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Domininkonų Respublikos sukilėliai guli tarptautinėje zonoje, einančioje per Santo Domingo miestą. Šie 
sukilėliai yra JAV kareivių priežiūroje.

Generolai ir maršalai kelia 
Staliną iš karsto

Maskvos taikos mostas Stalino link
MASKVA. — Sovietų Aukš

čiausios tarybos įsaku gegužės 
* 9 d. bus kasmet švenčiama kaip 

“sovietų tautos laimėjimo di
džiajame tėvynės kare, 1941 — 
1945” diena. Šių metų gegužės 
9 d. Maskvoje buvo didelis ka
rinis paradas ir šventės proga 
pasakytos kalbos turėjo politi
nės naujovės bruožų. Būdinga, 
kad Lenino premija atžymėtas 
rašytojas Smirnovas buvo pa
siūlęs, kad Chruščiovo pašalin
tasis maršalas Žukovas priim
tų karinį paradą. Tai neįvyko. 
Žukovas pagarbiai tedalyvavo 
kaip vienas karo veteranų. Kaip 
ir anksčiau, visoje Sovietijoje 
buvo keliami sovietų politinių 
bei karo vadų nuopelnai. Šiais 
metais iškeltas sovietinio “pil
kojo piliečio” vaidmuo, mažiau 
kalbėta apie rusų nuopelnus ir 
daugiau išryškintas “visų So
vietų Rusijos tautų” indėlis ka
ro metu. Priminti net ir pilie
čių — žydų nuopelnai.

Stalino vaidmuo
Karo laimėjimo 20-čio proga 

sovietų generolų ir maršalų pa
reiškimuose pasigirdo visai nau
ja gaida — pabrėžtas Stalino 
vaidmuo antrajame pasaulinia
me kare. Kai kurie generolai 
(Pavlenko, Pozdniak) pažymė
jo, kad, esą, Stalinas ne tik 
pasirašydavęs įsakymus, bet ak
tyviai dalyvavęs, paruošiant į- 
vairius karo veiksmų planus. Jis 
suvaidinęs didelį vaidmenį gi
nant Stalingradą. Marš&las Ivan 
Bagramian pasikalbėjime su “Li 
teraturnaja Gazeta” nurodė, 
kad Stalinas dar 1941 m. pava
sarį įžiūrėjęs karo grėsmę. Mar
šalo nuomone, Stalino klaida 
buvusi ta, kad jis nepasirūpinęs 
paruošti dalinius aliarmo būklei 
ir dėl to vokiečiai turėję pradi
nių laimėjimų.

Iškėlus Stalino vaidmenį karo 
metu, jau atpuola 20-jo partijos 
suvažiavimo metu, 1956 metais 
Nikitos Chruščiovo priekaištai 
Stalinui — karo vadui nemok
šai. Tad jau teks susirūpinti ir

KALENDORIUS
Gegužės 18 d.: šv. Venanci- 

► jus, Erdvilas.
Gegužės 19 d.: šv. Celestinas, 

Skaistuolis.
ORAS

•Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— aukščiausia oro temperatūra 
70 laipsnių.

Saulė teka 5:28, leidžias 8:05.
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istorijos vadovėlių taisymu. 
Karo pabaigos minėjimas Ma

skvoje buvo ir proga iškelti 
dabartinio Kremliaus režimo po 
puliarumą ir autoritetą. Tai iš
ryškino gegužės 8 d. Kremliaus 
Suvažiavimų rūmuose pasakyta
L. Brežnevo kalba. Joje nebu
vo jokių prieš Staliną nukreip
tų užuominų, gi visas, tarp karo 
pabaigos ir Chruščiovo reformų 
buvęs laikotarpis Brežnevo įver
tintas buvęs iš esmės teisingas 
ir sėkmingas. Žukovo, Vorošilo- 
vo ir Timošenkos nuopelnų pa
minėjimas teikia įspūdį, kad no
rima galutinai atsisakyti nuo 
nesenos praeities nuosėdų. Šiais 
metais buvo būdinga ne tik tai, 
kad paminėti įvairių tautybių 
karo meto nuopelnai, bet ir tai 
kad įvairiais ordinais gausiai 
atžymėti valstybės saugumo ka
riai ir pareigūnai: penki iš jų 
apdovanoti “Sovietų Sąjungos 
Didvyrio” vardu, iš viso įvai
rius ordinus ir medalius gavo 
1,632 saugumiečiai (dabar jie 
vadinami “čekistais didvy-

PABALTIEČIŲ SPORTO VARŽYBOS
CHICAGO. — Sekmadienio 

pabaltiečių rungtynių rezulta
tai: moterų tinklinį laimėjo lie
tuvės prieš latves santykiu 3:1, 
vyrų tinklinį laimėjo latviai 
prieš lietuvius santykiu 3:0; jau 
nių (berniukų) krepšinį laimėjo 
latviai prieš lietuvius santykiu 
67:57; Šiaur. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė laimėjo prieš 
Šiaurės Amerikos latvių rinkti-

Daugiau informacijų
Rytų Europai

MUENCHENAS, Vokietija. — 
Šiom dienom Muenchene Lais
vosios Europos radijo patalpose 
įvyko Laisvosios Europos komi
teto europinio patariamojo ko
miteto posėdis. Prieita išvados, 
kad šiuo metu esą svarbiau ne
gu anksčiau rytų Europai pa
teikti objektyvias informacijas 
apie padėtį pasaulyje. Pasisaky
ta už sustiprintus ūkiškus, kul
tūrinius ir socialinius ryšius su 
rytų Europa.

Komiteto pirmininkas, buvęs 
Belgijos pirmininkas van Zee- 
land nurodė, kad sutariama stip 
rinti Šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) ir Europos apjungimą.

—o—
— Vak. Vokietijos kancleris 

L. Kr bardas šiom dienom griež
tai paneigė žinią, kad ir toliau 
Bonna pristato Izraeliui ginklų.

iž«

riais”). Kai anksčiau karo lai
mėjimo didvyriais buvo laikomi 
generolai ir maršalai, tai šiemet 
itin iškelta komunistų partija. 
Tai minėjo ir Brežnevas, į tai 
nurodė ir gegužės 7 d. “Prav
dos” vedamasis — esą, karas 
laimėtas, suderintai veikus ko
munistų partijos organams ir 
raudonajai armijai. L. Brežne
vo kalboje buvo rūsčių žodžių 
Bonnos ir Washingtono adresu. 
Buvo būdinga iš komunistų va
dovo lūpų (plg. “Tiesą”, nr. 
107) išgirsti tokį JAV valdan
čiųjų sluoksnių apibūdinimą: 
“Jie nori nurodinėti kitų šalių 
tautoms, kokią santvarką jos 
privalo turėti savo namuose, ir 
mėgina ginklu nuslopinti tuos, 
kurie jiems nenulenkia galvos”.

(E.)

— Pietų Korėjos prezidentas 
Chung Hee Park vakar atvyko 
į Washingtoną vizito. Jis turės 
pasikalbėjimus Baltuosiuose Rū 
muose su prezidentu Johnsonu.

nę santykiu 138 prieš 82 (pir
mas kėlinys 60:45 lietuvių nau
dai). Estai rungtynėse nedaly
vavo.

—o—
Susitaikė Prancūzija

su Monaku
PARYŽIUS. — Prancūzų pre

zidentas Charles de Gaulle šiom 
dienom pakvietė pietums į Eli- 
zėjaus rūmus Monako princą 
Rainier ir jo žmoną Grace (Kel
ly). Šis priėmimas laikomas 
Prancūzijos susitaikinimo su 
Monako kunigaikštija simboliu. 
Prieš metus gen. de Gaulle gra
sino Monako kunigaikštijai eko
nominiu boikotu.

Pavergtos Lietuvos 
dviračiai Sovietų

parodoj JAV
VILNIUS, pavergta Lietuva. 

— Balandžio mėnesį iš paverg
tos Lietuvos į Jungtines Ame
rikos Valstybes išsiųsta Šiau
lių “Vairo” gamyklos vaikų dvi 
račių — “Ereliukų” ir “Kregž
dučių” — siunta. Jie numatyti 
eksponuoti Sovietų Rusijos pra
monės gaminių paradoje New 
Yorke. “Tiesa” (nr. 103) paste
bi, kad tie Sovietų Rusijos var
du eksportuojami dviračiai esą 
mėgstami Libijos, Suomijos, 
Prancūzijos ir Irako berniukų 
ir mergaičių. (E.)

Nauji durnai virs Domininkonų Respublikos
SANTO DOMINGO, Dominin

konų Respublika. — Užvakar a- 
pie 400 komunistų milicininkų 
žuvo smarkioje kovoje su domi
ninkonų armijos kariais, o 407 
sukilėliai buvo paimti nelaisvėn 
šiaurės rytinėje miesto, dalyje. 
Tačiau oficialiai žuvusiųjų skai
čius nepaskelbtas, tik paimtųjų 
nelaisvėn. Antikomunistinis ar
mijos vadas brig. gen. Jacinto 
Martinez-Arama, 52 metų, pas
kelbė, kiek sukilėlių pateko ne-

Žymus lenkų diploma
tas paprašė JAV-ių 

politinio prieglobsčio
BERLYNAS. — Lenkų kari

nės misijos vakarų Berlyne vir
šininkas Wladislaw Tykocinski 
sekmadienį priėjo skanėstų krau 
tuvėje prie JAV kario ir pap
rašė politinio prieglobsčio Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Tykocinski buvo nuvestas pas 
JAV-bių pareigūnus ir išskrai
dintas lėktuvu į Vakarų Vokie
tiją.

Lenkas pabėgėlis į Vakarus 
yra diplomatas su ministerio 
rangu ir jis penkerius metus 
yra išgyvenęs Berlyne. Tyko
cinski priėjo krautuvėje netoli 
karinės būstinės vakarų Berly
ne prie amerikiečio seržanto Ma- 
rion H. Tomlinson ir jam pasa
kęs, jog jis nori gauti politinio 
prieglobsčio.

Tomlinson iš Mount Vernon, 
Ind., susisiekė su s^vo viršinin
kais. Jis nuvedė Tykocinski, ku
rio rangas atitinka majoro ge
nerolo laipsniui, pas savo virši
ninkus į štabą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės svarsto, ar suteikti jam po
litinį prieglobstį.

Pietų Vietname karas greit nesibaigs
Atsargusis Anglijos dienraš

tis “Times” neseniai būkštavo, 
jog karo galo Pietų Vietname 
nematyti, o karo išsiplėtimo ga
limybės esančios padidėjusios. 
Jei ne savo rankomis Pietų Viet 
name kariaujanti raudonoji Ki
nija karą pralaimėtų, jos ver
žimasis į pietryčių Aziją ilges
niam laikui būtų sustabdytas, 
o Kinijos prestižas skaudžiai 
pažeistas. Kinijos spaudžiamas 
Šiaurės Vietnamas linkęs ne 
taikos derybas priimti, bet pa
kęsti Amerikos orinius puoli
mus. Londono dienraštis skel
bia, jog stambios Amerikos lai
vyno, oro ir armijos jėgos e- 
sančios sutelktos Okinavos salo 
je ir kitose Ramiojo vandenyno 
(Pacifiko) bazėse. Tų karinių 
jėgų paskirtis esanti ne tik P. 
Vietnamą ginti, bet ir kitur 
smogti, jei aplinkybės pareika
lautų. Jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės iš P. Vietnamo būtų 
išstumtos, visa pietryčių Azija 
būtų prarasta, o Filipinai ir Aus 
tralija netolimoje ateityje at
sidurtų grėsmės pavojuje.

Dabariniu metu JAV-bės Pie
tų Vietname turi apie 47,000 
kariuomenės, o dar apie 25,000 
karių plaukioja laivuose Pietų 
Vietnamo apylinkėse. Filipinai į 
Pietų Vietnamą pasiruošę siųs
ti 2,000, o Australija 800 savo 
karių.
Taikos pastangų nepasisekimas

Jungtinės Tautos, Kanada, 
Anglija, Prancūzija ir Sovietų 
Rusija siūlė Pietų Vietnamo ka
rą baigti derybomis. Pastangos 
liko nesėkmingos, kai komunis
tų valdoma Kinija nepanoro da 
lyvauti tarptautinėje konferen-

laisvėn, bet nieko nepasakė, 
kiek žuvo jo armijos vyrų.

Pėstininkai, tankai, mortirai 
ir artilerija iš eilės antrą die
ną tęsė kovą, kai tuo tarpu 
daugelis antikomunistų dominin 
konų klausė: “Kodėl Jungtinės 
Amerikos Valstybės neleidžia 
mūsų aviacijai ir laivynui pa
gelbėti mūsų pėstininkams šio
je kovoje prieš komunistus”.

350 sukilėlių žuvo nuo anti
komunistų karių mūšyje prie ka 
pinių miesto pramonės centre.

Sekmadienio naktį Santo Do
mingo mieste kovos buvo apri
musios, bet vakar ryte vėl užvi
rė kovos tarp sukilėlių ir civi- 
lės ir karinės juntos vyriausy
bės karių. Vakar po pietų suki
lėliai sakė atsiėmę tas “savo 
teritorijos” vietas, kurias buvo 
šeštadienį ir sekmadienį užėmę 
vyriausybės kariai.

Sukilimo vadas Caamano pas
kelbė, kad jis nekapituliuos

Milžiniški nuostoliai
SAIGONAS, P. Vietnamas. — 

Geležinių nervų JAV-bių armi
jos karininkai vakar sunaikino 
keturias labai pavojingas bom
bas, kurios buvo palaidotos Bien 
Hoa aviacijos bazės griuvėsiuo
se — skaudžiausioje amerikie
čių karo scenoje Vietname.

Karinio pareigūno pranešimu, 
mažiausia 27 amerikiečiai žuvo 
sekmadienį, įvykus Bien Hoa 
aviacijos bazėj sprogimams. 
Sprogimų metu buvo sunaikin
ta 22 bombų prikrauti lėktuvai 
ir kitokia amerikiečių nuosavy
bė. Tie sprogimai padarė JAV 
mažiausia 20 milijonų dolerių

Karas, kurio nei viena pusė negali pralaimėti, bet neranda būdų jam laimėti

cijoje, Šiaurės Vietnamas reika
lavo JAV-bių karinių jėgų iš
traukimo, o derybos tegul ei
nančios tik tarp Pietų Vietna
mo vyriausybės ir sukilėlių, gi 
JAV-bės atsisakė kartu sėsti 
prie derybų stalo su sukilėliais 
ir ištraukti karines jėgas.

Dabartiniu metu derybos Pie
tų Vietnamo karui baigti esan
čios negalimos, rašo C. L. Sulz- 
berger “New York Times” skil
tyse. Korespondentas teigia, jog 
JAV-bės per slaptus kanalus 
davusi suprasti, jog ji sustab
dytų orinius puolimus į šiaurės 
Vietnamą, jei jis sustabdytų ag
resiją ir eitų į garbingas dery
bas. Šiaurės Vietnamas įsiūly
mą neatsakė. Sulzberger daro 
išvadą: Pietų Vietname praside
da didelio lietaus laikotarpis, 
kuriame mažai galės judėti lėk
tuvai ir helikopteriai, o tame 
laikotarpyje Vietnamo sukilėliai

pasiruošę pradėti lemiantį puo
limą karui laimėti. Jei puolimas 
nepasisektų, Šiaurės Vietnamas 
gal eis į derybas tik rugsėjo 
mėnesį, kai lietaus laikotarpis 
bus pasibaigęs.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
karių stambus padidinimas Pie
tų Vietname susijęs ne su pa
siruošimu šiaurės Vietnamui 
pulti, bet su pagrindinių bazių 
apgynimu lietaus laikotarpyje. 
Komunistų puolimas laukiamas, 
išskirtinai Da Nang puolimas y- 
ra Vietkongo komunistų partiza 
nų planuose. Nors Pietų Viet
namo kariuomenė keleriopai y- 
ra gausesnė ir paskutiniuoju 
metu partizanams padarė skau
džių nuostolių, Vietkongo parti
zanai beveik neprarado apie du 
trečdalius jų valdomos teritori
jos. Kai Pietų Vietnamo gene
rolai “sportavo” perversmais ir 
savo tarpe kariavo dėl valdžios,

Sovietų gamintos antitankinės raketos išsviedėjos, paimtos iš Viet
kongo komunistų, parodomos Da Nange Pietų Vietnamo generolo 
Nguyen Chanh. Tai pirmas šios rūšies ginklas surastas Vietname.

sukilėliai ramiausiai prisivežė 
pakankamą kiekį ginklų, susi
organizavo į batalijonus, pul
kus ir divizijas. Prie Diemo re
žimo, rašo vienas Amerikos ko
respondentas, Pietų Vietnamas 
turėjo pavyzdingą žvalgybą, ku
ri laiku sužinodavusi sukilėlių 
planus, todėl kariauti sekėsi. Po 
pirmojo perversmo žvalgybos 
tinklas nužemintas ir išardytas, 
naujas ir tinkamas nesuorgani
zuotas, todėl Pietų Vietnamo ka 
riuomenė dažnai patenka į ko
munistų pinkles ir turi pakelti 
sunkius nuostolius. St. Daunys

Latvių jaunimas
ir Sovietų režimas

REUTLINGENAS, Vokietija. 
— “Labour in Exile” (nr. 3) 
informuoja, kad latvių jaunimas 
esąs neigiamai nusistatęs sovie
tinio režimo atžvilgiu. Paverg
toje Latvijoje, kaip ir kitur Pa
baltijy, sąlygos kaime sunkios, 
gyventojai keliasi į miestus, o 
Ryg°je sunku rasti butus, nes 
ji perpildyta imigrantais iš įvai
rių Sovietų Rusijos sričių. Ge
resni butai dažniau skiriami par 
tiečiams ar atėjūnams. Į įvairius 
pramonės darbus siunčiami jau
nuoliai turį įsijungti į sunkes
nius ar nešvarius darbus.

Dėl sunkių buto ar darbo są
lygų jaunimo tarpe pastebimas 
polinkis alkoholizmui. Dėl to ky
la jaunimo nusikalstamumas, 
pastebimi pavėlavimai į darbą.

(E.)

prieš karinę ir civilinę juntą 
(valdžią). Jie sutiks derėtis, jei 
pasitrauks Wessin y Wessin, 
kuris pasipriešino perversmui. 
Generolas Wessin y Wessin ge
gužės 10 dieną pasitraukęs, ame 
rikiečių patarimu ir spaudimu, 
siekiant palengvinti sąlygas per 
versmininkam kalbėtis su civi
linės ir karinės juntos (vyriau
sybės) pirmininku Imbert Bar- 
reras.

George Bundy, žymus pre
zidento Johnsono patarėjas, jau 
nuo šeštadienio yra Santo Do
mingo mieste ir bando įtikinti 
domininkonus, kad jie sudary
tų koalicinę vyriausybę. Santo 
Domingo miestan yra nuvykęs 
ne tik Bundy, bet taip pat Tho
mas C. Mann, Valstybės vice
sekretorius; Cyrus Z. Vance, 
gynybos vicesekretorius, ir Jack 
Hood Vaughn, Valstybės sekre
toriaus padėjėjas tarpameriki- 
niams reikalams. Be jų Santo

nuostolių. Keturi vietnamiečiai 
žuvo ir daugiau kaip 100 kitų 
amerikiečių karių sužeista.

Dabar vyksta tardymai, ko
dėl įvyko sprogimai Bien Hoa 
aviacijos bazėje, Pietų Vietna
me.

— Prezidentas Johnsonas va
kar pasiuntė Kongresui įstaty
mo projektą sumažinti 4 bilijo
nus dolerių mokesčių per pen
kerius metus (tai daugiausia 
paliestų mokesčių mažinimus 
šaldytuvams, automobiliams ir 
kitoms prekėms).

Domingo mieste yra Amerikos 
Valstybių organizacijos (OAS) 
komisija ir Jungtinių Tautų spe 
cialus atstovas. Visi bando at
statyti Domininkonų Respubli
koje tvarką, bet nevyksta. Sa
koma, kad George Bundy įtiki
nėja civilės ir karinės juntos 
pirmininką Imbertą Barrerą pa
sitraukti iš tų pareigų. Bet Bar- 
reros vyriausybė atmetė Bundy 
siūlymą ir civilinės ir karinės 
vyriausybės kariai vėl pradėjo 
kovą prieš sukilėlius, stumda- 
miesi prie amerikiečių karių li- 
linijų.

— JAV-bių am lwi.sari o rius 
Maskvoje Kohler išėjo iš pobū
vio, kuriame Bulgarijos prezi
dentas, vizituojąs Sovietų Ru
siją, pareiškė, kad amerikiečiai 
vykdą “kriminalinius žygius”, 
turėdamas galvoje Vietnamą.

Vietname
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦«->

— Izraelio ministeris pirmi
ninkas Eškol vakar pasiūlė ara
bų valstybėm taikiu būdu spręs 
ti izraelitų ir arabų problemas.

— Pietų Korėja šiom dienom 
nutraukė diplomatinius santy
kius su buvusia prancūzų kolo
nija Kongu, nes Brazzaville pri
pažino Šiaurės Korėją praėju
siais metais.

Tik ta tauta laisva, kuri pakan
kamai tvirta savo laisvę išlaikyti, 
o tvirta ji tampa vienybės keliu.

— H. Moltke
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus * klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636

PENKERIOPAIS DARBAIS SAUGOKIME 
ŠIRDĮ

bevartodamas gyvulinių rieba
lų, sumažindamas svorį, mankštin- 
damasis, mesdamas rūkęs ir nor
malų kraujospaudį atgaudamas 
kiekvienas gali atitolint sau mir
tį dėl širdies kraujagyslių ligos.

VVeldon J. Walker, M.D.
II

Visi šiuo sveikatos skyrium 
besidomintieji jau yra skaitę, 
kad šiame krašte pati didžiau
sioji amerikiečių giltinė yra šir
dies kraujagyslių sklerozė (co- 
ronary atherosclerosis). Toji gil 
tinė yra veiklesnė už visų žmo
gaus auglių — vėžių giltines 
kartu suėmus. Staigi mirtis daž
nai esti pirmas minėtos ligos 
kliniškas pasireiškimas. Už tai 
apsauga nuo tos baisios giltinės 
yra visiems mums būtina. To
dėl šis skyrius ir gvildena mi
nėtos apsaugos įvairiausius bū
dus. šiandien atkreipiame per- 
dnksti mirti nenorinčiųjų dėme
sį į penkeriopas pastangas, no
rint apsisaugoti nuo susiaurėji
mo bei galutino užakimo — šir
dies atakos.
Nesiskųskime, nedejuokime, o 

laiku širdies apsauga 
pasirūpinkime!

Širdies kraujagyslių arterio- 
sklerotiškas priskretimas iki ga
lutino gyslos užakimo yra ilgų 
metų vyksmas. Niekas negali 
šiandien pasakyti, kada krauja
gyslė visai priskres - užsikimš 
(thrombosis), kada gausis šir
dies ataka. Už tai jau ir vaikui 
aišku, kad reikia imtis apsaugos 
priemonių prieš minėtą tų krau
jagyslių priskretimą. Tik iš ank
sto apsisaugodami nuo priskre- 
timo, susirūpindami sava svei
kata tada, kada ji dar labai 
nepašlijo, kai priskretimas dar 
toli nenužengė, mes galime ap
saugoti savo širdį nuo rimtos 
ligos. Tai sukruskime visi, lietu
viai, dar šiandien į svarbiausią 
savo sveikatai veiklą, o ji yra 
net penkeriopa: 1. reikia suma
žinti kraujo riebumą — nevar
toti gyvulinių riebalų; 2. reikia 
sutvarkyti savo perdidelį svo
rį; 3. pradėti mankštintis; 4. 
mesti rūkius ir savu rūkymu 
nepiktinti mažutėlių; 5. susigrą 
žinti sau normalų kraujospūdį.
Ėerriebus kraujas — persilpna 

širdis
Medicinai yra žinoma dauge

lis svarbių veiksnių, kurie pri
sideda prie arteriosklerozės iš
sivystymo. Viena tų priežasčių 
yra perriebus kraujas. Yra daug 
mediciniškų tyrimų, kurie įro
do, kad perriebus kraujas yra, 
bene, svarbiausioji priežastis ar- 
teriosklerozei ir jos komplikaci
joms išsivystyti.

Padidėti kraujuje gali įvairūs 
riebalai: a) cholesterolis; b) į- 
vairios rūšys taip vadinamų be
ta - lipoproteinų; c) įvairios rie
balų sudedamosios dalys, pvz. 
riebalinės rūgštys ir trigliceri- 
dai.

Yra tyrinėtojų, kurie tvirti
na, kad riebalai neturi įtakos 
sklerozės eigai — pagal juos 
cukrus yra širdies kraujagyslių 
ligos kaltininkas: dėl nežinomų 
dar priežasčių, iš cukraus gami
nasi tam tikra rūšis cholestero
lio — pastarasis sudarąs nuo
sėdas kraujagyslių viduj ir jas 
užkemšąs. Riebalai gali atsiras
ti iš įvairaus maisto — ir iš 
cukraus, bet galutinai kalti lie
ka vis vien riebalai.

Gerai medicinoj yra žinoma 
tiesa, kad arteriosklerozė daž
niau pasitaiko tokiose ligose, 
kuriose esti perriebus kraujas 
(hypercholesteremia), pvz. gel
toni iškilimai odoj (Xanthoma 
tuberosum); gūžio liaukos ne

pakankama veikla (Myxedema), 
cukrinė liga (Diabetes mellitus) 
ir inkstų tubulių degeneracija 
(Nephrosis). Tie žmonės, kurie 
savo ankstybame amžiuje su
serga širdies ataka, turi savo 
kraujuje gausiau cholesterolio 
ir lipoproteinų negu kiti, bend
rai paėmus, žmonės.
Liesą kraują turintieji nė ket
virtadalio riebiojo susirgimų 

negauna
Šio krašto viešosios gerovės 

įstaiga — United States Public 
Health Service — tiria Farm- 
ingham mieste, Mass., žmones 
kaip visų šio krašto atstovus. 
Jie tiriami, kad susektų tuos 
veiksnius, kurie įtakoja širdies 
atakas. Per pirmuosius minėtų 
tyrimų aštuonerius metus su
sekta, kad kraujo riebumas tu
ri įtakos širdies kraujagyslių 
susirgimui. Tie virš minėtai ti
riami žmonės, kurie savo krau
juje turėjo mažiau negu 200 
mg.% cholesterolio (norma iki 
230 mg. % ), susirgo širdies krau 
jagyslių liga trimis ketvirčiais 
mažiau už tuos, kurių krauju
je cholesterolio buvo virš 260 
mg. %.

Nuo per daug riebalų širdis 
kenčia visame pasaulyje

Visame pasaulyje esą medici
niški tyrinėtojai tiria pusamžio 
sulaukusių žmonių cholesterolio 
kiekį ryšium su širdies krau
jagyslių ligomis. Visų tų tyrimų 
daviniai pasirodė: tie, kurie tu
rėjo daugiau negu 220 mg.% 
cholesterolio savo kraujuje, daž
niau sirgo širdies kraujagyslių 
ligomis už tuos, kurie choleste
rolio turėjo mažiau 200 mg.%. 
Daug išimčių iš tokio pastebė
jimo nebuvo. Iš penkių širdį ap
saugančių darbų dabar tik vieną 
— kraujo suliesinimą aptarėm. 
Daugiau kitą kartą.

Pasiskaityti: Medical Arts 
and Science, 18:130, 1964.

Ė TEISINGA PATARIMU i 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BŪSI

Cukrus — naujai susektas 
širdies priešas

Klausimas: Aš pro kepyklą 
nepraeinu saldžių pyragaičių ne 
nusipirkus — už tai nutukau į 
Ameriką atvykus. Riebalų daug 
nevalgau — Tamstos patarimų 
klausau, bet aš tunku nuo sal
dumynų. Ar tas gali mano šir
džiai pakenkti?

Atsakymas: Nieko Tamsta 
nelaimėsi pabėgus nuo kanapi
nių kartuvių, jei į dratines pa
teksi; svarbu išlikti sveikai, o 
nebūt pakartai, kad ir stiprio
mis virvėmis.

Žmogus nesiliauja save žalo
jęs įvairiopai tol, kol jis vidaus 
ramybės neatsiekia, kol sava 
asmenybe pilnai nesubręsta. Vi
si žmonės suauga kūnais, bet 
ne visi išsivysto į savais charak
teriais subrendusius žmones. To
kie net pražilę elgiasi vaikiškai. 
Tokie, pvz. vietoj vaikiško čiulp 
tuko kramto gumą, pypkės kan
diklį ar cigaretę.

Tamstai reikia gydytojo psi
chologo pagelba nusiraminti sa
vo viduje, tada pajėgsi daugiau 
dėmesio kreipti į visuomeninius, 
šeimos bei kultūrinius reikalus. 
Tada Tamstai nuo riebalų pa
bėgusiai nereikės saldumynais 
save naikinti. Mat, kai ir geriau 
šio dalyko perdaug — yra ne
gerai. Ne kitaip yra ir su sal
dumynais. Pvz., anglas žmogaus

Alvudo Vaikų teatro aktoriai po spektaklio higieniškai vaišinasi.
Nuotrauka B. Lungio

mitybos žinovas gyd. John Yud- 
kin neseniai pareiškė, kad di
džiausioji širdies ligų priežastis 
yra ne riebalai, bet cukrus. Su 
vienuoliais trapistais atlikti ty
rimai sukėlė abejonių, ar vien 
tik riebalai — cholesterolis — 
turi įtakos arteriosklerozei išsi
vystyti. Dauguma gydytojų ma
no, kad cholesterolis yra arte
riosklerozės skatintojas.

Per paskutinius vienuolika me 
tų visame pasaulyje tūkstančiai 
mokslininkų tyrė cholesterolio 
įtaką arteriosklerozei. Surasta, 
kad šalia cholesterolio dar yra 
kitos medžiagos, įtakojančios 
sklerozės vystymąsį. Gyd. Yud- 
kin tvirtina, kad saldumynai 
(angliavandžiai - carbohydra- 
tes) padidina krauju j choleste
rolį. Pats cholesterolis, kaip ži
nom, yra kūnui, ypač smege
nims naudinga medžiaga. Tik 
kai jo pergausiai atsiranda ar 
kai jo savybės pakinta, tada ar
teriosklerozė paspartėja vysty
tis pas žmogų. Pagal gyd. Yud- 
kin, dėl dar nežinomų priežas
čių, cukrus padidina cholestero
lio gamybą kūne; tada pasiga
mina tam tikra rūšis choleste
rolio, kuris sužadina kraujagys
lių vidinėj sienelėj nuosėdas. O 
jos, kaip jau mes žinom, pri
artina žmogui širdies atakas.

Mokslininkai tyrinėja toliau 
mūsų sveikatos priešus. Mes su- 
bręskime, idant pajėgtume tik
rai nustatytas mokslininkų tie
sas mūsų mitybos reikale pri
imti, savam gyvenime taikyti. 
Maitinkimės normaliai, nenutuk 
darni: tiek riebalus, tiek saldu
mynus sumažindami. Mat, galu
tinai nukenčiame mes patys, kai 
nesimaitiname taip, kaip reikia.

Žmogui sveikiausias maistas y- 
ra saikingas valgymas 

ketveriopų gaminių

Klausimas. Lankiau Healthy 
Food propaguotojų paskaitas 
Chicagoje; pirkau jų peršamą 
maistą. Visoj Amerikoj tie to
kio maisto propaguotojai pla
čiai veikia — daug žmonių, ne
išskiriant nė lietuvių, jais seka.

Kaip gydytojai žiūri į tas įvai
riausias keistas dietas, kurias, 
ypač svorio numetimui, taip įky 
riai siūlo Healthy Food stores 
ar jų paskaitininkai?

Atsakymas: Keistos dietos
siūlomos sveikatos pataisymui 
įvairiausių savo gaminius žmo
nėms įpiršti norinčiųjų pirklių 
yra deluzija: tai klaidingas žmo 
nių įtikinimas — jo negalima 
iš suklaidintų žmonių išrauti 
protavimu; tai nemiegančiojo 
sapnas — jis brangiai atseina 
ir gali sveikatai pakenkti.

Sąžiningai gydytojai kovoja 
su pragaištingu žmonių mulki
nimu. Pvz., toks gyd. Roscoe 
P. Kandie — New Jersey valst. 
sveikatos komisionierius — 
skundžias, kad neatsakingi as
menys įkalba žmonėms didžiau
sias mediciniškas nesąmones. 
Vieni jų, pvz. tvirtina, kad gali 
žmogus kiek jis nori gerti al
koholio — ir jis suliesės, jei tik 
jų peršamą maistą vartos. Arba 
vėl — kitas skelbia savo dietą 
suliesėjimui: tai nenormaliai 
daug kiaušinių su lašiniais su
vartojimas. Blogio dar ne galas 
— trečias siūlo visai į maisto 
kaloringumą neatsižvelgti — tik 
reikią angliavandžius sumažin
ti iki 60 gm. per dieną. Toks 
apgavikas lengvatikiams įkalba, 
girdi, Mayo Clinic Rochesteryje, 
Minn., išgalvojo gausų kiauši
nių - lašinių - graifruktų maistą 
suliesėjimui. Tikrumoje toji Ma
yo klinikos dieta yra visai ki
tokia. Ketvirti niekakalbiai tvir
tina žnjonėojs, kad jie gali iki 
valiai girtauti, tik turį anglia
vandžius iki 60 gm. dienoje su
mažinti savame maiste.

O mediciniška tiesa yra šia
me reikale štai kokia: kai tik 
alkoholis nuryjamas, jis tuoj 
kepenyse keičiamas. Viena ga
lutinė alkoholio sunaudojimo 
kūne medžiaga yra cukrus — 
jis yra angliavandis. Trys vidu
tinės stiklinės vyno gali pakisti 
kūne į 60 gm. angliavandžių. 
Jei to kūnas nesunaudos ener
gijai, atsidės kūne riebalų pa
vidale.

Kita mediciniška tiesa žmo
gaus svorio numetimas yra se
kanti. Daugumai žmonių numes
ti svorį nei a lengva. Tokiems 
svoris priaugo per eilę metų nuo 
lat daugiau suvalgant, negu kū
nas sunaudoja. Daugumai žmo
nių suliesėti yra tas pats, kas 
pasiaukoti, valią įtempti ir ka
lorijas skaityti. Kadangi nė vie
no nėra visai vienodo žmogaus, 
todėl suliesėjimą reikia atsiekti 
gydytojo priežiūroje. Kiekvie
no žmogaus maisto pareikalavi
mas yra skirtingas. Taip pat 
skirtingai jiems reikia numesti 
per savaitę svorį. Kai kuriems 
gali priseiti net paimti apetitą 
sumažinančių vaistų, kitiems ne 
reikia. O svarbiausia, kiekvie
nam žmogui reikia kasdieną su- 
valgyt ketveriopo maisto: 1. 
krakmolinis maistas (angliavan
džiai: miltiniai, bulvės); 2. pie
nas ir jo gaminiai; 3. mėsa — 
įskaitant paukštieną ir žuvį; 4. 
Vaisiai ir daržovės. Šitokį mais
tą saikingai naudojant didžiau
sios sveikatos atsiekiama ir ne
nutunkama. Gyd. Kandie tvirti
nimu, keistos dietos piršliai žmo 
gų apgauna, iš jo bereikalingai 
pinigus ištraukia ir jam pakenk 
ti gali. Kai kurios tokios netei
singos dietos gali riebiems žmo
nėms širdies atakas iššaukti, kai 
jie perdaug prisivalgo ypatingo 
maisto, jiems visokiausių apga
vikų įpiršto.

Kaip stipriau palaikyti 
DIRBTINUS Dantis

savo vietoje
Ar jus varžo ir erzina, dirbtini dantys 
slysdami, krisdami ar judėdami kai 
valgot, juokiatės ar kalbat? Tik už- 
barstykit truput} FASTEETH ant sa
vo plokštelių, šie šarminiai (be rūgš- 
ties) milteliai stiDriau ir patogiau 
laiko dirbtinus dantis vietoje. Nėra 
jokio sllpnaus, nemaloniai limpančio, 
pastinlo skonio ar jausmo. Nerūgsta. 
Sulaiko “plokštelių kvapų”. Prašykit 
dar šiandien FASTEETH bet kurioj 
vaistinėj.
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Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-8758; rez. Hl 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest Slst Street

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

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulalski Road 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso 585-2525 Bez. TB 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So. Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 li* 8—9 lr pagal susitarimų

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

(Lietuvis gydytojas 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street 
Vai,: Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 8:80—8:80 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Olymplc 9-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
y GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
(SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 230-2010.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonus HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Vv«
71st. St. (71-os ir Campbell Aven 
kampas), tel. 776-2880.
_____ Valandos pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

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

Rez. tel. GRovehUl 6-0617
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ‘ 

2 v. p. p. įr nuo 7 iki 8 v. v.; an 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. d. 
vakarais pagal susitarimų.

Offiso telef. OUffslde 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 5-30^9

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Bendra praktika ir specialiai
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvienų diena 2__ 4 -

®—8 vąL vak. Trečiadieniais lr sc 
madieniais uždaryta, priimama r 
gal susitarimų, šeštadieniais nuo 2 iki B v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

bendra praktika ir moti
LIGOS

Ofisaa ir rez. 2652 VV. 59th f 
Tel. PRospeet 8-1228 ar PR 6- 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč
50n,kta £UO„ 2 1W 4 lr nuo 6 1 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
ku pagal susitarimą,.

°f. tel. HE 4-2123. Nainy GI
DR. V. P. TUMASOM

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Stre<

Priiminėja ligonius tik susi 
vaL, 2—4 P. p. Ir 8—8 p 

Preč. lr šešt. uždaryta
_______ A t o s t o g o s e

Telefonas _ GRovehUl 6

DR. A. VALIS-LABOI
GYDYTOJAS IR CHIRU 

2524 VVest 69th Str< 
specialybe: AKUŠERIJA IR M,
VALANDOS: 1 Vkf'Tlr <5 tW 

Šeštadieniais 1 iki 4 va 
Trečlaidieniais uždarvta

Tel. PRospeet 6-0400

DR. ONA VAšKEVIč
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRU 
6248 So. Kedzie Avem

. °flso val- kasdien: 2-4- 1 Seštad. .nuo 2 ik 4 v. Treč 1 
tik alĄibtals atvejais jr 8U8.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. H

DR. F. C. WINSKU
GYDYTOJAS IR CHIR1 

3107 VVest 71st Sti
VaL: 2 Iki 4 v. p. p. (r 7 u 

Ireč. ir šeštad. pagal s



Ryškusis

KUNIGŲ VIENYBĖS VAIDMUO Atsinaujinimo vėjams pučiant
Šiandien Jaunimo centre, 

Chicagoje, prasideda Lietuvių 
Kunigų vienybės metinis sei
mas. Jis prasidės šventomis 
mišiomis, kurias atnašaus pir
masis lietuvis vyskupas Ame
rikoje Charles Salatka iš 
Grand Rapids, Mich. Antro
sios dienos seimo posėdžiai bus 
dienraščio “Draugo” redakci
jos patalpose, šios dienos, bū
tent gegužes 19 d., posėdyje 
svarbią paskaitą skaitys nau
jasis vyskupas Pranas Brazys, 
MIC, atvykęs iš Romos. Sei
mas baigsis gegužės 20 d. Jau
nimo centre. Tą dieną bus mi
nimas vyskupo Vincento Briz- 
gio vyskupystės sidabrinis ju
biliejus specialiomis pamaldo
mis ir pietumis Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj.

Šį Kunigų vienybės seimą 
tenka laikyti istorišku ta pras
me, kad pirmą kartą jame da
lyvaus trys lietuviai vyskupai: 
vysk. Brizgys, Kauno arkivys
kupijos koadjutorius, vysk. 
Ch. Salatka, Grand Rapids vys 
kupijos vyskupo pagelbininkas 
ir generalinis vikaras, ir vysk. 
P. Brazys, Europos lietuvių vy 
skupas. šalia vyskupų, daly
vaus dešimt ar daugiau lietu
vių prelatų, lietuvių vienuoli
jų viršininkų, kapelionų ir 
daug šios garbingos organiza
cijos narių kunigų, suvažiavu
sių iš įvairių, tolimų ir artimų, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kraštų. Kunigų vienybei jau 
kelinti metai garbingai pirmi
ninkauja bei vadovauja prel. 
Pr. Juras, šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas, Lawrence, 
Mass.

*
Kaip matom, seimo sudėtis 

stipri, reprezentatyvi, autorite
tinga, kaip ir tinka vienam iš 
pačių svarbiausiųjų Amerikos 
lietuvių katalikų organizacijų 
sambūviui.

Suprantama ir ryški yra Ku
nigų vienybės reikšmė grynai 
religiniu bei katalikišku atžvil
giu. Jos įnašas į mūsų para
pijų gyvenimą, kaip tokį, taip 
pat yra ir didelis ir svarbus. 
Be kunigų juk mes čia netu
rėtume apie 120 lietuvių para
pijų ir tiek bažnyčių, kuriose 
skelbiamas Kristaus mokslas, 
prie kurių daugumos veikia 
pradžios mokyklos.

Netenka užmiršti, kad mūsų 
parapijos buvo ir tebėra pa
tys didieji lietuvių centrai, ku
rių ribose yra išaugusios mūsų 
draugijos, tarpparapinių orga
nizacijų skyriai bei kuopos, iš
ugdyta daug kultūrinių ir eko
nominių sąjūdžių. Kunigų vie
nybės didžiausias rūpestis bu
vo ir yra, kad mūsų parapijos 
kiek galint ilgiau išliktų lie
tuviškomis, kad jos visą laiką 
būtų lietuviškojo gyvenimo bei 
sąjūdžių jungiantys centrai, ko 
kie jie buvo daugelį metų ligi 
šiol.

Šiems centrams išlaikyti šian 
dien susidaro naujų sunkumų, 
kuriems nugalėti kaip tik yra 
reikalingi kunigai, jų vieninga

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VADOVYBE

Yra gerai žinoma, kad viso kraš
to valdžią j savo rankas yra su
ėmusi komunistų partija, o visos 
partijos vadovybė yra centrinis 
partijos komitetas. Bet Lietuvos 
komunistų partijos centrinio komi
teto beveik trečdalis narių yra ru
sai. Štai jie: A. Abramovas, M. 
Ardamatskis, G. Balasamianas, N. 
Berezniakas, J. Betevas, B. Duba- 
sovas, B. Dzocijevas, V. Grigorje- 
vas, N. Izvekovas, F. Jekaterini- 
čevas. K. Kalašnikovas, V. Kali- 
batas, V. Kolesnikovas, L. Koma- 
rova, G. Kuskovas, N. Lavrentje- 
vas, A. Logačiovas, I. Makovenka,
V. Meščeriakovas. V. Michaska, 
L. Molotokas, A. Novikovas, M. 
Ostapenka, L. Ostroumova, V. Pe- 
tuchas, N. Počalova, B. Popovas, 
A. Ryžkovas, D. Rožnovas, I. Rud-

ir sutartinė veikla, reikalinga 
Kunigų vienybė. Todėl į šį Ku
nigų vienybės seimą Chicagoje 
šiemet ypač yra atkreiptas vi
sos Amerikos, o taip pat ir 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
dėmesys. Norime būti ir esame 
tikri, kad esamos mūsų visuo
menės šiandieninės problemos 
mūsų dvasios vadų sąskrydyje 
bus svarstomos ir sprendžia
mos išeinant ne tik iš religinio, 
bet 'ir tautinio taško.

*
Be specifinių uždavinių — 

užbaigimo telkti lėšas Šiluvos 
koplyčiai Amerikos katalikų 
šventovėj Washingtone, be su
manymo, sušaukti didįjį Ame
rikos lietuvių kongresą Wash- 
ingtone 1966 m. Šiluvos koply
čios pašventinimo proga, be re
liginės lietuvių šalpos, be pasi
keitimų liturgijoj reikalų, Kuni 
gų vienybės seimas, be abejo, 
sustos ties katalikų Bažnyčios 
padėtim Lietuvoje, ties jos ir 
tikinčiųjų persekiojimu ir tuo 
pačiu negalės būti ir nebus 
apeiti komunistų pavergtos Lie 
tuvos išlaisvinimo klausimai, 
kurie jau iš seno yra susiję 
su lietuvių kunigų rūpesčiais 
ir pastangomis bei jų nuošir
džia talka ir parama Lietuvos 
išlaisvinimo veiksniams.

Amerikos lietuvių katalikų 
tarpparapinės organizacijos, 
besinaudojančios kunigų para
ma ir šiandien jau susidurian
čios su nemažais sunkumais ir 
susirūpinusios savo ateitimi, 
laukia iš savo dvasios vadų 
dar daugiau talkos, dar šiltes
nio paraginimo žodžio. To lau
kia Lietuvių R. K. susivieniji
mas, Amerikos Lietuvių kata
likų federacija, Moterų sąjun
ga, Lietuvos vyčiai ir kiti mū
sų katalikiškieji lietuviškieji 
sąjūdžiai. Jų padidintos talkos 
laukia ir lietuvių katalikų spau 
da, kurios pradininkais bei or
ganizatoriais kaip tik yra buvę 
daugumoje patys kunigai. Tad 
ir mūsų organizacijų bei spau
dos reikalais katalikų visuome
nė lauks Kunigų vienybės sei
mo paskatinančio ir sustipri
nančio žodžio.

*
Kunigų vienybė yra įkurta 

prieš 56 metus, būtent 1909 m. 
Pirmuoju jos pirmininku buvo 
kun. dr. Antanas Staniukynas, 
sekretorium kun. S. Čepanonis, 
ižd. kun. S. Pautienius. Jie visi 
jau yra mirę. Vienybei, tuo 
metu vadinamai sąjungai, pri
klausė 50 kunigų. Pirmininkais 
yra buvę šie kunigai: T. Ži
linskas, J. Jakaitis, A. Milu
kas, J. Kasakaitis, K. Vasys,
M. Krušas, J. Ambotas, J. Ka
ralius, K. Urbonavičius, N. Pa
kalnis, J. Balkūnas, P. Juras, 
P. Katauskas, J. Cepukaitis.

Kunigų Vienybės seimui lin
kėtina geriausios sėkmės, nes 
nuo jo darbų bei nutarimų la
bai daug priklausys Amerikos 
lietuvių katalikų organizuoto
sios veiklos pasisekimas bei 
sustiprinimas ir išlaikymas mū 
sų religinių ir tautinių verty

bių.

nevas, J. Strigaliovas, Z. Suchovej, 
A. Suškovas, J. Škeliovas, N. 
Špurikas, A. Tujezovas, A. Urli- 
kas, J. Volnuchina ir kt. Visų cent
ro komiteto narių sąrašas išspaus
dintas “Lietuvos komunistų par
tijos XIV suvažiavime” (Vilnius, 
1964).

Iš šio sąrašo aiškiai matyti, kiek 
rusai yra įsigalėję Lietuvos ko
munistuose ir tuo būdu per juos 
visame Lietuvos gyvenime.

Didelis įsitikinimas savo teisėje 
ir tvirtas pasiryžimas laimėti ko
vą su despotiška prievarta turi 
anksčiau ar vėliau baigtis pergale 
ir triumfu.

— St. Šalkauskis

Vienas nuoširdus lietuvis ka
talikas, gerai apsiskaitęs pasau
lietis, pareiškė susirūpinimą, ar 
dabarties Bažnyčios gyvenime 
vykstančios permainos nenuves 
jos per toli, ar mes, katalikai, 
nevirsime protestantais? Jam 
pareiškiau, kad tokiai baimei 
nėra pagrindo. Antrajam Vati
kano visuotinam Bažnyčios su
sirinkimui vadovauja popiežius, 
jame dalyvauja apie 2400 vys
kupų, kuriems pataria specialis 
tai mokslininkai teologai. Po
piežius su vyskupais sudaro 
mokomąją Bažnyčią. Jei jie su
klystų, suklystų pati Bažnyčia, 
kas yra negalimas dalykas, nes 
ji yra “tiesos šulas ir tvirtu
mas” (1 Tim. 3, 15).

Šis visuotinasis susirinkimas 
nė vienos naujos dogmos nepri
ėmė, nei anksčiau paskelbtųjų 
nepanaikino. Dabar vyksta ne 
Kristaus mokslo keitimas, bet 
pačios Bažnyčios atsinaujinimas. 
Bažnyčia, kaip žmogiškoji insti 
tucija, savo piligrimiškame kely
je visada yra reikalinga tam tik 
rų permainų, reformų. Refor
mos liečia ne Kristaus mokslą 
— depositum fidei, bet Bažny
čios sielovadinę sritį, kaip ge
riau nešti Kristų — Jo atneš
tąją tiesą, per Jį gautąją malo
nę, Jo nustatytąją tvarką — šių 
dienų žmogui.

Šių dienų žmogus nebėra toks 
pat, koks jis buvo, sakysim, vi
duramžiais ar naujaisiais lai
kais. Jis kitaip santykiauja su 
religiniu pasauliu, su paslapti
mi, gamta, kitoks jo ryšys ir 
su Dievu.

Dabarties filosofijoje daugiau 
mintis kreipiama prie subjekto, 
taigi žmogaus, jo problemų, jo 
gyvenimo. Ne tiek svarstoma 
būtis bendrai, kiek visų žemiš
kųjų būčių viršūnės žmogaus 
padėtis šių dienų pasaulyje.

Tam tikras “šiandienišku- 
mas” jaučiamas ir dabarties 
naujausioje teologijoje. Joje lie
čiami gyvenamojo meto, ne pra
eitųjų laikų, klausimai, proble
mos. Pati teologija dažnai vadi
nama žemiškųjų tikrovių moks
lu (Theologie der irdischen Wirk 
lichkeiten), kiek ji yra kelrodis 
ir vadovė, mokytoja ir patarėja 
žmogui jo dabarties gyvenimo 
kelyje. Ji nebesuprantama kaip 
atitrūkusi nuo konkretaus žmo
gaus gyvenimo apreikštojo moks 
lo sistema — aptarimų, nutari
mų, priekaištų ir atsakymų su
ma.. Teologija nenustoja buvusi 
teocentriniu mokslu. Tik ji šian
dien labiau tampa sielovadine, 
gyvenimiška, mažiau teorine, 
daugiau į žmogų nukreipta dokt 
rina.

Iš kur tie naujumai
Teologija, kaip ir kiekvienas 

kitas mokslas, pastaruoju laiku

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

lapija 
lietuviškoje paiako^

Vienas iš tų principų yra išreikštas šv. Pranciš
kaus Pauliečio klausimu mergaitės motinai; kada ge
riau kentėti: jaunystėje ar senatvėje ir motinos at
sakymu, kad geriau yra kentėti jaunystėje. Kitą prin
cipą pareiškia Paulinos motina, dingus jos dukteriai. 
Ji tada sako: “Mano vargšas kūdikis turi kokį likimą 
išgyventi”. Laura Gonzenbach, šios pasakos leidėja ir 
vertėja vokiečių kalbon, sako, kad pirmasis klausimas 
ir atsakymas yra žinomi žydų tautosakoje. Dėlto ga
limas dalykas, kad iš žydiškos kultūros jis čia yra 
patekęs. Mums jis greičiau atrodo stoiškos filosofijos 
padarinys.

Antrasis principas sako, kad žmogui reikia atlik
ti savo gyvenimo uždavinį: pereiti savo sunkenybes 
ir kančias. Į skaudžius Paulinos išgyvenimus šis prin
cipas žiūri ne kaip į pedagoginę priemonę, bet kaip į 
kažką aukštesnio. Nors Paulinos motina nebuvo nuo
monės, kad jos dukteriai turėtų galios pirmasis prin
cipas, tačiau ji visiškai ramiai sutiko su antrojo prin
cipo pasireiškimu jos dukters gyvenime.

Kyla klausimas, ar šiem principam pasiseka pa
teisinti savotišką šv. Pranciškaus Pauliečio veiklą 
šioje pasakoje. Ar galima jį išteisinti, kad jis paėmė 
mergaitę iš namų be tėvų žinios, kad jis vėliau gro-

n • •

DR. JONAS GUTAS

yra padariusi didelę pažangą, žy 
mieji teologai paruošė kelią da
bartiniam Bažnyčios atsinaujini
mui. šis atsinaujinimas labai 
ryškiai matosi dabar vykstan
čio Vatikano II-jo visuotino su
rinkimo darbuose ir nutarimuo
se.

Matome naują posūkį Bažny
čios santykyje su pasauliu. Vis 
labiau pabrėžiamas jos tarnau
jantis charakteris. Ji nenori bū
ti domina mundi, bet ancilla (ne 
viešpatė, bet pasaulio tarnaitė). 
“Bažnyčia ir pasaulis” yra tema, 
kurią nagrinėja šiais metais Vo
kietijos katai. organizacijų pa
daliniai. Į Dievo sukurtąjį pa
saulį pradedama žiūrėti prancū
zų rašytojo R. J. Sorge žodžių 
mintimi: “Aš noriu paimti pašau 
lį ant savo pečių ir jį giedoda
mas nešti į saulę”. Ir pats dabar 
ties pasaulis yra labai reikalin
gas tarnaujančių Bažnyčios ran
kų, kurios jį pakeltų į negęstan
čios Saulės šviesą.

Bažnyčia tiesia tiltus norėda
ma užmegzti dialogą su kitomis 
krikščioniškomis bažnyčiomis, ji 
nori palaikyti ryšius su nekrikš
čioniškomis religijomis, ji tiesia 
rankas net į tuos, kurie nebetiki 
Dievą, norėdama jiems padėti, jų 
nusistatymą išgirsti, su jais išsi
kalbėti.

Atsiveria gilesnė ir platesnė 
pačios Bažnyčios samprata. Baž
nyčia nėra vien tik matomoji, 
hierarchinė, Kristaus įsteigtoji 
bendrija, bet paties Dievo at
pirktieji žmonės, Dievo tauta. 
Šituos žmones supa kilnumas ir 
Dievo sūnų laisvė. Jų širdyse 
gyvena Šventoji Dvasia kaip

Prez. Johnson pranešė, kad nuo 1970 m. numatoma numušti pajamų 
mokesčius 4 bil. dol. sumai. Kairėje prez. matyti šen. Long, demokra
tas ir iždo sekret.. pavaduotojas Stanley Surrey.

bė jos vaikus ir, ištepdamas jos lūpas krauju, suda
rydavo pagrindą neteisingam jos apkaltinimui, esą 
ji yra suvalgiusi savo vaikus. Tačiau, prieš atsakant 
į šį klausimą, susipažinkime su istoriniu šv. Pranciš
kum Pauliečiu ir giliau patyrinėkime, kokį vaidmenį 
jam tenka vaidinti šioje pasakoje.

5. Istoriškas šv. Pranciškus Paulietis

Jis gimė 1416 m. Kalvarijoje, tai yra toje Itali
jos dalyje, kuri yra prieš Siciliją. Mirė 1507 m. Plėsis 
pilyje, pietinėje Prancūzijoje. Jo tėvai buvo labai pa
maldūs žmonės. Ilgai nesulaukdami vaikų jie ypač 
meldėsi į šv. Pranciškų Asyžietį. Jiems gimė trys vai
kai. Kai vyresnysis sūnus pradėjo viena akimi apakti, 
tai jie padarė įžadą, kad jų vaikas vienus metus ne
šios šv. Pranciškaus abitą. Vaikas pasveiko. Jis bu
vo labai pamaldus ir, vykdydamas tėvų pažadą, įsto
jo vieneriems metams pas pranciškonus. Atlikęs pa
žadą apsigyveno pats vienas pajūrio oloje. Ilgainiui 
apie jį susirinko būrys mokinių ir jie sudarė vienuo
liją. Jo ir jo draugų regula pasižymėjo nepaprastu 
griežtumu ir griežtu neturtu. Jų idealas buvo gyventi 
pasislėpus nuo žmonių, šv. Sostui užtvirtinus jų re
gulą, jie pasivadino: “Minimi”, t. y. Mažiausieji. Var
das parinktas prisimenant šv. Pranciškaus Asyžiečio 
vienuolių vardą, kurie pasivadino Mažaisiais Broliais. 
Šv. Pranciškaus Pauliečio broliai, norėdami būti dar 
mažesni, pasivadino mažiausiaisiais. Šv. Pranciškus 
Paulietis įsteigė ir moterų vienuolyną. Jis buvo pa
skelbtas šventuoju pop. Leono X 1519 metais.®

6. The Catholic enciclopedia, 1909 m. New York, VI to
mas, 231-232 psl.

.šventykloje (plg. Konstituciją 
apie Bažnyčią popiežiaus Pau
liaus VI paskelbtą 1964 m. lap
kričio 21 d.).

Vyskupai yra ne tik apaštalų 
įpėdiniai, bet ir apaštalinės ko
legijos nariai, kurie kartu su 
šv. Petro įpėdiniu popiežiumi 
yra atsakingi už visus Bažny
čios reikalus. Kolegialinė jų val
džia peržengia valdomųjų vysku 
pijų ribas ir išsiplečia į visą Baž 
nyčią. Kokiu būdu vyskupai bus 
įtraukti prie visuotinosios Baž
nyčios valdymo, paaiškės neto
limoj ateity.

Didėja ir platėja pasauliečių 
rolė ir atsakomybė Bažnyčios 
gyvenime. Pasauliečiai krikščio
nys tai Bažnyčios ryšininkai su 
pasauliu, tai jos burna ir ran
kos misijiniame darbe, tai pats 
Dievo malone pašventintas “pa
saulis”.

Pasauliečių pareiga ne vien 
tylėti, klausyti ir aukoti. Konsti 
tucijoje apie Bažnyčią sakoma: 
“Pasauliečiai turi teisę, kaip ir 
visi krikščionys, gausiai gauti 
iš savo ganytojų dvasinių Baž
nyčios gėrybių, o ypatingai Die
vo žodžio ir sakramentų pagal
bos. Jie (pasauliečiai) turi at
virai pareikšti jiems (ganyto
jams) jų reikalus ir troškimus 
su ta laisve ir pasitikėjimu, ku
rie dera Dievo vaikams ir bro
liams Kristuje. Pagal žinojimą, 
kompetenciją ar ypatingus ga
bumus, kuriais džiaugiasi, jiems 
yra leista ir kartais net privalu 
išreikšti jų nuomonę tuose da
lykuose, kurie liečia Bažnyčios 
gerovę.

Globalinės apimties darbas
Akivaizdoje Bažnyčios atsi

naujinimo fakto, akivaizdoje 
(Nukelta į 5 psl.)

MOTERIS ŠIŲ DIENŲ 

PASAULYJE

Moteris Prancūzijoje ir JAV-se

P. GAU ČYS

Jau sena tiesa, kad moterys 
intelektualiniais gabumais pri
lygsta vyrams. Tačiau, atsižvel
giant į jos skirtingą vaidmenį, 
lieka klausimas, ar moterys turi 
būti skirtingai auklėjamos ir ar 
jos turi skirtingų intelektualinių 

i bei gyvenimiškų poreikių.
Kai vaikinas baigia mokyką, 

jo gyvenimas su mažom išimtim 
seka viena kryptimi. Vedybos 
griežtai nepakeičia jo gyvenimo 
tėkmės. Tačiau, kai mergaitė 
baigia mokyklą, paprastai jai 
skiriamas ne vienas, o du gy
venimai. Pirmiausia ji turi užsi
dirbt pragyvenimą, o paskui ji 
išteka ir tampa šeimos motina. 
Tuo gi tarpu, nepaisant griežtų 
skirtumų, berniukai ir mergai
tės visose mokyklose gauna tą 
patį išmokslinimą. Iš to kyla 
nemaža nesklandumų ir žalos 
mergaitėm, kurių nebūtų, jeigu 
auklėtojai, matydami tuos skir
tumus, atitinkamai pertvarkytų 
abiejų lyčių švietimą.

Plačiau nesigilindami į šią 
svarbią sritį ir ją palikdami auk 
lėtojų dėmesiui .turime pažymė
ti, kad ligi šiol ne visur mote
rims pripažįstamos ne tik ly
gios politinės teisės, bet ir krei
vai žiūrima į jų švietimą bei pa
ruošimą gyvenimui.

Šio straipsnio tikslas — trum 
pai apžvelgti moterų būklę pa
saulyje ir pamatyti kaip joms 
klojasi kituose kraštuose.

Rašytoja Menie Gregoire sa
vo knygoje “Moters amatas” ra
šo, kad Prancūzijoje idealus vy
ras ir ideali moteris esą aštriam 
prieštaravime: jų nuomonės, gy 
venimo vaidmenys ir pareigos 
labai skirtingi. Tai dar labiau 
metasi į akis Italijoje ir Ispa
nijoje. Bendrai, prancūzai labiau 
šiai žavisi moteriškiausia mote
rimi, tuo tarpu moteris labiau
siai patraukia vyriškiausias vy
ras. Tai esanti ašis, apie kurią 
jie sukasi.

Nors prancūzės dirba tuos pa 
čius darbus kaip ir vyrai, jie 
apsimeta to nematą. Lygiai nie
kas nepakito ir namie. Dirban
čios prancūzės retai prisiima vy
rų pagalbą namų ruošos dar
buose. Prancūzijoje maža tėra 
vyrų, žmonoms pagelbstinčių 
namų ruošoje, tuo tarpu JAV-se 
tokių yra dauguma. Taip yra 
todėl, kad prancūzė moteris 
mėgsta būti moterim ir mėgsta 
vyrus, esančius vyrais. Joms ne 
patinka matyti vyrus apsikai- 
šiojusius prijuostėmis, stumian
čius vaikų vežimėlį ar ką bend
ra turinčius su šluota. Kadan
gi moterys jaučiasi žemesnės,

Iš šios trumpos šv. Pranciškaus Pauliečio gyve
nimo apžvalgos mes matome, kad kai kurie jo gyve
nimo bruožai atsispindi pasakoje. Ypač tai matyti 
Paulinos maldoje į šv. Pranciškų Paulietį, kad susi
lauktų vaikų. Tai aiškus paties šv. Pranciškaus Pau
liečio gimimo aidas, perkeltas mergaitei. Taip pat 
mergaitės laikiniame gyvenime pas šv. Pranciškų 
Paulietį galima atpažinti paties Pauliečio laikinį bu
vimą pas Asyžiečio pranciškonus.

Bet tai ir viskas. Daugiau motyvų šiai pasakai 
šv. Pranciškaus Pauliečio gyvenimas nėra davęs. Dėl 
kitų pasakos motyvų mes turime grįžti į Lemonitzos 
pasaką.

I/. Lemonitzos mokytojo sukrikščioninimo 
klausimas

Kyla klausimas, kokiu būdu siciliško varianto 
autoriui atėjo galvon mintis sukrikščioninti ir pada
ryti net šventuoju tokį žiaurų personažą, kokiu yra 
Lemonitzos mokytojas. Jokiam krikščioniškai nusi
teikusiam siciliečiui nebūtų galėjusi ateiti galvon min
tis graikiškos pasakos žmogėdrą mokytoją vaizduoti 
šv. Pranciškaus Pauliečio pavidalu, jeigu jam nebūtų 
buvę aišku, kad po tuo mokytoju kokia nors prasme 
slepiasi religinis turinys. Vadinasi, jeigu jis mūsų 
akyse rehabilituoja graikiškos pasakos mokytojo gar
bę, padarydamas iš jo net šventąjį, tai jis turėjo tu
rėti tam pakankamą pagrindą. Arba jį pasiekusi grai
kiška pasaka turėjo daug apčiuopiamesnių reįiginių 
bruožų, negu ji turi dabar, arba tas mokytojas pasa
koje buvo atvaizduotas mažiau problematiškoje for
moje, negu mes matome Lemonitzos pasakoje,, t.y. 
nevalgantis vaikus ir nepersekiojantis savo buvusios 
auklėtinės.

.Bus daugiau

jos bijo, kad vadinami moteriš
ki darbai nedegraduotų ir ne
paverstų jų vyrų vergais.

Prancūzijoje darbo paskirsty
mas yra paremtas pagarba vy
rui. Netgi pažangios prancūzės 
griežtai palaiko tokią santvar
ką, nes su ja rišasi jų laisvė ir 
jų kaip moterų išdidumas. Visa 
tai būtų ne tik neįmanoma, bet 
ir juokinga JAV-se, kur “mo
terys sako”, “moterys galvoja” 
ir kai kur moterys kalba — vy
rai klausosi. Prancūzijoje “mo
terys” neegzistuoja. Jos gal
voja ir kalba tik vienaskaitoje 
ir labai patenkintos, jeigu vie
nas vyras jos klausosi.

Prancūzės stebisi amerikiečių 
moterų drąsa ir jų pastangom 
pertvarkyti pasaulį, bet jos ži
no, kad amerikiečių laimėtoji 
galia tėra tik pagalbinė, o ne 
esminė moterų poreikiams.

Moterų būklė protestantų ša
lyse, rašo M. Gregoire, esanti 
nulemta biblinio prakeikimo, ku 
ris turėjęs didelį svorį tose ša
lyse. Jos ten jaučiasi žemesnės 
ir kaltos būtybės, vos toleruoja
mos. Jų paskirtis buvusi tarnau 
ti vyrui ir jo klausyti. Tuo gi 
tarpu su katalikiška tradicija 
Prancūzijoje moterys niekad ne- 
sijautusios taip prislėgtos. Jos 
čia niekad netarnauja vyrui, bet 
gyvenimui. Laikini civilizacijos 
aspektai — suvaržytos pilietinės 
teisės, stoka specialaus ir bend
ro švietimo, diskriminavimas 
darbe — neslegia prancūzių, ir 
jos to nelaiko įžeidimu. Jos ti
kisi, kad laikui bėgant, visa tai 
pasikeis.

Lotynų rasės moterys niekad 
neabejoja savo galia vyrams, 
vaikams, gyvuliams, daiktams, 
gyvenimui. Jos tiki esančios 
grandimis kūrinijos plane, bū
damos atsakingos už jų kuria
mą pasaulį, jos niekad nepra
rado paslėptų galių, glūdinčių jų 
prigimtyje, nežinomose gyveni
mo ir mirties gelmėse, į kurias 
vyras niekad neįsiskverbia.

Ar tai išmintinga ar kvaila, 
klausia M. Gregoire. Kvaila, at
sako, nes visa keičiasi ir, jeigu 
prancūzės nori gyventi, jos tu
ri naudotis progom. Išmintįnga, 
nes visuomenės pusiausvyrą re
miasi moterų prisiėmimu jų mo
teriškos bei motiniškos atsako
mybės.

Betgi visiem žinoma, kad per
nelyg rimtai prisiimant sociali
nę atsakomybę, reiškia nesąmo
ningai atsimesti nuo vyro ir vai
kų. Ir kadangi moterys turi, sa
ko M. Gregoire, nusidėti, kad

(Nukelta į 5 psl.)
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mot C,1^ lietuvių bendruomenes apylinkių atstovų suvažiavimo 
a-, u.. aųimorėje gegužės 1» ir 2 d. Iš kraštų baltimoriečiai Julijus 
R jv1S’ baltimorės L. B. apylinkės valdybos pirm. ir Aleksandras 

a zius. Viduryje L.B. bendruomenės centro valdybos pirm. J. Ja
saitis su L. B. Tarybos pirmininku Vytu Volertu.

Nuotr. Baltimorės Radijo valandėlės

SUSIORGANIZAVO NAUJA LB 
APYGARDA

JAV LB pietryčių rajone esan 
čios apylinkės gegužės 1 ir 2 
dienomis jvykdė jau senokai pla 
nuotą suvažiavimą Baltimorėje. 
Šiuo suvažiavimu tenka džiaug
tis, nes jis sutraukė gan nema
žą dalyvių skaičių (dalyvavo 52 
asmenys), suvažiavimas vyko 
darbingoj nuotaikoj ir, pagaliau, 
išspręstas vienas iš Amerikos 
LB organizacinių uždavinių: su
organizuota apygarda, į kurią 
įeina Washingtono, D.C., Balti
morės, Md., Philadelphijos, Pa., 
Wilkes Barre, Pa., ir Pietinės 
New Jersey apylinkės. Naujo
sios apygardos veiklos orgitai 
priklauso ir rytinės Pennsylva
nijos senosios lietuvių koloni
jos.

Suvažiavimas vyko Baltimo
rėje, Lietuvių klubo salėje. Su
važiavimą pradėjo Baltimorės 
LB pirm. J. šilgalis, sveikinda
mas susirinkusius ir linkėda
mas sėkmingo klausimų svars
tymo. Invokaciją sukalbėjo čia-

Baltimorės L. B. valdybos nariai 
Kazys Kazlauskas ir Marytė Bu- 
činskienė Baltimorės Lietuvių 
bendruomenės svetainėje gegužės 
1 d. Nuotr. Baltimorės Radio

valandėlės

gimis lietuvis kun. Pūgevičius, 
kurio žodžiuose suvažiavusieiji 
juto ir sentimentą Lietuvai ir 
nuoširdžią maldą Visagaliui. Po 
invokacijos buvo sudarytas pre
zidiumas iš B. Raugo (Piet. N. 
J.), C. Surdoko (Balt.), J. Ar- 
džio (Phila.), A. Mažeikos (Wa- 
shingt.) ir J. Paulausko (Wilkes 
Barre), kurie pirmininkavo keis 
damiesi čia surašyta tvarka. 
Sekretoriavo Milas.

Suvažiavimą pagerbė savo at
silankymu dr. S. Bačkis ir tarė 
sveikinimo žodį Lietuvos diplo
matų vardu. Jis akcentavo bend 
ruomeninės idėjos prasmę, jos 
didybę bei reikšmę Lietuvos lais 
vės kovoje.

Amerikos LB tarybos prezi
diumo vardu kalbėjęs jos pirm. 
inž. V. Volertas reiškė viltį, kad 
šis suvažiavimas bus gražus įna
šas į Amerikos Lietuvių bend
ruomenės organizacines pastan
gas. Baltimorės senųjų lietuvių 
vardu atėjęs pasveikinti W. Lau 
kaitis buvo sutiktas su nuošir
džiom ovacijom (W. Laukaitis 
yra Baltimorės pašto viršinin
kas). Jis sveikindamas džiaugė
si, kad ir šio Amerikos kampo 
lietuviai suvažiavę tariasi dėl 
bendrų lietuvybės darbų ir lin
kėjo, kad šis suvažiavimas būtų 
darbingas, nes, anot jo, tik per 
darbą pasiekiami laimėjimai.

Po sveikinimų LB CV pirm. 
J. Jasaitis padarė išsamų pra
nešimą apie JAV LB veiklą, jos 
atliktus darbus bei ateities pla
nus.

Priešpietinė suvažiavimo sesi
ja baigėsi visų penkių apylinkių 
valdybų pirmininxų praneši
mais. Jie buvo apžvalginiai tik

ra to žodžio prasme: auditorija 
prieš savo akis po šių praneši
mų galėjo regėti beveik penkio
likos metų bendruomeninių pas 
tangų vaizdą. Su šiuo vaizdu 
priešpietinė sesija buvo baigta.

Pietų pertraukos metu ant
roje salėje, kur nuoširdūs šeimi
ninkai baltimoriečiai suvažiavi
mui parengė pietus, įvyko malo 
nūs suvažiavimo paįvairinimas 
— dail. P. Jurkaus dailės kūri
nių paroda, kurioje dailininkas 
išstatė 40 darbų. Parodą trum
pu žodžiu atidarė J. Šilgalis, o 
su savo darbais žiūrovus supa
žindino pats dail. Jurkus.

Popietinėje sesijoje suvažia
vimas išklausė visą eilę lietu
vybės klausimus liečiančių re
feratų, paremtais atskirų vieto
vių sąlygose patirtais faktais. 
Pirmasis senosios ir naujosios 
ateivijos problemos bei’ lygina
mąjį vaizdą davė dr. Puzinas, 
labiausiai remdamasis jo gyven 
vietės — Philadelphijos lietu
vių pavyzdžiais bei faktais. Jis 
kėlė klausimą po klausimo dėl 
esamos padėties kartu bandy
damas rasti ir atsakymą, kodėl 
ir kaip turėtų būti. Jis savo 
tekstu, rods, ieškojo būdų bei 
receptų jei ne visai neigiamy
bes pašalinti, tai bent jas su
švelninti. A. Gečys labai kruopš 
čiai surinktoje ir perduotoje me
džiagoje ieškojo kelių sėkminges 
niam kartų bendradarbiavimui 
bendruomeninių uždavinių baruo 
se. Jo medžiaga verta plataus dė 
mesio. G. Matūnienė prabėgomis 
palietė mokyklinio amžiaus lai
kotarpį. Gi studentės Melnikaitė 
ir Valiūtė labai išsamiai ir vy
kusiai kėlė jau pabrendusios 
kartos problemą bei uždavinius. 
Abiejų tekstai buvo optimisti
nės nuotaikos, bet kartu ape
liuoją į vyresniosios kartos pa
reigą, neužmiršti būti kartu su 
jaunaisiais, atsisakant savo ar
chaiškų metodų bei gyvenimo 
būdo. Originalių minčių pareiš
kė Adomaitis, Balčiūnas, Gai- i 
levičius, Dambriūnas ir kt. Vi
sais keltaisiais klausimais vy
ko gyvos diskusijos, kuriom ne
užteko laiko ir jos turėjo būti 
nutraukiamos. Diskusijoms bu
vo numatyta sekanti diena.

Iš anksto planuotuosius prane 
Šimus bei diskusijų mintis for
mulavo B. Raugas, kuris savo 
referate bandė įžvelgti LB arti
muosius uždavinius. Iš praneši
mo buvo padaryta konkreti iš
vada: šio pakraščio apylinkės 
organizuotinos į apygardą, ku
rios rėmuose bus įmanomiau 
įvykdyti bent dalį bendro po
būdžio uždavinių.

Sekančią dieną suvažiavimo 
dalyviai tęsė diskusijas ir pabai 
goję buvo balsavimo keliu pasi
sakyta už apygardos organiza
vimą. Pirmosios valdybos parei
gos atiteko Philadelphijos LB 
apylinkei ir Piet. New Jersey 
apylinkei. Jos valdybos kandida 
tus praneš iki birželio 1 d. c. 
valdybai.

Pirmos suvažiavimo dienos 
vakare įvyko koncertas su sol. 
Stankūnaite, akt. Blekaičiu, mu
ziku Lechavičium ,taut. šokių 
grupe ir kt. Šiuo koncertu ne- 
didžiausia Baltimorės Lietuvių 
bendruomenės apylinkė įrodė 
savo gebėjimą organizuotai dirb 
ti. Prie koncerto sėkmės labai 
daug prisidėjo programos va
dovas Kazlauskas. B. Butkelis

C L A S S I F I E D GUIDE

CONTRACTORS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■
STANKUS!

■
CONSTRUCTION CO. į

■
Atlieka planavimo ir 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 Ave. ■
Chicago, Illinois 60629 i

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

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

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

Juozus 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 t 
naujus lr 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 A- SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern, Chicago 9, III.

iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - ‘‘tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas1 garantuotas. ų

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!I

J 2501 VVest 69th Street J HE 4-7482 436-5151

D E M E 8 l O I

RINOS EB NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

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

A ABALL ROOFING CO.
DA 1-6047 arba BO 2-8778

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

YYA 5-9209 Chicago, Hl.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208% YVest 95th Street,
Chicago, Illinois. 60642,

Tel. GA 4-8654 lr GK 6-4339
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave. 

TeL FRontier 6-1882

HELP VVANTED

IEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti 
mažą vaiką dvi dienas savaitėj. 
Northsidėje. Skambinti 327-6044.

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

lent future.
We are seeking, capable dedicated

Nurses. Pull/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 Ralary and advance- 
ment, that wlll oommensurate with 
ability. This is your position. Good 
svorking conditions, top benefit pro
gram.

Why not write, wire or apply 
Dir. of Nursing, stffv.

MAKTHA VVASHINGTON HOSPITAL 
Irving Park Rd., at YVestern Ave.,. 
Please do not apply if you are

looking for an ordinary job.

C 0 U P L E
Husband to care for yacht Club, 

year round. Good salary. Wife mušt 
be good cook, maintain kiteher, 
(keep prof its from kitehen). Apart- 
ment furnished on grounds. Perma
nent position for- reliable couple. 
Plione for appointment. BE 1-3577.

MISCELLANEOUS

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius! rubus vyrams ir moterims 
parūpina geriausiose

"Simpson Clothes” siuvyklose

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GARBAGE DRUMS
YVITH COVEBS AND HANDIrES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RIJDĖNAS
4448 So. YVestern Avenue 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago BL 60632 Tel. YA 7-5980 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiui

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

ĮSIGYKITE DABAR!

“VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK 
MANĘS”
Suredegavo

KUN. K. MATULAITIS, MIC 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-ja 
Br

Tai puiki maldaknygS visiems. Jo
je randasi visos litanijos; 11 nove
nų; visų sakramentų aiškinimai; 
psalmes; pilnos rekolekcijos; visų 
sekmadienių evangelijos; tretininkų 
maldos susirinkimams ir absoliuci
jai; maldos apaštalystės maldos; šv. 
Valandos maldos; 33 giesmės; Vely
kų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus ke
liai; Sopulingosios Motinos stotys ir 
daug kitų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Maldaknyge “Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių; % colio storumo 
Kaina, paauksota — $3.50 

Užsakymus - su pinigai siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

................................ .
PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia preitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kitais viršeliais $4. 
(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII!HIIIIIIIIII

MISCELLANEOUS

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii
TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS
2549 YV. 69 St., II auk., PR 6-1063
iniiHiHniimiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiniiiiiini

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9533

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

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

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

Mckeespąrt, Pennsylvania 
Kas semadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

McKeesport, Pa.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jeigu jums reikia 

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

DRAUGAS 
4545 YY. 63 St., Chicago, Bl. 60629
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiuiii
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

• RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po 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 Baltie Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.
Iliuillllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllll

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI 

IMMEDIATE OPENING
MACHINE TOOL OPERATORS

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

INSPECTORS
Capable of interpreting dravvings, measure parts which have 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 Ave.
“An eąuai opportunity employer”.

DfiMESIO!

..... ........ ........... %
PASINAUDOKITE

DRAUGO' SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės 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
..--.......... .................... fl

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

REAL
NAMAI IR

ESTATE
ŽEME PARDAVIMUI

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

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

Plnnuokit 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, liuksui. S 
mieg. mūras, arti Marą. pk., air-con- 
■dition, kilimai, mūr. garai., platus 
sklypas. $26,600.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

61 lr Satvyer. apyl. 6 kamb. "oc
tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki 
tės.

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17,900.

Marąuette pke 8 kamb. med. Gazo 
šiluma, pilnas rūsys, garažas. $14,001 
arba geriausias pasiūlymas1.

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

Marąuette pke. 3 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamos*. Tik $27,500.'

6x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apslkurena. Tik $37,500.

Beverly Hills apyl. 4 meti) 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 Ave. 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 įį aukšto mūras 5 ir 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

2x5 mūras 3 mieg. 
butas rūsy. Naujas C.

lr 3 kamb. 
šildymas ga-

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

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

Mūr. 13 butų, 7 po 6 kamb. lr 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.

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

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES. INCOME TAX.

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

Turime raktą beveik nauj. katnpln., 
5’į kanib. mūr., garaž. $18,800.

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

Greita galimybė 2 but.. mur., 5 ir 4 
kamb. mūr,, garaž. 4 7 metų, kaip 
naujas viduj, -27,700.

4 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,300.

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

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

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

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

12 butų, t metų modernus aparta- 
mentinis 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 apyl. 1 metų senumo 
apartamentlnis. 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.

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

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

Mūr. a., 5% lr 4 kamb., 10
metų, gražus, erdvus. 46 Ir Kilpat- 
rick ojSyl.

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 6 kandi., rūttys. $1 2,900. 
Mūr. 2x6. Garažai. $27,900.
Mūr. 6 kamb. Naujas šild. $17,900, 
Mūr. 10 butų. Skubiai už $75,000..

Visi namai Marųuette Parke

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

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

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

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 YY. 71st St. YVAlbrook 5-6015

72 ir Roekvvell — 5% kamb. mū
ras. 2 vonios, įrengtas rūsys?. $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.

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

PLATUS PASniINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233

^IŠNUOMOJAMA — FOR RENT~

Išnuom. 41/2 kamb. butas, 2-me 
aukšte, suaugusiems. Apšildymas 
ir karštas vanduo. $80.00. 65 ir
Hamilton Ave. apyl. 476-7907.

Platinkite “Draugą”

Perskaitę “Draugą', duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

♦ A



MOTINOS DIENA IR IŠLEISTUVES

Bridgeporto Lituanistinė mo
kykla sekmadinį turėjo dideles 
iškilmes — Motinos dienos minė 
jimą ir mokslo metų užbaigimą.

Iškilmes atidarė tėvų komite
to pirm. Kl. Stravinskas, pakvie 
sdamas į garbės prezidiumą pre 
latą A. Martinkų, kun. dr. A. 
Baltinį, kun. dr. J. Prunskį, L.' 
Bend. ats. inž. B. Nainį, moki 
Spačkauskienę, Br. Macianską, 
Ant. Būgą.

Iškilmės pradėtos šventinimu 
tautinės vėliavos, kurią įsigijo 
mokykla. Šventinimo apeigas at 
liko kun. J. Prunskis. Vėliavos 
kūmai buvo M. Radienė ir J. An 
drišiūnas. Kun. Prunskis savo 
kalboje skatino įsijausti į vėlia
vos prasmę ir mylėti Lietuvą, 
kaip ją mylėjo partizanai, ku
riuos primena raudonoji vėlia
vos spalva.

Kun. A. Baltinis priminė mo
tinos dienos reikšmę ir skatino 
vertinti lituanistinės mokyklos 
darbą, nes ji tęsia motinos au
klėjančias pastangas.

Inž. Nainys, sveikindamas L. 
Bend. vardu, sekdamas Mairo
nio eilėraščiu, skatino mylėti 
darbą, mokslą, mylėti tai, kas 
kilnu, kad einant idealų keliu 
būtų pasiekta laisvė lietuvių 
tautai.

Ant. Būga, Bridgėporto L. 
Bendr. vardu, skatino mylėti 
motiną. Lietuvė motina išaugi
no knygnešius, partizanus. Mo
tinai — pagarba ir klusnumas. 
Didžioji padėka motinai bus my 
lėti jos išmokytą lietuvių kal
bą.

Mok. E. Spačkauskienė mo
kyklą baigiančius abiturientus 
skatino siekti mokslo toliau. 
Sveikino motina. Linkėjo, kad 
motinos diena būtų kiekviena 
diena. Dėkojo Šv. Kazimiero se-

Moteris šių dienų 
pasaulyje

(Atkelta iš 3 psl.).
galėtų gyventi, geriau nusidėti 
siekiant laimės ,nei dėl pagar
bos iliuzijai, norint būti kitokia 
nei esi.

Pastarosiomis dienomis Pran
cūzijos informacijų ministeris 
Alain Peyrefitte paskelbė, kad 
ministeriu kabinetas esąs pa
ruošęs įstatymą, kuris būsiąs 
“tikras moterų išlaisvintojas”. 
Pagal jį, ištekėjusi moteris pir
mą kartą galėsianti be vyro at- 
siklausimo ir be jo sutikimo 
eiti dirbti ar banke atidaryti sąs 
kaitą. Ji turės teisę nuspręsti, 
į kokią mokyklą leisti savo vai
kus, vetuoti vyro ketinimą par
duoti jos nuosavybę ir sau pasi
laikyti savo pačios nuosavybę 
skyrybų atveju.

Kadangi Prancūzijoje yra 17 
milijonų galinčių balsuoti mo
terų, kurios dviem su puse mi
lijonais viršija vyrus, šiuo metu 
moterys sudaro stipriausią gen. 
de Gaullio ramstį. Tad nenuo
stabu, kad artėjant rinkimams 
prancūzų vyriausybė nori suly
ginti moterų teises su vyrų.

selėms už nuoširdžią talką litu
anistinei mokyklai, dėkojo tė
veliams, kurie namuose papildė 
mokyklos lietuvišką darbą. Dė
kojo tėvų komitetui.

Mokyklos baigimo diplomai 
buvo įteikti Jonui Bajeliui, Ge
novaitei Paškevičiūtei, Reginai 
Nemaniutei, Vytautui Švelniui, 
Janinai Paškevičiūtei. Jonui Ma 
lioriui, Gintarui Stončiui.

Abiturientai gavo dovanų Ka 
tiliškio knygą “šventadienis už 
miesto”. Už geriausius rašinė
lius apie savo lituanistinę mo
kyklą premijas laimėjo J. Paške 
vičiūtė ir J. Maliorius.

Šiemet lit. mokyklą turėjo 
parengiamąją klasę, kurią lankė 
trečios kartos lietuviukai. Iš vi
so Bridgeporto lituanistinėje mo 
kykloje šiemet buvo 55 moki
niai. Lietuvių Šv. Jurgio moky
kloje yra daugiau, bet nevisus 
galima buvo įtraukti į lituanisti
nę mokyklą.

E. Vižinas, VII skyr. mokinys 
perdavė sveikinimus mokyklą 
baigusiems.

G. Paškevičiūtė abiturintų var 
du dėkojo mokytojai už skiepi
jimą meilės viskam, kas lietu
viška.

Tėvų komiteto vardu Kl. Stra 
vinskas skatino moksleivius siek 
ti mokslo ir garsinti Lietuvos 
vardą gražiu eilgėsiU. Dėkojo 
mok. Spačkauskienei, už sėkmin 
gą darbą. Dėkojo prel. A. Mar- 
tinkui ir seselėms už sudarymą 
palankių sąlygų lit. mokyklai; 
— Spačkauskui už programos 
paruošimą, — E. Radienei už 
gražiai pasiūtą vėliavą, — Smie 
liauskienei už taut. šokių pamo
kas, — Šiurnaitei, mokiusiai 
dainų ir žaidimų Dėkojo mo
kyklos rėmėjams: Macians- 
kiams, Viščiams, Cicero kepyk
lai, S. Karpiui, Neimantui, Ter- 
rai, Paramai, Lieponiui, Juš- 
kams, Tomkevičiui, Miniotui, 
Bridgeporto Liet. Bendruome
nei, kuri šia proga įteikė $50.

Po oficialios dalies sekė me
niškoji programa. Moksleiviai 
skaitė savo rašinėlius apie mo
tiną, šauniai dainavo lietuviškas 
dainas, deklamavo eilėraščius, 
dainavo choras su kanklių paly
da. Tautiniais drabužiais pasi
puošę, gerai lietuviškai tarią 
moksleiviai sudarė labai mielą 
įspūdį, kurį dabar padidino sėk- 
minfai kelis numerius atliku- 
sios moksleivės kanklininkės. 
Programą paruošiant ir prave
dant gražiai pasireiškė J. iSpač- 
kauskas. Moksleiviai taip pat 
šauniai pašoko mok. Smieliaus- 
kienės išmokytus tautinius šo
kius: noriu miego, šustą, kalve
lį. Po to sekė vaišės mokslei
viams ir tėveliams bei svečiams.

J. Žvilb.

MELDĖSI UŽ MISIJAS 
UURDE

8,000 maldininkų ir 760 ligo
nių dalyvavo Liurde procesijo
je į Massabiello grotą pagal Šv. 
Tėvo Pauliaus VI-jo intenciją 
melsti Nekalčiausiąją Mergelę 
palaimos katalikų misijoms!

Vokietė Giselle Beker New Yorke perka meniškai vertingus daiktus. 
Ji sako, kad europiečiai meno kolektoriai labai domisi amerikiečių me
niškais darbais.
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Prez. Kennedy paminklo atidengimo iškilmėse Anglijoje dalyvavo ir 
velionies dukrelė Caroline (kairėj), kuri čia matoma sn pusseserimis. 
Radziwill šeimos vaikučiais Tina ir Anthony.

ATSINAUJINIMO VĖJAMS PUČIANT

(Atkelta iš 3 psl.). 
naujų darbo barų ir uždavinių, 
prieš kuriuos stovi dabarties 
Bažnyčia, ir pats teologijos 
mokslas išeina iš izoliacijos į 
globalinės apimties žygį. Nau
jų problemų daugybės negali ir 
neturi spręsti vienos kurios pro
vincijos, vienuolijos ar atskiro 
teologijos fakulteto jėgos. Atėjo 
tam laikas ir susikūrė savotiš
kas “pasaulio teologijos fakul
tetas”. Jį sudaro žymiausi teo
logai ir kiti specialistai, kurie 
šiais metais pradėjo leisti tarp
tautinį teologijos žurnalą - — 
“Concilium” (Susirinkimas). Jis 
išeina 9-mis kalbomis, kas me
tai po dešimtį numerių. Planas 
apima 50 leidinių per 5 metus. 
Jį tvarko 18-kos sekcijų direk
toriai, o redakcinį komitetą su
daro apie 200 narių. Kiekvie
nas šio žurnalo numeris yra 
skirtas kuriai nors vienai teolo
gijos mokslo sričiai — dogmati
nei, moralinei teologijai, Šv. 
Raštui, ekumenizmui, dvasiniam 
gyvenimui, sielovadai, liturgi
jai, Bažnyčios istorijai, bažny
tinei teisei, dokumentacijai ir 
ribų problemai. Sausio mėn. nu
meris skirtas dogmatikai, vasa
rio liturgijai, kovo pastoralinei 
teologijai, balandžio ekumeni
niams klausimams.

Šis teologijos žurnalas turi 
ne tik mokslinių, bet ir prakti
nių tikslų. Jis skirtas ne tik teo
logams, bet ir pasauliečiams, ku 
rie domisi dabarties religinė
mis problemomis. Jis leidžiamas 
dabar vykstančio visuotinio Baž 
nyčios susirinkimo darbų dvasio 
je, turi sielovadinę kryptį, yra 
atviras žmogui ir pasauliui. 
Kiekviename numery yra plati 
ir naujausia bibliografija ry
šium su keliamais klausimais 
ir dedamais straipsniais.

Kas gi mums daryti?
Prieš kiek laiko dr. P. Ma

rulis rašė šiame laikraštyje, ko
kių puikių, naujų ir aktualių 
veikalų krikščioniškosios pašau 
lėžiūros klausimais pasirodo ita
lų kalba. Jis kėlė mintį, ar ne
galima būtų ko nors panašaus 
susilaukti ir mūsų kalboje?

Be abejonės ir mes, lietuviai 
katalikai, esame reikalingi mo
dernaus teologinio žodžio, nega
lime atsilikti nuo pasaulio krikš 
čioniškos literatūros pažangos. 
Ta kryptimi šis tas ir daroma. 
Keliolika, žmonių yra pasižadėję 
paruošti seriją knygų, kurių 
tematika sudarys krikščioniško
sios pasaulėžiūros visumą — sa 
votišką enciklopediją. Tik šitam 
darbui reikalingas tvirtesnis or
ganizacinis pagrindas, daugiau 
dirbančiųjų, visų mūsų religinį 
gyvenimą tvarkančiųjų veiksnių

paramos ir pritarimo. Tuo rei
kalu netrukus bus daromas pa
sitarimas, kad sumanymas vie
nu ar kitu pavidalu pavirstų gy
venimiška tikrove.

Kas gi norėtų užsisakyti 
aukščiau minėtą teologinį žur
nalą, gali tai padaryti per se
kančias leidyklas: Benziger
Verlag Einsiedeln, Šveicarija 
($10 metams vokiškai), The 
Paulist Press New York, U.S. 
A., Ediciones Guadarrama 
iŠ. L. Madrid, Ispanija, Editri- 
ce Queriniana Brescia, Italija, 
Tavares Martins Porto, Portu
galija.

CHICAGOJE
NEBŪTINAI REIKALINGI 

MOKSLO LAIPSNIAI
Yale universiteto prezidentas 

Kingman Brewster, jr., kalbė
damas Chicagoje, aštriai sukri
tikavo dabar žmonėse įsivyravu 
šią nuomonę, jog kiekvienai ir 
visoms karjeroms reikalinga įsi
gyti mokslinį laipsnį. Tai yra 
klaidinga pažiūra, jis pareiškė. 
Yra daug žmonių, iškilusių į 
aukštas pozicijas, kurie nėra 
baigę nei kolegiją, nei univer
sitetų, kurie neįsigijo nei baka
lauro, nei magistro, nei daktaro 
laipsnio, kurie galėtų būti pa
vyzdžiu jaunuomenei.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-241 s 
7159 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, IU.

KAZIMIERAS 
K I A U P A S

Gyveno 12245 S. Emerald Avė.
Mirė geg. 16 d., 1965, 3 v. 

r., Hulaukęs 85 m. amžiaus.
GimS Lietuvoje. Kilo iš Kre

tingos ' apskr., Griušlaukio par.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nulifldime 

sūnus Anthony, marti Florence, 
2 dukterys Florence Grahek, 
žentas Ray. Ir Clara Zube, žen
tai* Charles, 9 anūkai. Piane, 
Rita. Linda, Barbara, Loretta, 
Charles, Susan. John ir Janet 
Zube, draugai ir pažįstami.

Velionies žmona buvo a. a. 
Petronėlė ir sūnūs a. a. Charles 
ir a. a. Edvvard.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

LatdotuvSs įvyks treč., geg., 
19 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to liūs atlydėtas i šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje 10 vai. įvyks gedulingos 
pamauldos už velionies sielą. 
Po pamaldi) bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys,
marti, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. Leonard Bu
kauskas ir Sūnus. Tel. CO 4- 
2228.

A. A.
ANTANAS BRAIS

Gyveno 4439 So. Fairfield Avė.
Mirė geg. 15 d., 1965, 5:35 v. 

popiet, sulaukęs 80 m. amžiaus.
Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Baisiogalos parapi
jos Stamaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusbrolis Frank, Knishka su 
šeima, draugai Frank Asmutis, 
jo žmona Bernice lr šeima, Lie
tuvoje liko sesuo Elzbieta Ru- 
navičien6, brolis Juozas, jo 
žmona ir šeima, kiti ,giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai; 
buvo amžinas narys T. Jėzuitų 
ir T. Marijonų Rėmėjų dr-jų.

Kūną:* pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioj, 43 48 S. Califor
nia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 
20 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j švč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies (#ielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuves©

Nuliūdę: Giminės.
Laidot. direkt. Petras Bieliū

nas. Tel. LA 3-3572.

Platinkite “Draugą”

Lietuvos konsulą Colombijoje

DR. STASĮ SIRUTĮ 
IR ŠEIMĄ,

netekus mylimos dukreles Sandros, jų 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 

ir kartu liūdi

Domas Giedraitis 
su šeima

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -j- A.

LEONO GYLIO
Pranešame visiems mūsų giminėms 

ir pažįstamiems, kad š. m. gegužės 22 
dieną, šeštadienį 8 valandą Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, bus šv. mišios su eg
zekvijomis už mūsų vyro ir tėvo Leono 
sielą.

Nuliūdę: žmona Aleksandra,
sūnus Povilas, duktė Aldona ir 

jy šeimos

A. f A. LIUCIJAI BABICKIENEI 
mirus, jos vyrui, mielam draugui Povilui 

Babickui su dukrele, tėvams p.p. Savickams 
su artimaisiais reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Vladas ir Eleonora Garbeniai 
Leonas Daukus

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2103-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

iį,waWXJl£8BE!S!(Si,
©

gercas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
Z44S VVest 63rd STREET

Telef.PR 8-0833 • PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23 rd PLACE TeL VIrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA Tel. ĮAlayette 3-3372

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

POVILAsT RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ. CICERO, DLL. Tel. OLympic 2-1003

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.



8 DRAUGAS, antradienis, 1965 m. gegužės mėn. 18 d. IŠ ARTI IR TOLI

X Vysk. Vincento Brizgio 25 
metų vyskupavimo proga lietu
vių visuomenė Chicagoje rengia 
pagerbimą. Pagerbimui ruošti 
yra sudaromas komitetas iš įvai 
rių lietuvių organizacijų atsto
vų. Toks pagerbimas turėjo į- 
vykti dar šiuo metu, tačiau vy
skupui esant labai užimtam vy
skupiškais darbais per visą va
sarą ir pasiruošimu paskutinei 
Vatikano ekumeniškai sesijai, 
tą jo pagerbimą numatoma su
rengti tada, kai vysk. V. Brizgys 
bus baigęs visus svarbiausius 
darbus sausio mėnesio gale.

X Kunigų Vienybės suvažia
vimas prasideda gegužės 18 d. 
10 v. r. mišiomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje.

X Prel. V. Černiauskas, šv. 
Panelės Marijos parapijos Mar
ąuette Parke administratorius, 
tarpininkaujant kan. V. Zaka
rauskui, mielai ir nuoširdžiai su
tiko duoti vykdyti tradicinę pa
vasarinę Balfo naudai rinkliavą 
prie bažnyčios. Buvo susitarta, 
kad vokeliai bus išdalinti gegu- 
mės mėn. 16 d. ir atgal surinkti 
gegužės 23 d. prie bažnyčios 
durų. Rinkliavos pravedimu rū
pinasi 5 sk. pirm. A. Gintneris 
ir vicepirm. K. Repšys bei kiti 
valdybos nariai. Ta proga reikia 
pasakyti, kad Balfo rinkliavą 
kunigai mielai paremia.

X Dr. Algirdas Vasonis, ve
terinarijos gydytojas, besidar
buojąs Woodstock, III., gražiai 
reiškiasi ir organizaciniame gy
venime. Dabar jisai jau baigia 
statyti gražią modernišką rezi
denciją, kurioje jau vyksta de
koravimo darbai. Atrodo su šei
ma šio mėnesio pabaigoje jau 
galės apsigyventi Jo rezidenci
ja yra naujoje miesto dalyje.

X V. Šimkus ir J. Vaičiūnas 
patenkinti grįžo iš Springfieldo 
ir St. Louis, Mo., kur juodu sa
vaitgalį tenai parodė lietuviškus 
filmus ir kalbėjo, kaip Balfo, 
taip ir LB organizaciniais rei
kalais. Juodu parvežė Vasario 
16 gimnazijos namų statybos 
užbaigimo komitetui daugiau 
$100. Žmonės visur mielai žiū
rėjo tų filmų. Dabar jos bu3 
rodomos Kenoshoje ir Wauke- 
gane. Diena ir vieta bus paskelb 
ta atskirai.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už gegužės mėn. Vasa 
rio 16 d. gimn. iš 45 būrelių 
900 dol., saleziečių gimn. iš 13 
būrelių — 260 dol., Punsko g. 
iš 1 būrelio — 20 dol. Viso 
1,180 dol.

X Liucija Babickicnė - Savic
kaitė mirė gegužės 15 d. Wor- 
cester, Mass. Giliame nuliūdime 
liko vyras Povilas Babickas, 
dukrytė Zita, tėvai Ona ir Kos
tas Savickai, seserys Ona Vait
kienė, Izabelė Zmuidzinavičienė; 
seselė M. Paulė, broliai Česius ir 
Kostas. Gedulingos pamaldos 
bus gegužės 18 d. 9 v. ryte Au
šros Vartų bažnyčioje Worces- 
ter, Mass. Laidojama Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyno 
kapinėse Putnam. Conn. (pr.)

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

Verdi — REQUIEM ir MarkaiČio — VILNIAUS VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras 

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

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

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIA ATKARPĄ
1

Siunčiu 8................. čekį už . .............. bil. po 8 • • ■ ■ . . už bilietų.

• Vardas

į Miestas . . .Valstybe ................. .......... ...........Zip
—- — —

X Latvių lietuvių draugijos 
valdyba planuoja bendrą veik
los planą ir jį žada greitai pa
teikti apsvarstymui. Reikia iš
plėsti darbą įvairiomis sekcijo
mis, įtraukiant naujų narių į 
darbą.

X Bevcrly Shores Lietuvių 
klubas reagavo į Amerikos Lie
tuvių jaunimo už laisvę atsišau
kimą spaudoje paremti jų or
ganizuojamam žygiui į Washing 
toną ir pasiuntė $50 auką.

X Antanas Gintneris gegužės 
9 d. Balfo Marąuette Parko 5 
sk. valdybos posėdyje vienbal
siai buvo išrinktas to skyriaus 
pirmininku. Jo pareigos bus 
tvarkyti vietos pinigines rink
liavas, sudaryti pilnesnę asme
nų kartoteką, surasti daugiau 
pastovių narių, kurie įsirašytų i 
skyrių ir rūpintis bendra šalpos 
organizavimo tvarka, kuri galė
tų būti našesnė ir ryškesnė, nors 
šios kolonijos lietuviai visur gra 
žiai pasirodo.

X Šią savaitę kunigai A. Ben- 
džiūnas ir A. Valančius atlieka 
metines rekolekcijas kardinolo 
Stritch vardu rekolekcijų na
muose prie St. Mary of the La
ke seminarijos, Mundelein, III.

X Pranė činikaitė, duktė 
Jono ir Juzafinos (Malkevičiū- 
tės) Cinikų, Downers Grove, III., 
išpildys piano rečitalį, gaunant 
magistrės laipsnį muzikoje, ry
toj, geg. 19 d., 8:30 vai. vak., 
De Paul universiteto koncertų 
salėje Chicagoje.

Jaunoji menininkė eina mo
kytojos pareigas šv. Juozapo 
parapijos mokykloje, Downers 
Grove, III., tęsia mokslus ir yra 
piano instruktorė De Paul mu
zikos fakultete.

Keletas lietuvių autorių kūri
nių yra įtraukta i rečitalio su
dėtingą programą. Visuomenė 
yra kviečiama atvykti. Įėjimas 
nemokamas.

X Antanas Grina, Chicagos 
Lietuvių operos vicepirmininkas, 
viename Chicagos didžiųjų ban
kų einąs atsakingas pareigas už 
sienio skyriuje ir kartu dėstąs 
De Paul universitete finansų 
moklsą, savo banko reikalais 
yra išvykęs kelioms savaitėms 
į Londoną Anglijoje.

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų ir Žuvautojų klubas kvie
čia visus į Pavasarinį linksma- 
vakarį gegužės 22 d., 7 vai. va
kare Hollywood salėje, 2417 W. 
43 St. Gros Ramonio orkestras. 
Svečiai bus nemokamai pavai
šinti šaltais užkandžiais ir ka
vute. Įėjimas — auka $1.50.

(pr.)

Dalis Pedagoginio Lituanistikos instituto žurnalistikos studentų su 
savo dėstytoju atsilankę j “Draugo” įstaigą. Sėdi iš kairės: Dalia 
Valatkaitė, Aušrelė Vaiceliūnaitė, Eglė Juodvalkytė. Stovi: Audronė 
Tamošiūnaitė, Uosis Juodvalkis, Kristina žebrauskaitė, Jonas Reinys, 
Mirga Pakalniškytė, Gediminas Indreika, Milda Pakalniškytė, Mykolas 
Drunga, kun. J. Prunskis. Atsilankiusiems kun. Alb. Spurgis įteikė po 
lietuvišką leidinį.

PREKYBOS RŪMŲ BANKETAS BUVO 

ŠAUNUS

Illinois Lietuvių Prekybos rū
mų trisdešimt antrasis banke
tas įvyko praėjusį sekmadienį 
Ambassador West viešbutyje. 
Jame dalyvavo netoli keturi šim 
tai lietuvių prekybininkų, pra
moninkų, profesionalų, politikų 
bei visuomenininkų. Bankete bu
vo pagerbti šiai organizacijai ir 
lietuvių visuomenei nusipelniu
sieji vyrai — dr. Juozas Jerome, 
Jonas Kazanauskas ir Jonas W. 
Paohankis.

Gražu ir naudinga, kad Lie
tuvių Prekybos rūmai kasmet 
jau skiria stipendijas lietuviams 
studentams, šiemet stipendija
teko Violetai Karaliūtei ir Pra- vadovavo patsai naujasis rūmų
nui Slykui. Čekius po $500.90 
banketo metu jiems įteikė Bru
no Shukis, rūmų vicepirminin
kas.

Reikšmingą žodį banketo da
lyviams Lietuvos padėties ir jos 
laisvinimo reikalais pasakė ge
neralinis konsulas dr. Petras 
Daužvardis.

Ketvertą dainų padainavo gra 
žiabalsis mūsų dainininkas Sta
sys Baras. Akompanavo Jono

X žurn. St. Daunys šį trečia
dienį kalbės per “Margučio” ra
diją apie birželio 13 d. minėji
mą - koncertą, skirtą žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimui.

X Visvaldas Masiulis, pagerb 
damas savo velionies tėvo Bo
leslavo Masiulio pastangas lie- 
tutybei išlaikyti, perima vado
vauti Vasario 16 d. gimnazijai 
remti būrelį, likusį be globėjo.

X Mokslo metų užbaiga AL 
Montessori Vaikų namuose į- 
vyks birželio 11 d. Tą dieną 
įvyks iškilmingas mokslo metų 
užbaigimo atžymėjimas, prisi
menant žuvusius už Lietuvos 
laisvę, išduodant pažymėjimus 
abiturientams, atitinkama prog
rama. Registracija sekantiems 
mokslo metams vyksta gegužės 
mėnesį.

Dzūkų polką šoka moksleiviai pra
ėjusių metų pavasario šventėje. 
Šįmet ši šventė įvyksta gegužės 
23 d. Nuotr. J. Grabausko

Bijansko vadovaujamas orkes
tras.

Pagrindinis svečias kalbėto
jas buvo John E. Stipp. Jis kal
bėjo apie prekybininko vaidme
nį mūsų krašto demokratinėje 
santvarkoje. Kalba buvo paįvai
rinta publiką gerai nuteikusiais 
sąmojais. Kalba įdomi ir apie 
ją reiktų parašyti atskirai.

Banketas buvo pradėtas Ame 
rikos ir Lietuvos himnais. Invo
kaciją atkalbėjo kun. prof. Rai
mondas Jančauskas, S J, dr. J. 
Jerome, per daug metų buvusio 
Lietuvių Prekybos rūmų pirmi
ninko, brolis. Programai gabiai

pirmininkas ekonomistas Adol
fas Baliūnas.

Dr. J. B. Jerome, Feliksas 
Raudonis, B. Shukis, Antanas 
Valonis ir Petras Vilkelis suda
rė komitetą, kuris suruošė šį 
puikų banketą. š. 1.

VIEŠNAGE “VIŠČIUKŲ ŪKYJE”

Premijuotoji Anatoliaus Kai
rio, mūsų gausaus ir gausiai 
vaidinamo autoriaus komedija 
“Viščiukų ūkis” suvaidinta Chi
cagoje praėjusį šeštadienį ir 
sekmadienį.

Palyginti dėl pavasario sezo- Dikinis, B. Chomskis, Z. Keva-
no į “Viščiukų ūkio” spektaklį 
neatsilankė tiek svečių, kiek pa
prastai įprasta, Veikalą režisa
vo akt. A. Dikinis, kuris prem
jeros metu vaidino “ūkio” savi-
ninką Pijų Sakalą. Kitą dieną j “Draugo” kultūriniame priede, 
šią rolę vaidino “Antrojo Kai-1 —L. A.
mo” akt. Romas Stakauskas.
Scenovaizdį, kuris visus tris 
veiksmus buvo tas pats, sukūrė 
dail. J. Daugvila, apšvietimas 
K. Cijūnelio. scenos technika C.
Rukuižos. Be Dikinio ir R. Stat 
kausko dar vaidino Agotą Sa- 
kalienę — Elena Petrokaitė-Ru- 
kuižienė, sūnų Arūną — Arvy
das Dikinis, jo žmoną — Regi
na Stravinskaitė, Sakalų dukrą 
Giedrę — Julija Cijūnėlienė, An 
drių, Giedrės sužadėtinį — Juo
zas Raudonis, Sigitą, geros va
lios ambasadorių — Edvardas 
Radvila.

Komedija daugiau ar mažiau 
pajėgė sudominti ir pagauti sve 
čius. Komedija sprendžia lietu
vių išsilaikymo tremtyje ir ben
dradarbiavimo su Lietuva klau
simą, ir linksmai išryškinama 
tokio siekimo rezultatai. Kome
dijoje pabrėžiamas ir menkaver 
tiškumo kompleksas, kada tei
giama, jog reikia vengti lietuviš 
kų valgių, kaip kugelio ar rūkš- 
taus pieno, kad iš to neatpažin
tų mūsų kilmės.

Žiūrovai spektaklį nuoširdžiai 
priėmė, aktoriai, režisorius ir 
scenos darbuotojų s-gos pirm. 
S. Adomaitienė buvo apdova-

J. A. VALSTYBĖSE
— Bal. mėn. Balfo centras 

turėjo 3,899 dol. pajamų, o iš
laidų 6,222 dol. Buvo suaukota 
Vasario 16 gimn. 1,563 dol. Sa
leziečių gimn. Italijoj 520 dol., 
bendrai šalpai 1,738 dol. ir ki
tos pajamos 178 dol.

Visi pinigai suaukoti tremti
nių mokykloms buvo joms ir nu
siųsti, pridedant iš bendros Bal
fo kasos 300 dol. Vasario 16 
gimn. vaikučiams nupirkti duo
ną.

Balandžio mėn. iš Balfo cent
ro buvo išsiųsta 118 individua
lių siuntų, daugiausia (89) lie
tuviams į Lenkiją — vartoti rū
bai. Už jų persiuntimą sumokė
ta paštui 550 dol. Į Lietuvą — 
Sibirą nusiųsta 22 siuntiniai, 
už kuriuos sumokėta 1,517 dol. 
Be to, atskiriems asmenims ar 
šeimoms į įvairius kraštus dar 
pasiųsta parama grynais pini
gais, išleidžiant tai šalpai 567 
dolerius.

— Vasario 16 gimnazijos nau 
dai organizuojamas naujas bū
relis N. Yorke. Pirmaisiais na
riais įsirašė: J. Kunigėlienė, V. 
Kentas, dr. J. Petkevičius, L. 
Tamošaitis ir V. Vebeliūnas. Bū 
relį organizuoja L. Baltrušaitie
nė, kuri jau eilę metų vadovau
ja keturiems būreliams N. Yor
ke.
— Vytautas S. Ilgūnas iš Wor- 

cesterio, Mass., paaukojo Lietu
vių fondui šimtą dolerių.

— Liūtas Grinius iš Los An
geles atvyksta į Clevelandą, kur 
Filisterių skautų sąjungos su
važiavime referuos apie ASD 
kandidačių ir Korp! Vytis jun- 
jorų konspekto ruošimą ir leidi
mą. L. Grinius renka medžiagą 
ir rūpinasi ASS program. kon
spekto redagavimu bei leidimu.

— Newarko, N. J., Šv. Tre
jybės bažnyčioje bus paminima 
atminimų diena gegužės 23 d. 
Newarko lietuvių veteranų pos
tas bus minėjimo šeimininkai. 
Minėjimas bus 3:30 v. p. p. Pa
mokslą sakys kun. Fr. Bulo
vas.

noti gėlėmis. Komedijos auto
riui A. Kairiui buvo įteikta 500 
dol. premija, kurią autorius ga
vo laimėjęs scenos veikalų kon 
kursą. Vertinimo komisiją su
darė kun. jV. Bagdanavičius, A.

laitytė ir S. Adomaitienė.
Komedija auktuali ir ne vie

nas žiūrovas galėjo suprasti, 
kad ne piktai juokiamasi ir iš 
jo. Plastesnį įvertinimą duosime

CHICAGOS ŽINIOS
z

MERO GIMTADIENIS
Chicagos meras Richard Da

lei pereitą šeštadienį atšventė 
savo 63-iąjį gimtadienį.

SUDEGĖ GOLFO KLUBAS
Po įvykusio sprogimo iki pa

matų sudegė Highland Crest gol 
fo klubo pastatai Bartlett prie
miestyje. Nuostolių padaryta 
$200,000. Gaisras įvyko anksty
vą rytą. Sužeistų nebuvo. 

JUDRIAUSIA UGNIAGESIŲ 
STOTIS

Judriausia pasaulyje ugiage- 
sių stotis yra 2858 W. Fillmore. 
Kasmet tos stoties ugniagesiai 
gauna mąždaug 4,000 į gaisrus 
pašaukimų; vidurkis yra apie 
11-ka iššaukimų į gaisrus kas
dien.
NUPIRKO DAUGIAU ŽEMĖS

Cook apskrities miškų distrik 
tas nupirko 43 akrus žemės prie 
Wolf ežero, Burnham av. ir 120 
gatvės. Anksčiau toje vietoje 
kariuomenė turėjo Nike raketų 
bazę. Apskritis federalinei val
džiai už žemę užmokėjo $105,- 
000. Privatus pirkėjas būtų tu
rėjęs užmokėti dvigubai.

KANADOJ
— Archit. V. Petrulis Toron

to mėgėjų filmuotojų klubo me
tiniame filmų demonstravime ge 
gūžės 6 d. laimėjo tris pirmas 
vietas. Varžyboms V. Petrulis 
parodė savo pagamintą spalvotą 
filmą. “At New York’s Fair”, 
kuris kviestų klubo teisėjų pri
pažintas geriausiu. Pr. metais 
archit. V. Petrulis laimėjo II 
vietą už filmą “Trinidad”. S. m.
V. Petrulis yra išrinktas į val
dybą ir jam pavesta rūpintis 
klubo projektų reikalais. Toron
to filmuotojų mėgėjų klubui pri 
klauso apie 160 narių.

OKUP. LIETUVOJ
— Agurkai, pomidorų konser

vai Lietuvon įvežami iš kitur. 
“Liaudies Ūkyje” (nr. 3) iškelti 
Lietuvos maisto pramonės trū
kumai. Esą, jau daugelį metų 
kalbama apie konservų vaikų 
mitybai, vaisių, uogų ir daržo
vių sulčių, šviežiai šaldytų vai
sių ir uogų gamybos išplėtimą. 
Čia skiriama per maža dėmesio. 
Prekybos įmonės gauna nepa
kankamai daržovių konservų, 
kompotų ir uogienių iš kultūri
nių uogų. Visiškai nenormalu, 
— pabrėžiama “L. Ūkyje" — 
kai į Lietuvą gabenami iš kitų 
respublikų ir netgi iš užsienio 
tokie konservai, kaip žalieji žir
neliai, agurkai, pomidorai, braš
kės, svogūnai ir kt.

Maisto prekės nepatraukia sa 
vo išvaizda. Jos Lietuvoje išlei
džiamos tokiame įpakavime, 
koks buvo naudojamas prieš 10 
ir daugiau metų. Etikečių, pa
kelių gamyba ir apipavidalini
mas atsilieka nuo nūdienos rei
kalavimų, nepakankamai naudo 
jami cheminiai produktai, įga
liną žymiai pagerbti įpakavimą.

— Kodėl jaunimas pamėgęs 
Kauno Jaunimo kavinę? “Komj.

Gintautas Sniečkus, tenoras, Čiur
lionio ansamblyje dainuoja 3 me
tus.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

CIRCUIT T.V.

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

41*
current dividend on Investment bonus 

4 56% IMVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Vi 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti lr

dar išmokame po 56% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad.. Penkt. ir Šeštad. 9 ▼, r. — 4:80 p. p. 
Trečiad uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r — 8 v. v

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Tiesos" laikraščio koresponden
tai J. V. Paleckis ir A. Semaš
ka neseniai paskelbė platų repor 
tažą apie Kauno jaunimo tarpe 
mėgiamą Jaunimo kavinę. Abu 
korespondentai laikraštyje (nr. 
45) paminėjo į milicijos rankas 
patekusio vienos merginos die
noraščio įrašus ir kalbėjo sisu ka 
vinės lankytojais. Vienas jau
nuolių, paklaustas atsakė, kad 
kavinėje jis atsipalaiduojąs nuo 
dienos darbų, jam esą gaila, kad 
nesisuka šokių aikštelė... Kom
jaunimo laikraščio koresponden
tai vėliau išaiškino to jaunuolio 
stud. Algio Toliušio, pavardę. 
Jis pristatytas neigiamai, nes 
iškeitęs paskaitas į “kavinės 
linksmybes”. Kita • lankytoja, 
Kauno “Drobės” fabriko labo
rantė Vilė Tumasonytė, kavinėj 
sėdinti kiekvieną dieną, jai pa
tinka prabangūs, turtingo pas
tatymo filmai su laiminga pabai 
ga. Teatro ji nelankanti — neį
domu... Tai vis neigiami, pasak 
korespondentų, lietuviško jauni
mo pavyzdžiai. Pati kavinė ne
kaltinama, nors prieš pusmetį ji 
garsėjusi muštynėmis ir neblai
viais lankytojais. Esanti geres
nė Vilniaus jaunimo kavinė. Ap 
lamai, kavinė turinti ugdyti sko 
nį, grožio pajautimą, tuo tarpu 
kavinėje atliekama džiazo muzi
ka teikianti neigiamą įspūdį. Pa 
galiau, komjaunimo laikraštis 
pastebi, kad dabar Kaune daž
niausiai galima išgirsti tokius 
jaunimo pokalbius: “Kur vakar 
buvai? Jaunimo kavinėje” — o 
tai, esą, tolygu: išgėriau, pašo
kau. Pagal Paleckį ir Semašką, 
atsakymas turėtų reikšti dau
giau. (E.)

_  Pastangos skatinti mėsos
gamybą. Lietuvoje toliau deda
mos pastangos dar labiau ska
tinti mėsos gamybą ir jos par
davimą valstybei. Kadangi ga
mybos didinimas sietinas su kol 
chozų ar sovchozų materialiniu 
suinteresavimu, tad režiminė 
Min. Taryba nutarė nuo gegužės 
1 d. įvesti kolchozams ir ki
tiems ūkiams “vidutinius prie
dus prie galiojančių kainų už jų 
parduodamus valstybei gero, vi 
dutinio ir žemiau vidutinio įmi
timo galvijus bei kiaules (beko
nus, lašinines ir mėsines) pa
gal rajonų grupes”. Taip pat į- 
vesti priedai ir avims. Rajonai 
priskirti prie įvairių grupių. Pa
gal “Tiesą” (bal. 30, nr. 100), 
kolchozų, kitų ūkių ir pačių gy
ventojų parduodama valstybei 
mėsa apmokama pagal mažme
nines kainas, atskaičius prekybi 
nę nuolaidą.

5%


