse. Bendro pobūdžio neuritis liečia 
abi rankas ir kojas.
Kaip 1 o k o 1 izuotad 
taip ir bendras neu
ritis kyla nuo palies
tų nervų blogos funk
cijos. Kur nors nerve 
>."u obstrukcija arba 
trukdymas, erzinantis 
Šluos nervus, kurio 
rezultatai yra karS- 
člo padidėjimas ir ju. 
dėjimo jėgos sumažė
jimas, iš kur kyla 
pasikeitimai dėl užde
gimo, skausmas ir pa
vojus a r t i m iesiemS Dr. M. J. 
kūno audiniams. Pohunek

Turint neuritis, pūliai renkasi pa
gal paliestų nervų ir jei uždegimo 
priežastis nėra pašalinta, pagaliau 
atsiranda nervo spaudimas ir jo funk
cija dar sumažėja. Vėliau raumenys, 
kuriems tad nervas tarnauja, sunyk
sta, nes jie neturi judėjimo jėgos nei 
funkcijos, ir seka paralyžius. Moks
las neturi jokių priemonių . grąžinti 
funkcijų sunaikintiems nervams). Dėl 
to skubus gydymas yra būtinas.

Kai kurie simptomai pažymintys 
pradžių šios ligos yra stalgūs! aštrūs 
dygliai viename arba abiejuose pe
čiuose nuolatos ar protarpiais arba 
pasikeitimas juslume ar raumenų 
funkcijose paliestose dalyse. Iš kart 
gali būti pastebiamas silpnumas, la
bai dažnai alkūnėje, o kai kada sie
kiantis net ir pirštus, šie visi yra pa
vojaus signalai, ir jei patltebite bent 
vienų iš kurių, tuojau pat pataiso
masis gydymas turi būti pradėtas, 
nes tik trukdančios kliūties pašali
nimas gali padėti pataisyti šį nervų 
neveiklumų.

Sis straipsnelis yra vienas Iš seri
jos pamokymų apie sveikatų iš 
SOUTHWEST OHIROPRAOTIC 
CIJMG, 2738 W. 55th St., tel. 476- 
3422. Dr. M. J. Pobunek, Dr. B. 
Czaplicki ir Dr. D. J. McCarthy.

(sk.)

... mes atrandame, kad Leopill’s 
daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom...

Jau su virš50 METŲ
Plačiai žinomos Leopilld reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimų ir vi
durių užtkietėjimų. švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
Kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 Už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS. R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, IIJ,., 60632.

LEOPILLS
Garantuojame už gerų veikimų, jei 

nebūsite patenkinti s*ugrųžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopills ir 

įdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250).
Vardas, pavardė .........................................

Gatvė ................................................................
Miestas ............................................................
Valstija ............................................................

= e Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau-
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turinj neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus 
E prašymus.

raštį, Rūta Motiejūnaitė, D. Ko- 
jelytė) D. Čingaitė ir R. Jodely- 
tė paskambino pianinu, N. Ku- 
kanauzaitė, D. Puškoriūtė, J. 
Raulinaitytė, V. Butkutė ir G. 
Kungytė deklamavo eilėrašius. 
Trys broliai Narbutai — Vygis, 
Virgis ir Rimas gražiai padaina
vo dvi dainas.

Ateitininkų šeimos šventę 
baigėme bendrais užkandžiais 
apatinėje parapijos salėje.

Vidas Ąžuolaitis

PASKUTINE DIENA 
BALSUOTI

Ateitininkų vyr. rinkimų ko
misija primena, kad gegužės 15 
d. yra paskutinė diena pabalsuo
ti už kandidatus į Ateitininkų 
federacijos tarybą. Siunčiamas 
vokas turi būti antspauduotas 
šia data. Siųskite šiuo adresu: 
Ateitininkų Federacijos Vyriau

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident eall)

G R 6 - 7 7 7 7 24 hour tovving Service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smuikas pataisymai.

PAINTING, MECHANICAL REPALR
2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS CESAS

BODY & FENDER WORK

JOS GALITE PADĖTI SAVO
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS 

SUSTIPRINTI SVEIKATĄ
leidžiant atostogas su poilsiu ir gydymu bet kurioje SSSR. po
ilsio vietoje arba sanatorijoje.

Už KELIALAPIUS 26 dienoms su pilnu pensijonu ir spe
cialiu medicinišku patarnavimu Jūs mokate nuo 96.00 iki 198.00 
amerikoniškų dolerių; kaina priklauso nuo pasirinkto kurorto 
ir gydymo reikalingumo.

T tttcQs pat ™al,ite. užsakVti savo giminėms AUTOMOBI
LIUS, Šaldytuvus, Televizijos priimtuvus ir kita.

Didelis pasirinkimas įvairaus maisto siuntinių prieinamomis 
kainomis.

Reikalaukite katalogų - brošiūrų mūsų vyriausioje įstaigoje.

,£? DAROG 1 FTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003. 

Telefonas 228-9547

SUSTOKIT, APžlURĖKIT —
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžiu bet —s0?*, u®' 
ritimų: damasko, brokados, “boucle^” „ S dldellų
nemokat siūti, mes jums jas pagan^nsim’ Jei jŪ8

PIK^SILnebkangiai ik gausit dovaną.
nių šilko, nylons, taffetą, ^no*
ir kostiumams siuntimui artimiesiem^1! 1 paltams
birą už žemas kainas. 6018 i Lietuvą ir tolimąjį Si-

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo i šiaTre Y 
Jefferson 86., Chernln’s aikštėje.

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

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

sia Rinkimų Komisija, 9382 
Hoff St., Philadelphia, Pa, 
19115.

Parduodami DVIRAČIUKAI 
IR TRIRAČIUKAI
nuo 12 iki 26 colių 

Berniukams ir mergaitėms
Taip pat galima gauti įvai
rių dalių dviračiams, labai 
pigiai.

STASYS VAITIEKAITIS 
3508 VVest 61st Street
1-as aukštas iš kiemo

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



LIETUVOS STEIGIAMAJAM 

SEIMUI

Amerikos prezidento vargai
Postas garbingas, bet... II-jo Pasaulinio karo klaidos. Komunizmo paveiktos masės. 
Johnsono veiksmai.

Rimties valandėlei i

MODERNIOJO ŽMOGAUS 
PAVOJAI IR VILTYS

Šiandien sukanka 45 metai 
kai laikinojoje Lietuvos sosti
nėje Kaune susirinko Steigia
masis Seimas, išrinktas visuo
tiniu, lygiu, slaptu balsavimu, 
proporcine rinkimų sistema. 
Jis buvo išrinktas 1920 m. ba
landžio 14 ir 15 dienomis. Pir
mam iškilmingam posėdžiui jis 
susirinko po mėnesio, būtent 
1920 m. gegužės 15 d. Buvo 
išrinkta 112 atstovų. Krikščio
nių demokratų blokas (Krikš
čionių demokratų, Ūkininkų 
sąjungos ir Darbo federaci
jos) laimėjo 59 atstovus; Vals
tiečių liaudininkų ir Socialliau- 
dininkų — 28; Socialdemokra-

— 12; žydų — 9; lenkų — 
3; vokiečių — 1 ir nepartinių 
— 2.

Steigiamojo Seimo pagrindi
nė paskirtis buvo duoti naujai 
atkurtai valstybei patį aukš- 
čiausį įstatymą — konstituci
ją. Galią suteikti kraštui svar
biausius pagrindus — konstitu 
ciją ir kitus įstatymus davė 
pati tauta, išrinkusi Steigia
mąjį Seimą netoli šimto nuo
šimčių turėjusių teisę balsuo
ti piliečių dauguma. Tai buvo 
labai ryškus, neabejotinas Lie
tuvos žmonių valios pareiški
mas už savo krašto laisvę, už 
nepriklausomybę ir taip pat 
už demokratinę santvarką. Stei 
giamasis Seimas, gavęs tą tau
tos galią, savo uždavinius ge
rai atliko. Jis pagrindė naujai 
atkurtai Lietuvos valstybei de
mokratinius pagrindus, išpil- 
dydamas balsuotojų valią ir 
troškimus.

*
Steigiamąjį Seimą atidarė 

pirmasis Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona, palinkėda
mas jam geriausių sėkmių at
likti tautos pavestus jam di
džiuosius ir istoriškus uždavi
nius. Steigiamojo Seimo pir
mininku išrinktas Aleksandras 
Stulginskis, Ūkininkų sąjun
gos atstovas. Jam buvo paves
tos ir valstybės prezidento pa
reigos. Liaudininkų atstovui 
dr. Kaziui Griniui buvo paves
ta sudaryti vyriausybės kabi
netas, kurin įėjo krikščionių 
bloko ir liaudininkų veikėjai.

Pirmuoju Seimo nutarimu 
buvo tokio turinio pareiški
mas:

“Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, reikšdamas Lietuvos žmo 
nių valią, proklamuoja esant 
atstatytą Nepriklausomą Lietu 
vos Valstybę, kaip demokrati
nę respubliką etnologinėmis 
sienomis, ir laisvą nuo visų 
valstybių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis valstybėmis”.

*
St. Seimui teko dirbti labai 

sunkiose sąlygose. Priešai vis 
dar tykojo Lietuvą pasiglemž
ti. Jų netruko ir pačiame kraš
to viduje. Reikėjo budėti ir 
rengtis kiekvienu atveju jį gin
ti. Tauta buvo sukrėsta, kai 
1920 m. spalio 9 d., po to, kai 
prieš dvi dienas (spalio 7 d.) 
Suvalkuose buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Lenkijos atstovų 
sutartis, pripažįstant Vilnių ir 
jo kraštą Lietuvos respublikai, 
iš pasalų užpuolė lenkų karo

Spaudoj ir gyvenime

NEPASITENKINIMAI HITLERIŠKA 
KOMUNISTŲ PRIEVARTA

Blaiviai galvojantieji žmonės 
dažnai stebisi, kaip mūsų dvde- 
šimtame amžiuje komunistai gali 
atgimdyti tokią kruviną inkvizici
ją prieš tikinčiuosius, žiauriai 
juos persekiodami brutaliausiomis 
policinėmis priemonėmis dėl jų įsi
tikinimų.

Šitokia kruvinos priespaudos 
taktika susilaukia pasmerkimo ne 
tik iš tikinčiųjų, ne tik iš huma- 
nistiškiau nusistačiusių kitų pažiū
rų žmonių, bet ir tarp pačių ko
munistų atsiranda balsų, pasisa
kančių prieš tokią prievartą, kuri 
žiauresnė negu buvo caristinė, ku
ri konkuruoja su nacių žiaurumu.

jėgos Vilnių ir jį okupavo. Jie 
puolė ir toliau į vakarus, kad 
ir visą kraštą pasigrobtų. Ta
čiau jaunos, bet drąsios ir ryž 
tingos lietuvių karo jėgos len
kus užpuolikus sulaikė ties 
Giedraičiais ir širvintais ir pri
vertė juos trauktis atgal.

Buvo ir daugiau užsieninių 
pagrasinimų. Tačiau jie buvo 
likviduoti. Steigiamasis Sei
mas, kad ir trukdomas, vis
vien pajėgė savo uždavinius at
likti, valstybės aparatą sukur
ti, pačius reikalingiausius vals 
tybei įstatymus paruošti ir pri
imti.

*
Po suvirš dviejų metų dar

bo, būtent 1922 m. rugsėjo 1 d. 
jau buvo priimta Valstybės 
konstitucija. Atlikęs šį didįjį 
ir svarbųjį aktą, įvykdęs jam 
pavestą paskirtį, tų pačių me
tų rudenį išsiskirstė. Po to 
prezidentas ir vyriausybė jau 
turėjo pagrindus skelbti rin
kimus į pirmąjį Lietuvos sei
mą.

Steigiamasis Seimas paruo
šė ir priėmė Žemės reformos 
įstatymą, kuris turėjo gyvybi
nės reikšmės naujai atkurtai 
valstybei. Jį įvykdžius, Lietuva 
iškart atsitsojo ant stiprių e- 
konominių pagrindų, ko ne vie
na kita valstybė galėjo pavy
dėti. Ir pavydėjo! Prie šio įsta 
tymo paruošimo, o ypač prie 
jo vykdymo daug ir garbingai 
pasidarbavo prelatas Mykolas 
Krupavičius, buvęs Žemės ūkio 
ministeris. Jo gili tautos mei
lė, ūkininko ir darbo žmogaus 
socialinių ir ekonominių rei
kalų supratimas, jo neišsemia
ma energija ir darbštumas pa
darė tai, ko daug kas nesiti
kėjo.

St. Seimas ir daug kitų įsta
tymų priėmė (apie 150).

Tais laikais, būtent 1920 m. 
birželio 12 d. buvo pasirašyta 
sutartis su Sovietų Rusija. Ta 
sutartimi buvo nustatytos Lie
tuvos rytų ir pietų sienos. Ja 
Sovietų Rusija visiems laikams 
išsižadėjo carinės Rusijos pa
sisavintos Lietuvos teritorijos. 
Bet; kaip labai gerai žinom, 
tą, kaip ir visas kitas sutartis 
Sovietai sulaužė 1940 m. bir
želio 15 d. karine jėga, smur
tu ir apgaule Lietuvą okupuo
dama, suardydama jos valsty
binį aparatą, sugrusdama de
šimtimis tūkstančių žmonių į 
kalėjimus bei ištremdama į Si
birą ir daug jų išžudydama.

Tais St. Seimo laikais ir dau 
giau svarbių tarptautinių su
tarčių buvo sudaryta. Be to, 
gauta visos eilės valstybių de 
fakto, ir de jure pripažinimas 
Lietuvos respublikai. 1922 m. 
vasarą ir Jungtinės Valstybės 
ją besąlyginiai pripažino. Ji bu 
vo priimta ir į Tautų sąjungą. 
Tad, St. Seimas ne tik atliko 
savo tiesioginį uždavinį, pri
imdamas eilę įstatymų ir duo
damas valstybei konstituciją, 
bet jo efektingų ir sėkmingų 
darbų pagrindu pasiremiant, 
tiek vidaus, tiek užisenio rei
kalai buvo įvesti į gerą, nor
malų ir tvirtą valstybės gy
venimo kelią.

Suminėkime keletą pavyzdžių. 
Italijos komunistų vadas Togliatti 
prieš savo mirtį testamentiniame 
pasisakyme pabrėžė reikalą dides
nės laisvės ir pasisakė prieš ko
munistų vartojamas priemones 
prieš religiją. Komunistu laikomas 
filmų direktorius Pier Paolo Paso- 
lini pastatė filmą “Šv. Mato evan
gelija”, kuri laimėjo net pačių ka
talikų paskirtą premiją.

Prieš metus laiko kai kurie va
kariečiai grįžo iš vadinamos krikš
čionių taikos konferencijos Praho
je, įsitikinę, kad bent pas kai ku
riuos marksistus atsiranda ir kito
kių pažiūrų į krikščionybę.

Dėl Amerikos prezidento kė
dės sunkiai kovojama rinkimų 
metu. Tie rinkimai kainuoja 
daug milijonų dolerių. Ir drąsiai 
galime pasakyti, kad Amerikos 
prezidento kėdė yra pati bran
giausia visame pasauly. Tačiau 
kandidatų, norinčių atsisėsti ton 
kėdėn, niekados netrūksta. Ar 
tie visi kandidatai tinka tai kė
dei — jau yra sunkesnis klau
simas. Gi jeigu galvojantis žmo
gus atsisėda jon, jo padėtis, 
nors ir labai viliojanti ir garbin 
ga, yra nepavydėtina. Pasku
tiniaisiais laikais Amerikos pre
zidento pareigos yra pačios sun 
klausios ir nedėkingiausios.

Kai po II-jo pasaulinio karo 
pasaulis buvo išmuštas iš savo 
šiek tiek nusistovėjusios ir dau 
giau išbalansuotos padėties, A- 
merika atsirado toje padėtyje, 
kad ant jos pečių šiandien guli 
tos balansinės politinės svars
tyklės. Kiekvienas, kad ir ma
žas pajudėjimas judina tas svar 
stykles. Ir tik nedidelio klaidin
go žingsnio reikia, kad tų svars 
tyklių niekas nebepajėgtų išly
ginti.

Nuo pat II-jo pasaulinio karo 
pradžios yra padaryta klaidin
gų žingsnių, kurių žalos ir iki

Kai neseniai New Yorke vyko 
pasaulinio masto konferencija, na
grinėjanti Jono XIII encikliką “Pa- 
cem in Terris”, joje dalyvavo ir 
komunistai, bet tai buvo vyriau
sybių pareigūnų atstovai, kurie 
nebuvo linkę nei colio nukrypti nuo 
jų vyriausybių linijos.

Šias žinias pranešdamas libera- 
liškesnio katalikų sparno laikraš
tis “Commonweal” nr. 7 pažymi, 
kad ir Italijoje katalikai su komu
nistais debatuoja kai kuriuos klau
simus, net išleisdami ir bendrus 
leidinius, tik anot laikraščio “ne
aišku, kurie kuriuofc atvers ar 
sugromuliuos...”

Vatikanas daro sunkių pastan
gų tas pasirodančias žmoniškumo 
kibirkštėles įpūsti į didesnę huma
niškumo šilimą ir Salzburge nau
jasis Vatikano Sekretoriatas Neti
kintiesiems veda pasikalbėjimus 
tarp marksistų ir krikščionių.

Mes žinome, kad daug kur so
cialistai pakeitė savo pažiūras į 
religiją ir revidavo savo santykius 
su tikinčiaisiais. Nėra abejonės, 
kad žmoniškumo pergalė ateis, ir 
net revoliuciniai marksistai palaips
niui turės nusigręžti nuo polici
nių prievartos priemonių vartoji
mo prieš religiją, kaip jie jau yra 
pasmerkę Stalino kruviną žiauru
mą ir gerą dalį Chruščiovo išsišo
kimų.

Tikėdami, kad dešimtmečių bė
gyje, su kylančia kultūra, huma
niškumas susilaukė pergalės prieš 
teroro, prievartos, persekiojimų 
žiaurumus, vis dėlto turime su 
skaudančia širdimi pripažinti, kad 
šiuo metu už geležinės uždangos 
labai mažai prošvaisčių tematyti. 
Hitleriški totalistinės prievartos 
metodai komunistų tebėra uoliai 
praktikuojami.

J. Žvilb.

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

lietuviškoje pasakoje
Po metų ji pagimdė savo antrąjį sūnų. Naktį 

vėl pasirodė šv. Pranciškus ir grąžino jai kalbą. 
“Ak, šventasis Pranciškau”, skundėsi ji, “palik 
man mano vaikelį, žiūrėk, kiek daug aš turiu iš
kęsti”. — “Taip, vaike”, atsakė šv. Pranciškus, 
“ar tu neatsimeni, kad tavo motina yra pasakiusi, 
jog geriau yra kentėti jaunystėje, tai galėsi pail
sėti senatvėje. Taigi kentėk jaunystėje, tai galėsi 
pailsėti senatvėje”. Tada jis paėmė ir antrąjį vai
kelį, ištepė motinos lūpas krauju ir atėmė jai kal
bą. Kai ant rytojaus vėl nebuvo vaiko, senoji ka
ralienė iš pykčio neteko pusiausvyros ir norėjo 
vargšę Pauliną išmesti ir išvyti. Tačiau karalius 
to nenorėjo, nes jis ją mylėjo.

Kai dar vieni metai praėjo, Paulina pagimdė 
mažą mergaitę, tačiau naktį pasirodė šventasis, o 
Paulina jo maldavo: “O, šventasis Pranciškau, pa
lik man bent šį vaikelį”. Jis tačiau atsakė: “Aš 
turiu vaiką paimti, tačiau guoskis, tavo kentėjimai 
greitai pasibaigs”.

Tai pasakęs jis paėmė vaiką, ištepė krauju mo

• •

PAULIUS ŽIČKUS

šiai dienai niekas nepajėgia ati
taisyti. O ir visais tais poka
rio metais Amerikos preziden
tų nebuvo išvengta klaidingų 
pakrypimų. Žinoma, žmonės ne
gali būti absoliučiai tobuli. To
dėl ir visi Amerikos pokario 
prezidentai padarė klaidų. Vieni 
jų tų klaidų padarė daugiau ir 
didesnių, o kiti — gal mažesnių 
ir mažiau, tačiau vis tiek pa
darė.

Amerikos dabartinis preziren 
tas Johnson, kaip atrodo, lėtu 
savo galvojimu ir lėta kalba 
bei dideliu politiniu stažu ban
do išlaikyti tų politinių svarstyk 
lių balansą. Tas svarstyklių ba
lansavimo išlaikymas ir yra jo 
didieji vargai.

Šiandien pasaulis natūraliai 
yra padalintas į du priešingus 
lagerius: demokratinį, kuris y- 
ra jau atgyvenęs kolonializmo 
laikus ir komunistinį - diktatūri
nį, kuris naujomis priemonėmis 
ir nauju baisiu teroru kuria nau 
jas kolonijas ir neša naują ver
giją. Taigi tos dvi srovės jun
tamos ir visą pasaulį supančia
me ore.

Demokratinis pasaulis, kurio 
priešakyje yra Amerika, yra la
bai nevieningas. Ir ta nevieny
bė yra ne tik tarp atskirų vals
tybių, bet ir pačiose valstybėse. 
Gana dažnais atsitikimais ma
tom, kaip kartais dėl visai ne
suprantamų dalykų, kai bendro 
lagerio valstybės atsistoja prieš 
savo vadovaujantį partnerį. Ly
giai tas yra pačiose valstybėse. 
Demokratinėse santvarkose tai 
yra natūralu ir suprantama. Ta 
čiau ir čia, kai iškyla klausi
mas; “Būti ar nebūti?”, demo
kratiniai žmonės turi turėti dau 
giau politinės nuovokos ir ma
žiau asmeninių ambicijų.

Komunistiniam lagery irgi y- 
ra skilimas. Tačiau viename 
fronte, nors ir nesutardami tarp 
savęs, jie vistiek eina ranka ran 
kon. Ir tarp savęs nesutardami, 
jie kuria komunistinius gaisrus 
įvairiose pasaulio vietose, ku
riuos turi gesinti demokratai, 
kitaip tariant — Amerika. Ir 
kažin kodėl, Amerikos sąjungi
ninkai gana dažnai daro trukdy 
mus tų gaisrų gesinimui?

Nepaslaptis, kad kapitalas vi
sados buvo ir yra linkęs augti 
kitų sąskaiton. Tačiau šių dienų 
Amerikos valstybinė laikysena 
tuo kapitalu nori padėti skurs
tantiems atsistoti ant stiprių ko 
jų ir juos pačius apsaugoti nuo 
naujos vergijos. Ir argi nekeis
ta? Amerikos kariuomenė pas
tojo kelią komunizmui Domipin 
konų respublikoj, o kelios Pie
tų Amerikos valstybės, kurios

gauna didelę ekonominę paramą 
iš Amerikos, pasisakė prieš A- 
merikos įsikišimą į šį reikalą. 
Jeigu Amerika nebūtų įsikišusi, 
tai būtų jau antroji komunistinė 
bazė Amerikos žemyne. Tos 
vyriausybės pasisakė prieš, grei 
čiausia todėl, nes komunistinė 
propaganda yra paveikusi tų vai 
stybių mases prieš Ameriką. 
Valdžios, pataikaudamos savo 
gyventojų masėms, kurios dar 
nėra komunistinės, o tik komu
nistų paveiktos prieš Amerikos 
kapitalą, buvo priverstos dary
ti tokius žygius, kad tų masių 
visai nepastumus komunistų bu 
čiun.

Kitas antiamerikinis postas 
yra Paryžius. Prancūzijos padė
tis yra skirtinga nuo Pietų A- 
merikos valstybių. Jos laikyseno 
je gali būti tik du motyvai: “di
dybės liga” ir tas pats pataika
vimas masėms. Bet tikriausiai 
tai yra ta “didybės liga”.

Tokių ir panašių nuotaikų, 
kaip aukščiau paminėtos, yra 
ir daugiau pasauly. Čia ir yra 
Amerikos prezidento didieji var
gai. Amerikai reikia skelbti de
mokratiją, laisvę ir laisvą tau
tų apsisprendimą, o tų priemo
nių kartais reikia siekti prieš 
savo didžiausią įsitikinimą, prie
varta, nes žmonės, užkrėsti rau 
donomis bacilomis, nebepajėgia 
įžiūrėti ir “gydytojo” jam tei
kiamos pagalbos, nors kartais 
net ir “chirurgijos” būdu.

Velionies prez. Kennedy žmona Jacąueline vedasi savo 4 m. sūnelį 
Anglijoj, kur netoli Londono esančioj vietovėj Runnymede atidengtas 
prez. Kennedy paminklas.

tinos burną ir atėmė jai kalbą. Tačiau ant ryto
jaus senoji karalienė taip įšėlo, kad ji vargšę Pau
liną uždarė tolimame kambaryje, pastatė sargybą 
ir uždraudė savo sūnui pas ją įeiti. “Šita vilkola- 
kė turi mirti”, kalbėjo ji, “o tu turi vesti atitinka
mo gimimo kunigaikštytę”. Karalius giliai nuliū
do ir kadangi jis negalėjo pats nueiti pas Pauliną, 
jis pasiuntė savo tarną, kuris turėjo pažiūrėti per 
rakto skylutę, ką ji veikia ir pranešti karaliui. “Ji 
klūpo ant žemės”, atsakė jis, “ir meldžiasi į šv. 
Pranciškų”. Ji vis prašė šventąjį, kad jis išvaduo
tų ją iš jos kentėjimų.

Tuo laiku senoji karalienė pakvietė į dvarą 
kaimyninę kunigaikštytę ir tarė savo sūnui: “Tu 
šiandien vesi šią kunigaikštytę”. Karalius nuliūdo 
ir nenorėjo, tai daryti, tačiau jo motina neatleido. 
Tada atvyko pas Pauliną į jos kalėjimą šv. Pran
ciškus ir atsivedė visus tris vaikus, kurie buvo vie
nas gražesnis už kitą. Paskui atnešė jis jai bran
gius drabužius ir karališką apsiaustą. Vaikučiams 
jis atnešė tris auksinius sostelius ir tarė Paulinai: 
“Apsirenk karališkai ir sėskis kartu su vaikais. 
Kai bus laikas, aš tave pašauksiu”. Karalius tačiau 
pasakė savo ištikimam tarnui: “Dar kartą nueik 
ir pažiūrėk, ką veikia mano vargšė Paulina”. Tar
nas nuėjo, tačiau tuoj išsigandęs sugrįžo: “Ak, 
jūsų šviesybe, ką aš mačiau”. — “Na, ką tu ma
tei?” paklausė karalius. “Tik pamanykite, ji sėdi 
ten su puikiu karališku apsiaustu, su karūna ant 
galvos, o šalia jos auksiniuose sosteliuose sėdi trys 
vaikai, kurie yra tokie gražūs, kaip trys angelė

Anglų dvasininkas William 
James Ohler atskleidžia pavo
jus, kad modernusis žmogus 
dvasiniame gyvenime gali visą 
savo amžių pasilikti neužauga. 
Jo bute nuo ryto iki vakaro bir
bia telefonas, jis skęsta storų 
laikraščių ir žurnalų stirtose, 
jis turi skubėti į susirinkimus, 
priėmimus, subuvimus, golfo ir 
kitas varžybas, o grįžęs pavar
gęs sudrimba į minkštą kėdę 
spoksoti į televiziją. Jam nebė
ra kada nei susikaupti, nei grįž
ti į save. Jam nebelieka laiko 
pamąstyti, kaip Dievas jį buvo 
numylėjęs, jog nenorėjo jo pa
likti toli nuo savęs.

*

Švento gyvenimo siela Ange
lą iš Foligno primindavo, kad 
mūsų susitelkimo maldos turėtų 
būti lyg galingi, pakartotini, 
stiprūs šauksmai, kurie išveržtų 
malones iš mūsų Dieviškojo Tė
vo širdies. Bet moderniojo žmo
gaus siela neparodys nei to il
gesio, nei išleis tų šauksmų, bū
dama margos kasdienybės iš
blaškyta. Susitelkimas tai tyro 
žvilgsnio įsmeigimas į didžiojo 
tobulumo pradą — Dievybę, ir 
ta komtemplacija neša žmogaus 
dvasinį augimą.

Dvasinio gyvenimo mokyto
jas tėv. Chevrier primena rei
kalą nors protarpiais atsitrauk
ti nuo savo smulkiųjų rūpesčių, 
nes “kuo daugiau mes save iš
braukiame, tuo daugiau mes pa
liekame vietos Dievybei mumy
se”. Judriame dabarties gyveni

me, tariant kard. Verdier žo
džiais, mes neturime pasilikti 
tik lyg tos lengvos bangos, ku
rios pliekiasi į uolas, tapdamos 
tuščiomis putomis.

*
Tiesa, susitelkimas reikalau

ja tam tikro apsimarinimo, ta
čiau, kaip savo veikale “Befo
re His Face” pastebi Gaston 
Courtois, apsimarinimas nėra 
savęs sužalojimas, o tik numari
nimas to, kas kliudo mūsų sie
lai gyventi pilnutiniu gyveni
mu. Nebus pilno mūsų dvasinio 
gyvenimo išsivystymo, kol mes 
negyvensime Dievui ir savo bro
liams, atsižadėdami egoizrho. 
Kuo labiau mes apvaldome ir 
apvalome save, tuo saugiau ir 
sėkmingiau mes galime išvysty
ti tai, kas turi aukštesnę vertę 
humaniškume. Tas viskas rei
kalauja pastangų, gali net būti 
surišta su mažesniais ar dides
niais sunkumais, bet gi taikliai 
sesuo Elbieta Šv. Trejybės pri
mena, kad kai kurie meilės mai
nai tegali būti vykdomi tik bū
nant prie kryžiaus.

* ,VI
Nėra dorybių, kurios būtų 

lengvai jgijamos. Nėra leng
vai įgijama Dievo bei artimo 
meilės dorybė, bet jos bū
tinos. Parafrazuojant gilaus 
dvasinio mokytojo tėvo Faberio 
žodžius, kaip gi daug kilnių šir
džių suklumpa po nusivylimo 
našta, kai jos neturi Dievo ir 
artimo meilės ir kai tokios mei
lės pačios iš savo artimo nepa
tiria ar iš Dievo pusės nejau
čia.

Esame Kristaus organizmo — 
Bažnyčios — nariai, ir kiekvie
nas mūsų dvasios sužalojimas 
yra Kristaus dvasinio kūno da
lelės sužalojimas, kaip tą ryš
kiai primena visų laikų pirmau
jantis kalbėtojas Bossuetas.

*
Susikaupime dvasinių aukštu

mų siekiantis žmogus kiek gi 
taurios paguodos ir sustiprini
mo gali išgyventi, įsijausdamas 

'į Kristaus žodžius, kuriuos di
dysis mintytojas Paskalis taip 
formulavo: “Apie tave aš mąs
čiau savo agonijoje, dėl tavęs 
aš išliejau kiekvieną savo krau
jo lašą. Myliu tave tuo labiau, 
kadangi tu nebemyli savo nuo
dėmių”. Ta mintis gali ugdyti 
mumyse meilę Viešpačiui, o kur 
yra meilė, ten nebereikia ypa
tingų pastangų, o jeigu jos ir 
reikalingos, tai pačios tos pa
stangos yra mielos. “Mūsų gi 
meilės Dievui įrodymas yra ne 
svajojimas apie tai, ne kalbėji
mas apie tai, net ne ašarojimas 
mąstant apie tai, o kasdienis 
klusnumas Jam, atsidavimas Jo 
valios vykdymui, aktyvus kilnia
širdiškumas”, — teisingai skel
bia tėv. Bellourd. J. Pr.

liai”. Karalius norėjo pats pažiūrėti pro rakto sky
lutę, tačiau sargyba jo neprileido; jis turėjo eiti 
į pokylį.

Kai jie sėdėjo prie stalo, atėjo šv. Pranciškus, 
pašaukė Pauliną ir tris jos vaikus, išvedė juos iš 
kalėjimo, ir sargyba juos praleido, nes jie pastebė
jo, jog vienuolėlis buvo šventasis.

Pirmiausia šv. Pranciškus leido į salę įeiti 
vyresniems vaikams, kurie turėjo nueiti pas kara
lių ir senąją karalienę ir pabučiuoti jiems rankas 
ir pasakyti: "Laba diena, tėti, laba diena, močiu
te, aš taip pat noriu valgyti, kur mano vieta?” Kai 
Karalius pamatė vaikus, jis labai nudžiugo ir ta
rė: “Jūs tikrai esate mano mielieji vaikai”, ir juos 
apkabino. Paskui įėjo ir Paulina, kuri buvo dar 
gražesnė negu pirma ir vėl galėjo kalbėti, ir su ja 
atėjo šv. Pranciškus, kuris karaliui tarė: “Aš esu 
šventasis Pranciškus ir buvau paėmęs tavo vaikus, 
bet dabar jūsų vargai pasibaigė, mes galime ra
miai pavalgyti, o po to aš jus sutuoksiu”. Kai sve
tima nuotaka tai išgirdo, ji apalpo ir ją reikėjo 
išnešti. O kai ji atsigavo, ji sugrįžo pas savo tėvą. 
Šv. Pranciškus sutuokė karalių ir Pauliną, palai
mino juos ir dingo. Paskui jie laimingi ir paten
kinti gyveno kartu su savo vaikais, tačiau mes tu
rime dar pažiūrėti.1

1. Laura Gonzenbach, Sicilianische Maerchen, I dalis, 1870 
m. Leipzig, 124-130 psl., Nr. 20.

JBus daugiau



DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. gegužės mėn. 15 d.

Mūsų kolonijose
CLASSIFIED G U I D E

Racine, Wisc.
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
Šv. Kazimiero parapijos auk

siniam jubiliejui įamžinti i’r mū
sų tėvvnės Lietuvos 25 m. oku
pacijos sukakčiai paminėti yra 
kilusi mintis prie bažnyčios pa
statyti lietuvišką kryžių, kuris 
visiems liudytų ne tik auksinę 
sukaktį nuo šios lietuviškos pa
rapijos pradžios, bet taip pat 
ir kiekvienam susipratusiam lie
tuviui primintų jo tėvynės 25 
metų kryžiaus kelią.

Racino organizacijų atstovų 
pasitarimas yra numatomas šeš
tadienį, gegužės 22 d., 4 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Visi asmenys, suinteresuoti šiuo 
projektu, yra kviečiami daly
vauti ir pareikšti savo nuomonę.

PARAPIJOS CHORO 
KONCERTAS

Šv. Kazimiero parapijos cho
ro lietuviškų dainų vakaras - 
koncertas įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 16 d., 3 vai. parapijos 
svetainėje, 815 Park Avenue.

Visas vakaro pelnas yra ski
riamas lietuviško paminklinio 
kryžiaus statybai. Choras kar
tu su Šv. Kazimiero klubu ren
gia šį koncertą pradėti fondą 
šio kryžiaus pastatymui.

Visi mūsų malonūs kaimynai 
kviečiami koncerte gausiai daly
vauti ir tuo paremti mūsų su
manytą darbą. s.p.b.

Waterbury, Conn.
Pasitarimai dėl protesto 

sąskrydžio
Gegužės 2 d. Šv. Juozapo pa

rapijos mokyklos patalpose Wa- 
terburio L. B. valdybos inicia
tyva buvo sukviesti patriotinių 
organizacijų atstovai pasitari
mui, kaip būtų galima sėkmin
giau dalyvauti birželio 20 d. 
Hartford, Conn., įvyksiančiame, 
ryšium su 25 metų Pabaltijo 
kraštų okupacija, antikomunis
tiniame Protesto sąskrydyje. Da 
lyvavo virš 40 asmenų, kurių 
tarpe 8 tebeeinantieji mokslus 
jaunimo organizacijų atstovai.

L. B. valdybos pirm. A. Pa
liuliui paaiškinus susirinkimo 
tikslą, platesnį pranešimą pa
darė V. Bražėnas. Vienbalsiai 
buvo nutarta sąskrydžio reika
lui sudaryti Waterbury komite
tą, pakviečiant pirmininku ener
gingą dabartinį vietos Alto pir
mininką A. Čampę.

Kad darbas sklandžiau vyk
tų buvo sudarytos pagelbinės

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

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

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas semadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

McKeesport, Pa.

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

*rojektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
mostatus nusižengimo (vi ola tion s) problemas.
1615 W. 7lst STREET, CHICAGO. ILL. 60629 TEL. RE 7-8949

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

IMMEDIATE OPENING
MACHINE TOOL OPERATORS

Exper on Lathe or Milling Machine reąuired, also read blue prints.

INSPECTORS
Canable of interpreting drawings, measure parts which ha ve been 
machined to a elose tolerance using Comparitors, Micrometers,
Height and depth gauges. etc. _. ....

Apply in person. Ask for Mrs. Phillips.
CHICAGO RAWHIDE MFG. COMPANY 

2720 N. Greenview Avė.
“An eąual opportunity employer”.

komisijos: reprezentacijos —
pirm. prof. A. Aleksis, fin. —
D. Venclauskaitė, transporto — 
J. Karmūza, visuomeninės tal
kos — A. Paliulis, programos 
— A. Malakauskas, inf. — V. 
Bražėnas.

Vyčių atstovė M. Andrikytė 
perskaitė jos suredaguotą rezo
liuciją prez. L. B. Johnsonui, 
pritariant jo griežtesnei politi
kai Vietname bei primenant Pa
baltijo valstybių laisvinimo rei
kalą. Rezoliuciją susirinkimas 
vienbalsiai priėmė.

Pabaltijo kraštų okupacijai 
paminėti pritarimas yra labai 
didelis. Klebonas kun. E. Gra- 
deckas net atkėlė savaitę anks
čiau, t. y. birželio 13 d. para
pinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimo iškilmes, kad tik gau 
siau dalyvautų sąskrydyje.

iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimr

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
RINKINYS

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

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

Chicago, Illinois 60629 
Platintojams duodame nuolaidas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

MISCELLANEOUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą. - “tuek- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas! garantuotas. ų

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

* Apskaičiavimai nemokamai.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA

Tokius! rūbus vyrams ir moterims 
parūpina geriausiose

“Simp.son Clothea’’ siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 YV. 71 St., Chicago, III., 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.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

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

FRANK ZAPOLIS
3208 Įį Wcst 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339
iiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll....... imu
Jeigu jums reikia 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63 St., Chicago, III. 60629
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CONTRACTORS

STANKŲ S 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas 
PRospect 8-2013 

7105 S. Artesian Avė. 

Chicago, Illinois 60629

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

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 lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111.

CONSTRUCTION C0.
IREZIDENCINIAI, 
{komerciniai,
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 YVest 69th Street 
4-7482 436-5151

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

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

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778

PARDAVIMUI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii 
GARBAGE DRUMS

VVTTH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

NAMŲ SAVININKAMS

Namų savininkams veltui surandam 
gerus nuomininkus butams ar na
mams pietvakarin6je Chicagos daly
je. — Best Agency, 2050 W. OSrd.

Telefonas PRospect 8 - 6032

IEŠKO NUOMOTI

Dviejų asmenų šeimai reikalingas 
4 kamb. butas be baldų Brighton 
pke. Gage pke., ar Marąuette pk. 
apyl. Skambinti VI 7-5638.

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

FO U N D R Y
IMMEDIATE OPENINGS

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

Steady vvork • Top Salary • Ample free employee parking.

THE FAHRALLOY COMPANY
l50th and Lexingfon Harvey, Illinois

Apply Office — 8:30 A.M. to 5 P.M.

HELP VVANTED

PERMANENT POSITIONS 
now available for

REGISTERED
NURSĖS

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

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

BISHOP R0WE HOSPITAL 
Wrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. Henson, Adm.

GENERAL FACTORY 
W0RK

Irnmediate openings!L
Steady vvork — many company 

benefits.
Why not apply now, and let us 

introduce our program to you.
PRECISION EXTRUSION, Ine. 

720 East Green
BENSENVILLE, ILL.

OPENINGS FOR:

ENGINE LATHE OPERATORS 
FINAL INSPECTORS 

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

HUPP AVIATION 
6633 W. 65th Street

An Eąual Opportunity Employer

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

322 W. Washington St.
2nd Floor

TOOL CRIB 
ATTENDANT

We pay Top wages 
for Experienced Men

Fringe benefits 
Paid vacations 
Profit-Sharing 
Steady work

BREUER ELECTRIC
5110 N. Ravenswood Avė

Tel. 561-6162
Reikalingas vidutinio amžiausVYRAS

Bendram fabriko darbui. 
Kreiptis nuo 1 iki 5 — 

POLY-MERIC CORP.
3333 YV. 48th Place

Reg. Nursės & L.P.N.
Inimediate Openings with and excel- 

lent future.
We are seeking, capable dedicated 

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

Why not write, wire or apply 
l)lr. of Nursing', sdv.

MARTHA VVASHINGTON HOSPITAL 
.Irving Park Rd., at VVestern Avė.,.

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

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

R EAL ESTATE

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

Tik .$2,500 Įmokėti — Brighton 
parke didelis, kampinis mūro pasta
tas. Apačioje didele biznio patalpa 
lengvai perstatoma į 2 apartamen
tus; viršui 6'/2 kainb. didelis šviesus 
butas. Re to dar modernus 2 kainb. 
butas ir didelis 2 auto mūro garažas 
su privačiu įvažiavimu. Naujas šildy
mas gazu. potvynio kontrole. Re to 
šalia dar didelis gražus sklypas. Gra
žūs namai aplinkui. Daktaras par
duoda su $8,000 nuostoliu. RE 7- 
2010.

PALIKIMAS
5—3—iy2 kamb. švarus mūrinis 
Marąuette pk. Alyvos nauja šili
ma, alum. langai, 2 auto. garažas. 
$21,500.
Skambinkit FRANK — WA 5-6015

Wiseoi,sin — 220 mylių nuo Chi- 
cagojt, 220 akerių farma - vasarvietė. 
2,000 pėdų ežero, tinkamo maudytis 
ir žuvauti, krantas, S vienetų motei, 
3 cottages, 12 kainb. centrinis namas, 
su valgykla ir visais Įrengimais. Gra
žus. patogus s-Veikas gyvenimas ir 
puikios pajamos. $60,000 su visu in
ventorium. Pirkėjas gali tuoj pat 
pradėti valdyti. Savininkas duoda 
mortgage labai lengvomis sąlygomis.

ŠIMKUS — CI 4-7450 arba 
YA 7-2046”

Marąuette Parke — prie 03 St. 17 
apartamentų. Dideli, šviesūs kamba
rini ir miegamieji. Gražus modemus 
pastatas išorėje ir iš vidaus. . Apie 
$18,500 pajamų per metus, 75 m. 
pensininkai išvyksta, ir pirmą kartą 
pasiūlo pardavimui. Tikrai labai ver
tingas ir nebrangus pirkinys. RE 
7-2040.

5 kamb. (3 mieg.) 11 metų mūr. 
bungalovv prie 71 ir Washtenaw. 
Gazo šilima, apsauga nno potvy
nio. Alutmin. langai. $21,900. Skam
binkit FRANK — WA 5-6015.

6729 S. KOMEHSKY
6 kamb., mūr., 3 miegamieji, pilnas 
rūsys, gazu apšild. Labai tvarkin
gai išlaikytas! Užimkite tuojau! 
$1,500 įmokėti.

MAROVITZ REAL ESTATE 
5102 So. Westem Avė. 

436-5577 arba GR 6-4373

7 kamb. (4 mieg.), 15 metų mūr. 
prie 71 ir California. Platus skly
pas, 2 auto garažas. $20,900 Skam
binkit FRANK — WA 5-6015.

Savininkas parduoda 1^2 aukšto 
namą. 6 kamb. apačioj 5 kamb. 
viršuj. 6512 S. Mozart St.

RE 7-3682

ROOMING HOUSE — METINIŲ 
PAJAMŲ $5,000. 11 apstatytų
kamb. Gazu apšild. 2 maš. gara
žas. 75 p. sklypas. Apyl. 26 ir 
Lavvndale. $22,900. Išsimokėjimo 
sąlygos. Lenkų ir lietuvių apyl. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038.

$15,000 įmokėjęs pirksi pelningą 
šiaurinėj miesto daly namą su 
$16,500 metinių pajamų. Kaina — 
$55,000. Alys. LA 3-8775.

Savininkas parduoda 4 butų namą 
Marąuette pk. apylinkėje. Apžiū
rėti susitarus RE 7-0281.

2 po 5 kamb. mūro namas, alyva 
šildomas. Dideli kambariai, gerai 
prižiūrėtas. Statytas po paskutinio 
karo. 2 maš. garažas. Savininkas. 
7028 So. Campbell Avenue.

Parduodamas fumišiuotas apart
mentinis hotelis, atkirais l-2r3 
kambarių butais.

Miesto centre. Mūrinis. Centri
nis šildymas. Automatinis keltu
vas. Kalnų ir pušų oras. Gražiausi 
vaizdai. Kaina nuo $3000 ir aukš
čiau.

SOUTHERN HOTEL APART’S 
333 Quachita, Hot Springs, Ark.

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Ant 55th St., arti Ashland, nuo 
birž. 5 d. išnuomojamas modern. 
4 kamb. (2 mieg.) butas, 2-rame 
aukšte. $105, su garažu. RE 7-1336

Išnuom. kambarys tvarkingam 
vidutinio amž. vyrui, netoli Mar
ąuette pko. Rašykite adr.: Draugas 
Adv. 8295, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, III. 60629.

IŠNUOM. kambarys tvarkingam 
vyrui, prie mažos šeimos. Tele- 
fonuokite —

YVAlbrook 5-5903
Išnuom. mieg. kambarys su visais 
patogumais. Vyrui.

RE 7-6963.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas rūsy, 2507 W. 66 St., Telef.

PR 8-3466

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

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

SALES® MORTGAGES® MANAGEMENT

S REALTY

4936 VVest 15th Street, Cicero 50, Illinois

Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside ir kituose 

vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

Plaimokit pakeitimą tarp naujų na
mų gerų 6 kamb. med., cent. Šildy
mas, tinka sumaniam žmogui. 
$12,850.
Didelis momentas beveik naujas 5 % 

kamb. mūr., ant kampo $23,600.
Pažiūrėkit 6 kamb. mūr., arti mū

sų ofiso tuojau galite nupirkti už 
$18,500.

Kaip lengva gyventi, ltuksud. 8 
mieg. mūras, arti Marą. pk.. alr-con- 
dition, kilimai, mūr. garaž.. platus 
sklypas. $26,600.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

01 tr Savvyer. apyl. 6 kamb. “oc
tagon’’ bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Tetrauki, 
tės.

Didelei šeimai. B miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$17,900.

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

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

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

(1x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas, Gyventojai pa
tys apsikurena. Tik $37,500.

Beverly Hills npyl. 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai Įmonuoti visi virtuvės Įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas.

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

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

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

1*^ aukšto mūras 5 ir 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

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

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

Mūr. 1% a-t 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogė. 59 ir 
Sawyer apyl.

Mūr. 13 bntų, 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $13,000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos.

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

ŠIMAITIS REALTY & IHSURAHCE 
2737 VVest 43rd Street CL 4-2390

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTAR1JATAS, 
CAR LICENSES. INCOME TAX.

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

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

Blokas nuo Marąuette pko. Savi
ninkė parduoda mūr. 6 kamb. ex- 
pandable namą. PR 6-6376.

Marąuette Parke 7 kamb. namas. 
Naujas gazu šild. Garažas. Mažas 
įmokėjimas. Kaina $14,500.

RE 7-9515

6318 S. SACRAMENTO 
Puikus 3 miegamų, iy2 vonios 
mūr., 6 metų, karštu vand. - gazu 
šild., centrai, vėsinimas. Gražiai 
įrengtas rūsys su baru. Dvigubas 
garažas. Kaina žemiau vertės.

PR 8-2858

LIETUVIŲ APYLINKĖJE 4 me
tų senumo 2-jų butų, 5]/2 >r 4y2 
kamb. Apyl. 16th ir 50th Avė. 
Modern. virtuvės ir vonios. Įkai
nuota pardavimui $29,500, 10% 
įmokėti. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Court. BI 2-2162. LA 1-7038.

Atdaras sek'mad. 1—5 vai. 
2879 YV. 85TH PLACE

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 
iki 5 v. 4 miegamieji. “Faee brick”. 
11 metų senumo. Patio. y2 bloko 
nuo parko ir valdiškos mokyklos. 
$25,300. Skambinkite 585-8988.

HOUSE FOR SALE,
vie. 69 and Springfield, expandable, 
6i/2 rooms, 2i/į baths, 4 bedrms, 
finished basement, garage, near 
schools, church, shopping. Lower 
20’s. RE 5-3568.

MŪR. 4 BUTŲ. 2 po 6 kamb. ir 
2 po 4 kamb. Rūsys. Karštu vand. 
apšild. 50 p. sklypas. 2 maš. mūr. 
garažas. Apyl. 26 ir Avers Avė. 
$21,900; įmokėti $3,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038.

Turime raktą bevelk nauj. kampin., 
5*6 katnb. mūr., garaž. $18,800.

Didelis palocius, 2 aukšt. gra. 
žus tr tvirtas 12 kamb.., 3 vonios, 
2 auto mūr. garaž. 75 p. sklypuH. dū
lis gražių baldų. $27,800.

Greita galini,vis" 2 būt. mur., 5 Ir 4 
kamb. mūr., garaž. 17 metų, kaip 
naujas viduj, -27,700.

4 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $6,000 nuomos, 55 ir Ca
lifornia. $39,900.

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

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

10 butų Marąuete p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90.000 arba pasiūlymas.

Taverna ir 4 kamb. hutas Mar
ąuette pke. Labai geram stovy. Su 
Vidais Įrengimais. $24,500.

"12 butų, 1 metų modernus aparta- 
mentlnls Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $155,000.

Naujas — 2 po 5% kamb. Mar
ąuete pke. 2 atskiri gazo šild. Įmon
tuoti pečiai. $46,000.

Labai geroj upyl. 1 meti; senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų.

25 p. biznio sklypas. 59 ir Califor
nia apyl. Tik $4,200.

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

I >/j aukšto 9 m. mūrus, 60 bl. į 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

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

Mūr. 1 a., 5% ir 4 kamb., 10
metų. gražūs! etdvus. 46 lr Kilpat- 
rick apyl.

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

Mūr. 3 butai, 5—4—3 k. Gazo pe
čiais šildymas, 45 lr Fairfield.

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

4 butų med. tik $17,900.
Medinis (I kamb., rfii/ya $12,900.
Mūr. 2x6. Garažai. $27,900.
Mūr. 6 kamb. Naujas šild. $17.900,
Mūr. 10 butų. Skubiai už $75,000..

Visi namai Marąuette Parke

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

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

LIHARTAS REALTY
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4343

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEOHAS REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. IVAibrook 5-6015

72 ir Rockweli — 5 % kamb. mū
ras. 2 vonios, Įrengtas rūsyti. $17,500.

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

Mūr., 10 butų Ir 2 krautuvės. Ma
žas Įmokėjimas, pigus. $47,000.

VAIHA REALTY
2517 YV. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. —■ INCOME TAX
Apdraudy Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-223S

Clearing’e savininkas parduoda 6 
butų namą (ir dar 1 butas rūsy). 
Palikimas, turi būti parduotas. 
Skambinti po 6 valandos vakaro: 
____________581 - 3166____________
Našlė parduoda 3 butų mūr. namą. 
2 maš. garažas. Arba mainysiu į 
mažesnį namą. Skambinkite AT 
5-0342 iki 10 v.r.

De luxe 3-jų butų, 2 po 5J/2 su 2 
miegamais: ir 4 kamb. butas su 
1 mieg. 50 p. sklypas, mūr. gara
žas, šoninis privažiavimas. Žiem. 
langai ir sieteliai, “radiant” šildy
mas. $52,000. 7039 S. Fairfield.

GR 6-2879.

r



i »ąg«no 16 gimnazijos atatybos 
užbaigtam komitetas, gegužės 16

d“ sekmadienį, Į vaĮ. po Į(ietŲ 
SPA1C1O DARŽE, prie Archer
Ave-, Willow Springs, Illinois —
rengia didelę

E G U ŽIN E-PIK N IK Pelnas skiriamas gtmnaz. naudai. 
Organlzae. atstovai kviečiami prie 

bendro vaišių stalo pasitarimui dėl 
sekmingecnio vajaus pravediuno.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
Esant blogam orui, piknikas vyksta 
salėje. KOMITETAS

Amerika ruošiasi žmones 

paleisti į mėnulį

(Atkelta iš i psl.)
pirmojo didelės raketos ban
dymo, iki jos pavertimo tinka
ma naudoti, kartais reikia į- 
vesti net 80,000 pakeitimų su 
atitinkamu kiekiu braižinių. Dėl 
tokio darbo gausumo Braunas 
buvo linkęs į grupinį mokslinin
kų - išradėjų darbą. Redstone 
buvo 70 pėdų aukščio, jo stu
miamoji jėga — 78,000 svarų, 
galėjo pasiekti 200 mylių aukš
tį.

JAV galėjo paleisti satelitą 
pirmiau už Sputniką

Braunas vis svajojo apie pa
leidimą erdvės kūno, apie žmo
gaus kelionę į erdves. Tuo no
rėdamas sudominti, rašė straips 
nius, dalyvavo Walt Diesney 
filmo “Man in Space” pastaty
me. Pasiekė, kad jo planai išpo
puliarėjo. Buvo pakviestas su 
pranešimu į Washingtoną, kur 
jo klausė vyriausybės žmonės 
ir eilė mokslininkų, aukštųjų ka
riškių. Jau 1956 m. rugsėjį bu
vo suplanuota paleisti satelitą, 
kuriam JAV armija paruoš ra
ketą, o laivynas pagamins patį 
satelitą ir suorganizuos jo seki
mą.

Tačiau... planavimo komitetas 
tą Brauno projektą palaikė ne
galimu, be to, aviacija panoro 
vieton armijos Redstone išvysty 
ti savo raketą Atlas. Braunas 
buvo suplanavęs paleisti 15 sva
rų satelitą, o laivynas pasiža
dėjo paleisti 40 svarų. Braunas 
perspėjo amerikiečius, kad ru
sai skuba su satelitu, tačiau 
įstaigos atmetė Brauno projek
tą, pasirinkdamos didesnį laivy
no satelitą ir dar neišvystytą 
aviacijos raketą; pagaliau —ne
norėta, kad pradininku būtų vo
kietis .geriau — tikras ameri
kietis. Braunas, pramatydamas 
pralaimėjimus, buvo suplanavęs 
paleisti tokią raketą, kad bent 
viena jos dalis pavirstų sateli
tu, taip netiesioginiu būdu pa
leidžiant kūną aplink žemę. Pen 
tagonas apie tai patyręs — už
draudė. Metro-Goldwyn-Mayer 
firma, manydama, kad planai a- 
tidedami dėl lėšų stokos, net bu
vo pasiūlusi finansuoti, bet ir 
tas buvo atmesta.

Su Braunu dirba 7,000 žmonių
Ir taip rusai pirmieji paleido 

savo Sputniką. Braunas dilgino 
Washingtoną, sakydamas — tik 
duokit leidimą, mes per 60 die
nų paleisime satelitą. Tik kai 
Sovietai paleido ir antrą sputni
ką, Braunui buvo duotas leidi
mas pajudėti. Pagaliau 1958 m. 
Amerika paleido savo satelitą 
į orbitą. Tai buvo Explorer I, 
kuris atrado aplink žemę besi
sukantį radiacijos diržą. Rusam 
rodant daug susidomėjimo sa
telitų paleidimu, suskato ir A- 
merika. Brauno bendradarbių 
grupė išaugo iki 4,000 žmonių. 
Jų įstaiga iš karinės žinybos 
perėjo į National Aeronautics 
and Space Administration (NA 
SA). Šios įstaigos globoje rake
tų - satelitų mokslininkų ir tech 
nikų grupė buvo padidinta iki 
7,000 ir raketų pažanga pasiekė 
pasakiškų ribų, pakartotinai pa 
leisdama žmones į orbitą.

JAV tolimųjų erdvių kelionių 
planai

Dabar jau svajojama 1967-68 
metais paleisti žmogų į mėnulį, 
o 1970 m. paleisti į erdves spe
cialų satelitą - stotį, ant kurios 
sutilptų ir galėtų būti aptarnau

Jonas Pachankis savo veikla 
Lietuvių Prekybos rūmuose yra 
daug naudingų darbų nudirbęs. 
Už tai rytoj jis šių rūmų banke
te bus pagerbtas.

jamos septynios Apollo raketos. 
Brauno globoje vystomas vadi
namas Nova projektas — žmo
gaus nuskridimas į mėnulį ir 
grįžimas. Braunas su padėjėjais 
taip pat darbuojasi rasti galimy 
bes raketas varyti atominiu ku
ru.

JAV jau yra sudariusi sutar
tis: 1) paleisti kelionėn aplink 
mėnulį 3 žmones; 2) paleisti 
žmonių išvyką į mėnulį, kur jie 
pasiliktų 30 dienų; 3) įsteigti 
pastovią bazę mėnulyje dvyli
kai mokslininkų.

Wernher von Braun kietai 
dirba ir, kaip religingas žmogus, 
pasitiki Dangaus palaima. Jis 
rašo;

— Mes galime būti visai tikri, 
kad mūsų veržimasis į žvaigždes 
telpa į Dievo planus.

Kitoje vietoje Braun pabrė
žia:

— Tik Dievą atstatant į mė
nulio širdį, Jis suteiks žmonijai 
ir jos vadams moralinį vadova
vimą per technologinės revoliu
cijos pavojus ir spąstus. J. Pr.

Minint Margučio radijo 33 m. sukaktį W. A. Lewis krautuvė paskyrė 
dovanas. Nuotraukoje (iš k. į d.) matyti Margučio radijo programos 
vedėjas H. Žemelis, M. Stankus, Norman Lewis ir U. Eideitis.

Nuotr. P. Petručio

NE PINIGŲ MUMS REIKIA

Jonas Kazanauskas, Federal Sa
vings and Loan bendrovės pirmi
ninkas, ryt dienos Lietuvių Preky
bos rūmų bankete bus pagerbtas, 
kaip šios organizacijos ir kitų lie
tuvių sąjūdžių rėmėjas ir veikėjas.

Dr. Juozas Jerome, eilę metų bu
vęs Lietuvių Prekybos rūmų pir
mininkas, ryt įvyksta nčiame Am- 
basador West bankete bus pagerb
tas už nuopelnus šiai organizaci
jai.

Sako ne piniguose laimė ir ne 
vien pinigai lemia didžius dar
bus. Taip atsitiko su Marąuet
te Parko lietuvių kolonija.
Ji prieš penkioliką metų stipriai 
pajaunėjo. Per visą tą laiką nuo 
ankstyvo rudens iki vėlybo pa
vasario šio rajono gatvėmis į 
parapinę mokyklą skuba kas
dieną apie 400 lietuvių vaiku
čių.

Mokykla švenčia penkiolikos 
metų sukaktį. O per savo egzis
tavimo laiką ji atliko daug. Ji 
išleido kas met po keliasdešimt 
lietuvių vaikučių į aukštesnes 
mokyklas, kurie ir čia išsinešė 
brangų lietuvišką žodį, lietuvis- 
ką mintį ir pradinį supratimą 
apie mūsų tėvynę Lietuvą.
Iš šios mokyklos išėjusieji jau 

baigė aukštesniąsias mokyklas 
ir aktyviai įsijungė į lietuviško
jo gyvenimo veiklą ir darbus. 
Šios mokyklos buvę ir dabarti
nis tėvų komitetas tą mūsų tau 
tinės gyvybės versmelę globojo 
ir ja nuoširdžiai rūpinosi.

Per penkioliką metų mokykla 
išgyveno daug gražių dienų. Bu
vo surengta gražių švenčių, vai
dinimų ir kt. Visa tai teko pa
kelti tėvų komitetui ir dar ke- 
letai pasišventusių.

Tačiau kartą reikėtų visiems 
pajudėti. Juk kaip nemalonu gir 
dėti, kada mūsų vaikučiai tarp 
savęs bendrauja, lanko tą pačią 
mokyklą, ją bąigia ir lieka ar
timais draugais, tuo tarpu mes, 
tik tvora atsitvėrę gyvendami 
nepažįstame savojo kaimyno, o 
neretai ir viename lageryje gy
venusio. Mūsų vaikučiai mus 
pralenkė penkiolika metų, o mes 
per tą laiką nebuvome suėję ant 
ežios pypkės parūkyti ir durne
lės padūmoti, pagyventi bendru 
rūpesčiu.

Dabar pasitaiko puiki proga 
pakelti vieni kitiems kepurę ir 
nuoširdžiai susipažinus pasikal
bėti. Tokią progą mums duoda 
šios mokyklos tėvų komitetas, 
gegužės 15 d., šeštadienį, Balio 
Pakšto salėje ruošdamas links- 
smą kaimynų subuvimą.

Kai kaimynai mus pavaišins, 
gerokai būsime pasišnekėję, ta
da į mūsų puikių nuotaikų sū
kurį atklys sol. V. Stankienės 
malonios dainų meliodijos ir dar 
kai kas netikėto, kas nustebins 
ir prajuokins iki ašarų. Akto
riai L. Barauskas ir K. Veselka 
nuostabiu menišku žodžiu pavar 
tys ir mūsų kasdieniško gyveni
mo puslapius, kuriuose atpažin
sime .save.

O kas nenorės išbandyti savos 
laimės? Ne vieną pradžiugins 
dail. Rūkštelės ir Petravičiaus 
meno kūriniai ir kitos puikios 
ir vertingos dovanos, kurias pa
skyrė mūsų prekybininkai Kar
velis, Terra — V. Civinskas, 
Daukus, Brazdžionis, Kinderiai, 
“Paramos” savininkai J. Ja-

nušaitis ir J. Mažeika ir kiti. 
Norėčiau šias palaidas mintis

baigti tėvų komiteto žodžiu: 
“Mokykla savyje kaupia šven
tus dalykus: mūsų meilę ir pri
sirišimą lietuviškam žodžiui”. 
Ta mokykla priklauso tau ir 
man, joje mūsų busimojo gyve
nimo dalis ir jaunosios kartos 
ateitis. J. Janušaitis

Mary Guess, Chicagos moteriškė švenčianti 108 m. sukaktį, traukia 
pypkutę. Ji yra gimusi 1857 m. Sakosi, kad gyvenusi tvarkingai ir vi
sus žmones mylėjusi. Sveikinimus sukaktuvininkė gavo iš prez. 
Johnson, Illinois gub. Kerner ir Chicagos mero Daley.

KANADOS ŽINIOS
Windsor, Ont.

SIDABRINIS KUN. D.
LENGVINO JUBILIEJUS

1940 metais gegužės 23 d. 
Telšiuose buvo įšventintas kuni
gu Domininkas Lengvinas, tai
gi šiais metais sueina 25 metai. 
Šios reikšmingos sukakties — 
sidabrinio jubiliejaus šventė bus 
švenčiama sekmadienį, gegužės 
23 d. Kun. D. Lengvinas yra 
>Windsoro lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, pavyzdingai 
gražiai tvarko bažnytinius rei
kalus, šioje jaunoje, dar trejų 
metų neturinčioje parapijoje ir 
yra aktyviai įsijungęs į Wind- 
soro Lietuvių bendruomenę 
(valdybos vicepirmininkas).

Padėkos šv. mišios bus 11 vai. 
Windsore lietuvių bažnyčioje, 
808 Marion Ave., o pagerbimo 
pietūs 1:30 vai. italų St. An
gelą salėje, 750 Erie st. East.

Jubiliejui rengti komitetas 
laukia iš visų pranešimo apie 
dalyvavimą pagerbimo pietuose, 
kad galėtų žinoti galimai tiks
lesnį dalyvių skaičių paruošiant

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

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GRAŽI ŠVENTE BLINSTRU

BŲ ŠEIMOJE

Eugenija Blinstrubienė gegužės 
8 d. išgyveno malonią staigme
ną. Tą dieną jos vyras Bronius, 
sūnūs Arūnas su savo sužadėti
ne Birute Rimbergaite ir Riman 
tas su žmona Danute ir Eugeni
jos seserys — Sekmokienė ir 
Rejerienė Don Varno posto sa
lėje penkiasdešimtojo gimtadie
nio proga jai suruošė netikėtas 
vaišes. Kai jau viskas buvo pa
ruošta ir salėje laukė susirinkę 
giminės ir artimieji, jos vyras 
Bronius ir sūnus Arūnas kvietė 
Eugeniją motinos dienos proga 
važiuoti į bet kurį miesto resto
raną vakarienei.

Bevažiuodami jie sustojo ties 
Don Varno postu ir lyg su rei
kalais užsuko į vidų. Buvo tikra 
staigemna.

Puošniai parengti stalai ir di
delis būrys svečių jau laukė at
vykstančiųjų. Eugeniją Blinst- 
rubienę šis įvykis labai sujaudi
no ir nudžiugo.

Už stalų susėdo keturios Blin
strubų genkartės: senoji mamy-

pietus. Pranešimus apie dalyva
vimą reikia siųsti nedelsiant, 
kad jie būtų gauti ne vėliau ge
gužės 19 d., adresu — 808 Ma
rion Ave., Windsor, Ont.

BENDRUOMENES APYLIN
KES 15 METŲ SUKAKTIS
Windsoro Lietuvių bendruo

menės apylinkei balandžio 23 d. 
suėjo 15 metų. Sukakties pami
nėjimas, taikantis prie kaimynų 
detroitiečių parengimų kalendo
riaus, buvo atidėtas ir jis įvyks 
šeštadienį, gegužės 22 d. kroatų 
salėje, 2520 Seminole st. Det
roito Dramos mėgėjų sambūris, 
vad. aktorės Z. Arlauskaitės - 
Mikšienės, suvaidins 3-jų veiks
mų komediją “Teta iš Ameri
kos”. Po programos bus šokiai, 
veiks turtingas kanadiškas bu
fetas. Vakaro pradžia 7 vai.

Tai paskutinis platesnio mas
to Bendruomenės rengiamas su
buvimas salėje šiam sezonui už
baigti, kuriame bus malonu sma
giai praleisti laiką ir kartu pa
minėti 15 m. veiklos sukaktį.

P. J.

tė Jos duktė Eugenija, Eugeni
jos sūnūs ir sūnaus Rimanto 
vaikučiai. Svečių tarpe — Liet. 
fondo pirm. T. Blinstrubaas su 
žmona, inž. Juškų šeima, dr. 
Petkų šeima, Stella Paškonienė, 
Mažeikos, F. Tarulienė, Šimai
čiai, Putnai, Binderiai, Pagiriai, 
inž. Stankų šeima. Sekmokų, Re 
jerių šeimos, šošiai, krikšto dūk 
tė su savuoju berniuku ir dau
gelis kitų Blinstrubų draugų. 
Vaišių metu skambėjo lietuviš
kos dainos ir mezgėsi malonūs 
pašnekesiai.

Vytautas Pagirys visų svečių 
vardu sukaktuvininkę nuošir
džiai pasveikino ir trumpa min
timi prisiminė jos ir visos šei
mos gražų ir pavyzdingą gyve
nimą.

Vaišėms baigiantis Eugenija 
Blinstrubienė padėkojo savo my 
limam vyrui ir geriems sūnums 
ir artimiesiems giminėms už to
kią malonią ir labai mielą staig
meną ir visiems už dovanas ir 
atsilankymą. Jos žodis buvo tru

A. -f- A. 
PETER NORKUS

Gyveno 6935 S. Artesian Ave.
Mirė geg. 13 d., 1965, 4:30 vai. popiet, sulaukęs 80 m. 

| amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno Rėdybos.
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Rukšėnai- 

I te), sūnus John, .marti Anna, duktė Anna Spurlock, žentas 
Bill, 6 anūkai, brolis Alex su šeima, pusbrolis Peter Zarumba, 
pnsseserė Catherine McGuire, ir kiti giminės, draugai ir pa- 

| žįstami.
Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad. 2 vai. popiet Petkaus Mar- 

| ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 17 d. iš koplyčios 9 vai.

I ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa- 

Į maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 

I mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sunirs, duktė, marti, žentas, ir anūkai.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

PADĖKA
A. -f- A.

PRANĖ ŽELVIENĖ - BRUKLYTE
Mūsų mylima žmona ir sesuo mirė 1965 m. gegužės mėn. 

6 d. ir buvo palaidota gegužės men. 10 d. šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. 
prel. A. Martinkui, kun. L. Vaišvilai ir kun. A. Baltiniui, kurie 
atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame kun. A. 
Vaišvilai ir kun. B. Sugintui, kurie palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 'bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame visiems laidotuvėse da
lyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už 
malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

VYRAS PRANAS ŽELVYS IR SESUO ONA KODE

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500

U

mpas, bet labai jautrus ir mie
las.

Prisimenant šią gražią aki- 
mirką, tenka pasidžiaugti, kad 
Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
gražiai išaugino ir lietuviškoje 
dvasioje išauklėjo du sūnus — 
Rimantą ir Arūną. Jų gera šir
dis ir duosni ranka nėra atstū
musi paršančiojo aukos geram, 
lietuviškam reikalui. jvį.

Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau 
tikiuosi, jog niekada nepasidary. 
siu toks niekšas, jog priespaudą 
palaikyčiau taika. —

L. Rossuth
llilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllim,

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stotiea 
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. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamai |r 
“Draugas".
IIUUUIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIII
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 15 d.

X Chicagos arkivyskupijos 
savaitraštis, New World, geg. 
14 d. laidoje talpino straipsnį 
su paveikslu apie vysk. Vincen
to Brizgio sidabr. vyskupystės 
jubiliejų. Taipgi paminėjo, jog 
vysk. Brizgys geg. 16 d. 3 vai. 
po piet suteiks sutvirtinimo sak 
ramentą Švč. P. M. Gimimo baž
nyčioj, Marąuette Parke, vaka
re 7:30 v. Resurection parapijo
je; geg. 17 d. Šv. Kolumbos 
parap.; geg. 18 d. Šv. Gertrūdos 
parap.; geg. 21 d. Šv. Vilibror- 
do parap. Tas pats laikraštis 
taip pat paminėjo Kunigų Vie
nybės seimą, įvykstantį geg. 18 
ir 19 d. tėvų jėzuitų, tėvų mari
jonų ir seserų kazimieriečių pa
talpose.

X šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų Chicagos apskričio metinė 
vakarienė įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 16 d., Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje, 4426 
S. Fairifeld Avė. Programą iš
pildys “Ateities” Atžalynas su 
šokiais ir dainomis. Keletą dai
nų padainuos Leonilija Nakuty- 
tė ir Diana Griciūtė, Alice Ste
phens dainininkės. Visi kviečia
mi atsilankyti.

X Lietuvių teisininkų d-jos 
Chicagos sk. susirinkimas įvyk
sta šį sekmadienį, gegužės 16 
d., 3 v. p. p. Jaunimo centro 
203 kamb. Programoj — filmas 
iš karo ir abiejų Lietuvos oku
pacijų bei valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

X Chicagos Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos visuoti
nas tėvų susirinkimas įvyks Jau 
nimo centre sekmadienį, gegu
žės 16 d., 2 v. p. p. Dienotvar
kėje svarbūs mokslo programos 
ir ūkiniai klausimai. Tikimės 
gausaus tėvų atsilankymo.

X Vien jau tik pažiūrėti — 
tikras malonumas tas naujasis 
Telefunken FM, AM ir trumpų 
bangų nešiojamas radijas. Pasi
žiūrėkit pas Gradinską. TV, Hi 
Fi stereo, vėsintuvai. 2512 W. 
47th Str., FR 6-1998. (sk.)

X Vyt. Bruzgulį, studijavusį 
farmaciją Kaune 1935—1940 m., 
prašo atsiliepti A. Žilinskas, 
2120 S. 50th Avė., Cicero, III., 
60650. OL 6-6599. (sk.)

X šiaurės Amerikos Pabaltie
čių krepšinio ir tinklinio pirme
nybės bus Chicagoje. 1965 m. 
geg. 15 d., 3 v. p. p. Mergaičių 
tinklinis, 5 v. p. p. Vyrų krepši
nis — Vid. Vak. Sporto Apyg. 
Rinktinė — Latvių R-nė, Fos
ter Park, 8400 So. Loomis Blvd. 
1965. V. 16 d., 11 v. r. Mot. 
Tinki. — liet., latv., 12 v. d. 
Vyr. Tinki. — liet., latv., 2 v. 
p. p. Jaunių Krepš.—liet., latv., 
3:30 v. p. p. Vyrų Krepšinis— 
liet. latv., Brother Riee Aukšt. 
Mok., 10001 So. Crawford Avė.

(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 Bronė Mikulskienė, 3619 
S. Blake St., savo vyro Stasio 
vardinių proga suruošė vaišes. 
Svečiai turėjo malonią progą pa
sidžiaugti žydinčiomis jų sode 
vyšniomis ir prie lietuviškos dai 
nos pajusti Mikulskių nuošir
dumą.

X Šiluvos koplyčiai Wasing- 
tone įrengti komitetas gegužės 
10 d. posėdžiavo Chicagoj. Svar 
styta, kaip greičiau užbaigti va
jų. Jau gauta aukų per $300,- 
000, jei dar aukų ateitų apie 
$50,000, tai užtektų ir koplyčios 
užbaigimui ir numatomam lietu
vių katalikų kongresui.

X Moterų sąjungos 67 kp. 
narės eis bendrai prie šv. Ko
munijos šį sekm., gegužės 16 
d., 9 vai. šv. mišių metu. Narės 
prašomos susirinkti į švč. Pan. 
M. Gimimo parap. salę 8:30 v. 
r., iš kur eisim kartu į bažny
čią. Po pamaldų bus bendri pus 
ryčiai parapijos salėje. Narės 
kviečiamos gausiai atsilankyti.

X Kun. klebonas Ld vardas 
Abromaitis, minėdamas savo ku 
nigystės 25 m. sukaktį, šiendien 
1 v. p. p. šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioje atnašaus iškilmingas 
mišias giminėms, artimiesiems 
ir klasės draugams. Prel. Povi
las Marcinkus iš Romos bus ar- 
kikunigas, kun. Antanas Zaka
rauskas — diakonas, kun. kleb. 
A. Karoblis — diakonas, pamok 
slą pasakys kun. V. Mikolaitis.

Rytoj 10 vai. rytą jubiliatas 
atnašaus padėkos mišias, asis
tuojamas kun. A. Miciūno, MIC, 
ir kun. A. Naudžiūno, MIC. Pa
mokslą pasakys kun. A. Zaka
rauskas. Į šias iškilmes kviečia
mi visi Šv. Kryžiaus parapijos 
nariai ir plačioji Chicagos vi
suomenė.

X Juozas Gabralavičius iš 
Washington, D. C., atsiuntė 
$1,000 auką Šiluvos koplyčiai 
Washingtone, o Apolonija Lauri 
naitienė, iš Chicagos, tam rei
kalui paaukojo 100 dol.

X LB Cicero Apylinkės val
dyba moksleivių pavasario šven
tės metu, kuri įvyks gegužės 23 
d., Bučo sodyboj Willow Springs, 
III., vaišins svečius skaniais ku
linarijos gaminiais, o Brighton 
Parko LB apylinkės valdyba 
gaivins ištroškusius minkštais 
gėrimais, (pr.)

X Ieškom katalikės, vaikus 
mylinčios, lietuviškai kalban
čios, Los Angeles gyvenančios 
ar ten persikelt norinčios po
nios prižiūrėti du mažamečius 
vaikučius bei padėti su namų 
ruošos darbu. Sąlygos pagal su
sitarimą. Rašykit “Draugas”, 
8068, 4545 West 63 St., Chicago, 
Illinois, 60629. (sk.)

X Baleto Mokykla - Teatras, 
2515 West 69th St., nuomoja pa
talpas. Salė vestuvėms, baliams 
iki 200 žmonių. Tel. HE 6-4480 
arba 778-4240. (sk.)

X Knygų leidykla TERRA iš
leido premijuotą Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų komediją 
Viščiukų ūkis. Formatas 5.5 per 
8.5, kietais viršeliais, geras po
pierius, kaina $3.00. Knyga bus 
pradėta pardavinėti premjeros 
metu, šį šeštadienį ir sekmadie
nį gegužės 15 ir 16 dienomis. 
Norintiems autorius duos autog
rafą. Platintojai ir užsisakantieji 
paštu, prašomi rašyti šiuo ad
resu : A. Kairys, 2501 West 69th 
St., Chicago, IH. 60629. (sk.)

Brooklyne registruojamasi žygiui į Washingtoną, kuris įvyksta gegužės 15 d. Nuotr. Vyt. Maželio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. dr. Bronius Vaškelis 
iš Lafayette kolegijos, Easton, 
Pa., gegužės 21 d. atvyksta į 
New Yorką, kur Filisterių skau 
tų s-gos New Yorko skyriaus 
sueigoje skaitys paskaitą tema 
“Baltrušaičio vieta lietuvių li
teratūroje” Visi FSS nariai ir 
studentai skautai - skautės bai
gią studijas kviečiami dalyvau
ti. Sueiga įvyks R. ir D. Kezių 
gyvenvietėje.

— Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų rėmėjų suvažiavi
mas įvyks gegužės 23 d. seserų 
sodyboje Putnam, Conn. Suva
žiavimas prasidės šv. mišiomis, 
kurias atnašaus prel. V. Balčiū
nas lietuviškai 11 vai. Pietūs ir

Kompozitorius Vytautas Jančys, 
kurio Kvartetas A-major, pačiam 
autoriui grojant, išpildytas stygi
nio kvarteto koncerte.

X Cicero Lietuvių Raudonos 
Rožės pašalpos ir sporto klubo 
susirinkimas įvyko gegužės 7 d. 
Protokolas susirinkimo priimtas 
be pataisų. Sergančių narių tik 
vienas, Petras Kaunietis. Lan
kytojai pranešė, kad ligonis 
sveiksta. Atstovai pateikė meti
nę atskaita iš 1964 metų. Mie
sto rinkimų metu klubo nariai 
rėmė G. Genį ir M. Masiliūną. 
Abu išrinkti. M. Masiliūnas pri 
siuntė padėkos laišką už paramą 
ir pasižada remti lietuvius.

X Aušros Vartų lituanistinė 
mokykla sekmadienį, geg. 16 d., 
4 v. p. p. minės motinos dieną, 
atlikdami ištrauką J. Bertulio 
vaizdelio “Mama”, o po to muz. 
J. Bertulio fortepiono studijos 
mokiniai turės mokslo metų už
baigimo pasirodymą.

CHICAGOS ŽINIOS

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.

i---------
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Siunčiu 

• Vardas

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIA ATKARPA

$.................čekį už .................... bil. po $............ už bilietą.

ir Pavardė ............................................................................................
| Gatve 

Miestasce
Valstybe Zip
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pasitarimai po mišių, o 3 v. me
ninė programa, kurią atliks mer 
gaičių bendrabutis.

Jau prakasta žemė Arkiv. J. 
Matulaičio namams. Netrukus 
statyba bus pradėta. Suvažiavi
mo metu bus galima daugiau su 
žinoti apie didžiąją statybą ir 
auką bei patarimais padėti kaip 
greičiau tuos lietuviams reikalin 
gus namus įsigyti. Visi Atlanto 
pakraščio lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami suvažiavime daly
vauti.

KANADOJ
— Hamiltone, Ont., Aušros 

Vartų lietuvių parap. Jaunimo 
centro pašventinimas įvyks bir
želio 20 d.

BRAZILIJOJE
— Didelės iškilmės. Sao Pau

lo mieste geg. 2 d. Mookos ra
jone įvyko didelė šventė. Eilę 
metų dr. Vinco Kudirkos rūmai 
išbuvę nelietuvių rankose, paga
liau atvėrė savo duris lietu
viams.

Brazilijos Liet. sąjunga pa
kvietė lietuvius jėzuitus ir pave 
dė jiems tuos rūmus administ
ruoti bei išvystyti lietuvišką vei 
klą. Tėvai jėzuitai tuose rūmuo
se apsigyveno 1964 m. vasario 
mėnesį, nors juose dar nebešei
mininkavo nelietuviai nuominin
kai. Bet pamažėle jie buvo iš
gyvendinti ir gerokai apleistas 
pastabas bent iš vidaus puikiai 
atnaujintas. Todėl į tų rūmų ati 
darymą sugužėjo apie 300 tau
tiečių. Iškilmės pradėtos geguži
nėmis pamaldomis laikinojoj ko 
plyčioj. Paskui iškilmingas ak

tas salėje, kur tėvų jėzuitų vy
resnysis I. Giedrys pasveikino 
gausiai susirinkusius lietuvius, 
padėkojo už nuoširdžią paramą, 
bendradarhiavimą ir papasako
jo, kokių užsimojimų tėvai jėzui 
tai turi tolimesnei tų rūmų veik 
lai išvystyti. Juose bus lituani
stikos mokykla, kursai, taut. šo
kių ansamblis, choras, sporto į- 
vairių šakų būreliai, vaidinimai, 
koncertai ir t.t. ir t.t.

Meninėje dalyje pasirodė V. 
Anastacio (S. Paulio rajonas) 
jaunimo choras, vadovaujamas 
St. Kubiliūno su pora dainų, ir 
tik prieš keletą mėnesių pradė
tas organizuoti Mookos Lietu
vių Namų choras, vadovauja
mas T. J. Kidyko, padainavęs 
trejetą dainų.

1 vai. ir 15 min. trukusią ofi
cialiąją programą sekė vaišės, 
šokiai, skambėjo dainos. Tėvai 
jėzuitai gavo nuoširdžių sveiki
nimų ir geriausių linkėjimų to
limesnei veiklai. Jie stengsis 
tuos rūmus tvarkyti Chicagos 
Jaunimo centro pavyzdžiu ir 
dvasia.

VOKIETIJOJ
—Paverg. tautų seimo atstovai 

Strasburgo posėdžiuose. Nuo ge 
gūžės 3 d. Strasburge vyksta 
Europos Tarybos patariamojo 
seimo posėdžiai. Gegužės 6—9 
d. Strasburge vykusiame koliok-

ATIDARĖ MEDICINIŠKĄ ŠIL
TADARŽĮ

Illinois universitetas atidarė 
naują $300,000 kainavusį šilta
daržį tarp Lisle ir Dovvners 
Grove priemiesčių. Jame bus au
ginami augalai, turį kokį nors 
sąryšį su medicina.
HELIKOPTERIŲ SUSISIEKI

MAS BAIGIASI

JAV kongresui atsisakius to- 
Eau pratęsti teikiamą pagalbą 
helikopterių susisiekimo kompa
nijoms New Yorke, Los Ange
les ir Chicagoje, mūsiškė kom
panija šiomis dienomis sustab
do helipkopteriais susisiekimą 
tarp Midway, Meigs, Gary ir O’- 
Hare aerodromų. Tačiau Chica
gos helikopterių linija nesilikvi- 
duoja. Ji bandys toliau vesti pri 
vatų lėktuvų samdymą.

PAŠTO IŠPARDAVIMAS 
VARŽYBOMIS

Chicagos paštas geg. 18 d. 
praves pardavimą iš varžytinių 
visų tų dalykų, kurių dėl netik
slaus adreso ar blogos rašyse
nos negalėjo pristatyti adresa
tams nei sugrąžinti siuntėjams. 
Iš viso pardavimui siūloma apie 
800 vienetų, susidarančių iš vy
rų ir moterų aprangos, vaikų 
žaislų, mašinų dalių, kosmeti
kos, sportinių reikmenų ir t. t. 
Pardavimas įvyks 358 W. Har
rison St.

TAISO GREITKELIUS
Pradedant šį savaitgalį bus 

pradėta taisyti Eisehower ir 
Kennedy greitkelia’. Taisymas 
bus vykdomas savaitgalių nak
timis, kada eismui bus mažiau
siai trukdoma. Toks greitkelių 
taisymas užsitęs ik: spalio mė
nesio. Už Eisenhawer greitkelio 
taisymą bus išleista $349,559; 
Už Kennedy greitkelio taisymą 
bus išleista $30,000.

KOMUNISTAI KNISASI Į 
ROTUŠĘ

Atstovų Rūmų komisija nea- 
merikinei veiklai tirti iš Washing 
tono atvyksta Chicagon, kur 
geg. 25 d. federalinio teismo 
rūmuose pradės apklausinėji
mus ar komunistai yra infiltra
vę vieną Chicagos miesto rotu
šės departamentą.

viume su E. Tarybos nariais po
sėdžiavo iš JAV atvykęs Paverg 
tųjų Europos tautų seimo New 
Yorke pirm. albanas V. Germe- 
nji ir PET gen. komiteto atsto
vas rumunas. C. Visioanu. Pa
sikalbėjimuose pasidalinta min
timis apie padėtį komunistinio 
režimo kraštuose.

Po pasitarimų Strasburge PET 
atstovai lankėsi Bonnoje, Pary
žiuje, Londone ir Romoje. Pasi
kalbėjimuose su vyriausybių ir 
parlamentų atstovais paliesta 
padėtis komunistų pavergtuose 
rytų ir vidurio Europos kraš
tuose.

X šiandien 8 v» v. ir rytoj 3 I 
v. p. p., Jaunimo centre įvyksta 
“Viščiukų ūkio” komedijos 
premjera. Bilietų galima įsigyti 
Marginiuose iki 5 v. v. arba prie 
kasos, kuri pradės veikti 2 va
landas prieš vaidinimo pradžią.

(pr.)
X Nedelskite ir užsisakyki

te vietas Gyd. d-jos rengiama
me pobūvyje šeštadienį, birželio 
5 d. puošniam Jack Kilty’s res
torane.

Po vakarienės jus pralinks
mins Antro Kaimo aktoriai ir 
suintriguos profesionalas magi- 
kas. O vėliau šokiai, grojant A. 
Markausko orkestrui. Pelnas 
bus skiriamas šalpos ir kultū
ros reikalams.

Dėl bilietų ir vietų skambinti 
FI 9-9190. (sk.)

Jaunimo šventėje Chicagoje mokiniai šoka voveraitę, šįmet tokia 
šventė įvyks gegužės 23 d. Nuotr. J. Grabausko

LIETUVIŲ FONDO NARIŲ METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų balandžio 18 d. su dideliu pasisekimu praėjo šaulių orga
nizacijos suruoštas šokių vakaras Chicagoje. Dalyvavo daug jaunimo. 
Veikė bufetas, kuriame dirbo (iš k. į d.): Keturakiene, Petrauskienė, 
Balsevičienė, Markuzienė ir Babarskienė.

Suvažiavimas šaukiamas bir
želio 12 d. 12 vai. Jaunimo cen
tre, 620 S. Claremont Avė., Chi
cago, III. 60636, telef. 778-7227.

Suvažiavimo darbotvarkės pa 
grindiniai punktai: LF tarybos, 
valdybos, kontrolės bei kitų ko
misijų pranešimai; diskusijos 
dėl pranešimų ir pranešimų tvir 
tinimas; LF 1/3 narių ir kontro 
lės komisijos rinkimai; LF va
jaus suaktyvinimo klausimas.

Kiekvienam LF nariui fondo 
taryba yra išsiuntinėjusi spe
cialius suvažiavimui pakvieti
mus su reikiamais nurodymais. 
Jei fondo narys asmeniškai ne
galės suvažiavime dalyvauti, jis 
turi teisę raštiškai įgalioti kitą 
asmenį ir ne LF narį, kuris jį 
atstovautų.

Visi LF nariai, ar jų įgalio
tiniai ir svečiai kviečiami šiame 
suvažiavime dalyvauti.

Šiuo metu LF yra apie 680 
pilnatesių narių su 180,000 dol. 
pagrindiniu kapitalu. Fondo ka-

fondo įsisteigimo iki 1965 m. 
sausio 1 d. yra duota arti 10,- 
000 lietuvių kultūrai, švietimui 
ir lietuvybei remti. Fondui au
gant, toji parama kiekvienais 
metais didės. Labai svarbu, kad 
suvažiavime dalyvautų didžiau
sias fondo narių skaičius. Jie, 
be kitų reikalų, turės nustatyti 
gaires, kaip ir kuriais būdais 
būtų galima suaktyvinti fondo 
augimą. Tą problemą sėkmin
giau galėtų spręsti gausus su
važiavimas. Sekančią dieną, sek 
madienį birželio 13-tą, suvažia
vimo dalyviai galėtų dalyvauti 
partizanų pagerb. koncerte Mc
Cormick rūmuose, kur bus išpil
dyta Verdi Reąuiem ir komp. 
Br. Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpai”.

Suvažiavimo reikalais kreip
tis į Suvažiavimo registracijos 
komisiją šiuo adresu: c/o A. Re 
klaitis, 6643 S. Maplewood Av., 
Chicago, III. 60629, telef. 778-

Adolfas Baliūnas, Illinois Lietu
vių Prekybos rūmų pirmininkas, 
kuris daug pastangų padėjo su
rengti šios organizacijos tradicinį 
banketą, būsiantį rytoj, 6 vai. 
Ambassador West viešbutyje.

SĄŽININGAS PATARNAUTO
JAS

James O’Neal patarnautojas 
prie stalų Pick-Congress viešbu
čio valgykloje, rado po stalu 
portfelį su $35,000. Radyboms 
jis gavo $150. Pinigai priklausė 
iš Japonijos besisvečiuojančiam 
dr. Soichiro Makino, Tokyo li
goninės direktoriui.

25 STUDENTAI GAVO 
$90,000

Jewel krautuvės Chicagoje 
išdalijo $90,000 pagelbėti 25 
mokslus einančius studentus, ku 
rie kas savaitę išdirba bent 15- 
ka valandų, kurioje nors Jewel 
krautuvėje. Dešimtis studentų 
gavo po $6,000. Penkiolika stu
dentų gavo po $2,000.

DEGĖ VAIKŲ PRIEGLAUDA
St. Joseph vaikų prieglaudoj, 

739 E. 35 St., įvyko gaisras. 
Apie 85 vaikai, nuo 3 iki 14 
metų, buvo išnešti ar patys iš
bėgo iš degančio pastato. 15 vie 
nuolių irgi turėjo išbėgti. Viena 
vienuolė buvo sužeista. Mažai 
padaryta medžiaginių nuosto
lių.

PADEGIMAI LIETUVIŲ 
RAJONE

Ugniagesiai tiria ar du namai, 
lietuvių apgyventame rajone, 
buvo padegti. Degė namai prie 
6626 ir 6628 S. Washtenaw. 
Nuostolių padaryta apie $5,000. 
Trylika žmonių apleido namus 
gaisro metu.

— Amerikoje 1963 m. gimę 
žmonės gali tikėtis išgyventi vi
dutiniškai 69.9 m. 1900 m. vidu
tiniškas žmogaus amžius buvo 
47.3 m.

— Amerikoje vidutiniškai pa
cientas ligoninėj išlaikomas 7.7 
dienas, o prieš 25 m. — 14 d. 
Dėl medicinos pažangos žmogus 
greičiau sveiksta.

pitalo pelno (procentai) nuo 12858. LF Tarybos prezidiumas

Išsiklrpk

TELEVIZIJA neveikia? 
šaukti Vladą Velžą reikia.
$3.00. Bet kada. GB 6-5937 

Išsiklrpk


