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JAV-BES PRAŠO ATIDARYTI 
AOABOS ĮLANKA

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės užvakar 
padėjo ant Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos posėdžio stalo 
keturių punktų planą taikai pa
laikyti Vidurio Rytuose.

JAV-ių ambasadorius Jungti- 
> nėse Tautose A. Goidbergas ra

gino penkiolikos valstybių Sau
gumo tarybą įvykdyti šiuos da
lykus :

1. Paraginti Jungtinę Arabų 
respubliką (Egiptą) nuimti sa
vo blokadą Aąuabos įlankoje, 
vykstant deryboms dėl sutarties 
už scenos.

2. Peržiūrėti ir sustiprinti 
Jungtinių Tautų paliaubų prižiū

NAUJA KRIZE NIGERIJOJE
LAGOS, Nigerija. — Nigerie- 

čių centrinė karinė vyriausybė 
užvakar paskelbė nepaprastą

'‘stovį krašte, oficialiai radijo) 
stočiai maištingame rytų regio-j 
ne pranešus, jog ši sritis pasi
skelbusi nepriklausoma. Šis žy
gis kelia pilietinio karo baimę.

Radijas iš Enugu, rytinio re
giono sostinės 250 mylių rytuo
se nuo Lagoso, pranešė apie pa
sitraukimą.

Rytiniam regionui pasiskel
bus nepriklausomu, Nigerijos 
karinis vadovas pulk. Gowon 
tuojau nuėjo į radijo stotį ir 
pranešė, jog jis pasiima visas 
vyriausiojo karo vado pareigas,

NAUJI AMERIKOS KARDINOLAI
Paskirti 27 nauji kardinolai. Dabar kardinolų kolegija turės 120 narių

M

Kiti nauji amerikiečiai kardinolai — Iš karės: Philadelphijos arkivyskupas Krol, Washingtono arkivys
kupas O’Boyle, Sv. Rotos dekanas prel. Brennan.

Popiežius Paulius VI-sis užva
kar Chicagos arkivyskupą John 
Patrick Cody nominavo kardi
nolu.

Cody yra tarp 27 naujų kardi
nolų, nominuotų Šventojo Tėvo, 
įskaitant 3 kitus amerikiečius.

Dabar kardinolų kolegija tu- 
’*rės 120 narių. Tai didžiausios 

skaičius Bažnyčios istorijoje. Se

KALENDORIUS
Gegužės 31 d.: šv. Kancijus, 

šv. Angelė, Gintautas, Agilė.
Birželio 1 d.: šv. Felinas, šv. 

Ermengarda, Daugotas, Galin
da.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
giedra ir vėsu.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:17.

rėjimo mašineriją prie Sirijos ir 
Izraelio pasienio ir Egipto val
domame Gazos ruože, siekiant 
išsklaidyti priešiškas pajėgas.

3. prašyti Siriją ir Egiptą už
drausti teroristinius žygius į Iz
raelį.

4. Ieškoti pastovesnio, toli sie
kiančio sustojimo taško, naujai 
patvirtinti Arabų — Izraelio ka
'nin mlianbų susitarimą 1949 

m. ir pagelbėti šią sutartį įvyk
dyti.

Sovietų Rusija, neminėdama 
Goldbergo plano, JAVių taikos 
siek’ pavadinusi hipokritišku ir 
bandančiu paslėpti savo pagal
bą Izraeliui.

kol bus re'kalinga” atstatyti ry 
tinio regiono pasitraukimą iš 
centro valdžios kontrolės.

Pulk Gowon uždraudė visų po 
litinių partijų veiklą.

Rytinis Nigerijos regionas 
yra turtingas naftos ištekliais 
Nigerijos upės deltoje. Ameri
kiečiu, britų ir prancūzų naftos 
bendrovės esančios pavojuje.

Nigerija, su daugiau kaip 55 
milijonais žmonių, yra Afrikoje 
gausiaus’a tauta. Ji yra apie du 
kartus didesnė žemės plotu už 
Kaliforniją.

Nigerija turi keturis regionus 
— rytinį, šiaurinį, vakar in! ir vi 
dūrio vakarų. Tik vidurio vaka-

, niau didžiausias skaičius buvo 
103.

Kiti nauji amerikiečiai kardi
nolai yra Philadelphijos arkivys 
kūpąs John Joseph Krol, Wa- 
shingtono arkivyskupas Louis 
O’Boyle ir prel. Francis J. Bren 
nan iš Shenandoah, Pa., kuris 
dabar yra dekanas Šv. Rotos, 
Bažnyčios tribunolo, kuris spren 
džia moterystės bylas.

Trylika iš naujų kardinolų 
yra italai, keturi amerikiečiai, 
trys prancūzai ir po vieną iš 
Olandijos, Bolivijos, Lenkijos, 
Vokietijos, Indonezijos ir Šveica 
rijos. Tarp naujų nominuotų 
kardinolų yra italas arkivysku
pas Antonio Samore, Vatikano 
valstybės sekretoriato bažnyti
nių reikalų skyriaus viršininkas. 
Lenkijai paskirtas naujas kardi 
nolas Krokovo arkivyskupas 
Kari Wojtyla.

Sakoma, kad Egiptas 
apšaudęs amerikiečių 

laivę
KAIRAS. — Egiptiečių laivas 

užvakar paleidęs perspėjamąjį 
šūvį į amerikiečių tanklaivio 
priešakį, kai jis .plaukė į Aqua- 
bos įlanką. Šį įvykį pranešė pu 
siau oficialus Kairo laikraštis 
“Al Ahram”. Pasak laikraščio, 
tanklaivis apsigrįžo ir apylin- į 
ke “palikęs visu greičiu” ir nu 
skubėjęs į Raudonąją jūrą.

I
Pasak šio Kairo laikraščio 

pranešimo, į šį laivą, registruo
tą Liberijoje, buvo paleistas 
šūvis, kai jis nepaklausė įsaky- j 
mo sustoti netoli užblokuoto 
Tirano sąsiaurio.

Trumpai iš visur
— Komunistai sukilėliai už-j 

vakar užpuolė Burmoje Pyafono Į 
įmesta. Ten jie iškrėtė ligoninę 
ir sudegino gaisrininkų stotį 
prieš pabėgdami iš miesto. Ko
munistai nužudė du vyriausybės 
oareigūnus.

-7- John Charles Daly, te’evi-1 
zijos žinių pranešėjas ir grupės

- de'ft’o-ius. pirmadienį paskir 
tas “Voice of America” direkto
rium vietoje John W. Chance1- 
lor.

— JAV-ių lėktuvai vakar smo 
gė į Migų bazes Šiaurės Vietna
me.

j regionas pasilieka neutralus 
1 ’bartinėje krizėje.

Nigerija jau nuo praėjusių 
metų pergyvena valstybinę kri
zę.

Italija pasilieka dominuojanti 
tautybe kardinolų kolegijoje su 
39 nariais, po jos seka Prancū
zija su vienuolika, Amerika su 
devyniais (seniau JAV-ių kardi 
nolų didžiausias skaičius buvo 
šeši).

Arkivyskupas Egidio Vagnoz- 
zi, italas, apaštališkas delegatas 
JAV-bėse, taip pat nominuotas 
kardinolu.

Popiežius Paulius VI-sis nau
jai paskirtiems kardinolams rau 
donas skrybėles įteiks Vatikane 
birželio 26 dieną.

Chicagos arkivyskupas Cody, 
59 metų amžiaus, pasak Vatika
no sluoksnių, į kardinolų kolegi
ją buvo paskirtas dėl pasižymė
jimo administracijoje, mokyklų 
ir bažnyčių statyboje bei sociali
nių teisių sąjūdyje. Jis yra ket
virtasis kardinolas Chicagos 
Bažnyčios istorijoje.

Vidurio Rytuose įtampa nemažėjanti
Karingos kalbos ir kas toliau. Kremliaus vadovai 

meškerioja drumstame vandenyje.
IRAKO VYRIAUSYBĖS ŽODIS

BAGDADAS, Irakas. — Ira
kiečių vyriausybė sekmadienį 
pranešė, jog ji užd . ausi anti par
duoti savo naftą bet kuriai vals 
tybei, pagclbstinčiai ar remian
čiai Izraelį karo atveju, ir ragi
no kitas arabų naftos valstybes 
ią pat daryti.

Bagdado radijas pranešė, ka'1 
Irako vyriausybė kviečia vinis 
arabų naftą gaminančius kraš
tus konferencijai Bagdade nu
balsuoti uždraudimą naftos bet 
kuriai valstybei, pagelbstinčiai 
Izraeliui prieš arabų valstybes.

Kiekvienai valstybei, palaikan 
čiai Izraelį “agresijoje” Aąabos 
įlankoje, taip pat turi būti nu- i 
‘ rauk' as naf 'os ,lėkimas iš ara-i 
bų pasaulio, pareiškė Irako sos 
tinės radijas.

Tai ypač taikoma Britanijai ir 
Jungtinėms Amerikos Valsty-, 
bėms, kurios Aąabos įlanką lai-1 
kančios tarptauutinįu vandens1 
keliu, nors Egipto prezidentas j 
Naascris paskelbė į’ankoje bio-i 
kadą Izraelio laivininkystei ir 
laivams, vežamiems staleli 
liūs krovinius į Izraelį.

Irakas taip pat ketina daryti 
r’ygių. kad. irakiečių nafta nepa
siektų Izraelio netiesiogių rėmė-! 
jų, jei karas ki’tų.

77?./. ”O NA F. /’ PLAUKIA 
VAKARŲ EUROPĄ

I

Beveik visa Irako nafta, eks
portuojama vakii iečių bendra- 
vės “Iraq Petroleum”, eina į Va

arų Europą.
Didesni arabų naftą gaminan-

tieji kraštai yra Irakas, Saudi kystės (mažiukės karalijos) s1 o

Chicagos arkivyskupas John P. Cody, nominuotas kardinolų ko
legijos nariu.

Naujas kardinolas arkivysku
pas Cody išvyksta į Romą “apie Seniau šis regionas priklausė 
birželio 20 d. ar keletą dienų Vokietijai ir buvo atiduotas Len 
prieš tai”. I kijai po II pasaulinio karo.

e i t i m a i
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis paėmė iš lenkų ka 
talikų Bažnyčios jurisdikcijos 
keturias buvusias vokiečių vys
kupijas ir davė joms rezidenti
nius ganytojus, atsakingus tie
siogiai Šventajam Tėvui. Šiuo 
žygiu norima išspręsti jautrų
Bažnyčios regioninį klausimą, statyta 285,000 naujų pastatų.

TURKEY

Sem'Iapyje p-’,vaizduota kiek airis kraštas turi karių, 
gandi Arabia 30,000, Irakas 82,000, Jordanas 40,000,

S r1 ja turi 61.000, Libanas 
gi Izraelis 275,000 karių

\ - b’la . Knwaitas Libi ja A’ži-
rija, Qataras ir Abu Dhali Per-

‘ankoje.
Baudi Arabija ir Kuvzaitas 

au pranešė, jog jie pasiruošę 
naudoti naftą kaip ginklą karo 
atveju. Alžirija pažadėjo pagal
bą arabų valstybėms, jei karas 
kil ų. Libija ir Persų įlankos šei

vi nuošaliai dabartinėje Vidurio 
Rytų krizėje.

KALBŲ CENTRAS 
Egipto p ezidentas Nasseris 

ir Izraelis šiandien yra kalbų 
centru. Ar Egipto ir Izraelio 
įtampa veda į karą — abejoja
ma. Bet Nasseris jau laimėjo du 
dalyku:

1. Pašalino Jungtinių Tautų 
taikos karinius dalinius iš Izrae
lio pasienio ir jų vietoj pastatė 
Palestinos išlaisvinimo armija, 
kurios tikslas sunaikinti Izrae 
ir Jordano karaliaus Husaeino 
režimą.

2. Paske’bė Aąuabos įlanką 
savo vanden in ir minavo įėji’ 4 
:S įlankos ’ Iz aelio uos ą Ela
hą. Aąuabos įlanka ir Elath > 

uostas turi nepaprastos reikš
mės Izraelio ekonominiam gyve
nimui, nes pro Aąuabos įlanką 
Izraelis išeina į Indijos vandeny
ną.

KO SIEKIA MASKVA

Sovietų Rusija, naudodamosi
Vidurio Rytų krize, bandys vers 
i Jungtines Amerikos Valsty

bes, kad jos ištrauktų savo galin 
ą 6-tąF laivyną iš Viduržemio.

— Jungtiniu Tautų Saugumo 
tarybai, kuri svarsto dabar ara- 

■ bų valstybių konfliktą su Izrae- 
) liu, pirmininkauja laisvosios Ki- 
; nijos atstovas. Jam teko gegu
žės mėnuo.

• Anglijoj dabar yra 18 mil. 
gyvenamų namų. 1966 m. pa

6-tasis laivynas yra beveik grėsmė mūsų ateičiai”.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Jordano karalius Husseinas vakar atvyko į Kairą pas 

egiptiečių prezidentą Nasserį. Abu pasirašę savitarpės pagalbos 
sutartį.

— JAV-ių lėktuvai užvakar smogė į visus tuos kelius, ku
riais iš Šiaurės Vietnamo tiekiama karinė pagalba komunistams 
Pietų Vietname. Bet amerikiečių lakūnams įsakyta neliesti stra 
teginių taikinių arčiau kaip 10 mylių nuo Hanojaus ir Haiphon- 
go miestų, šiaurės Vietname.

— Izraelio užsienio reikalų ministeris Eban vakar spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Izraelis veiks ir vienas sulaužyti 
blokadai Aąabos įlankoje, jei bus reikalas. Tačiau jis nepasakė,, 
kada tai darys: už kelių savaičių, ar už metų. Jis taip pat pa
stebėjo, kad Izraelis yra pasiruošęs pasiaukoti, kad būtų ati
daryta Aąabos įlanka.

— Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle vakar Romoje 
nesutiko, kad Europos ekonominė bendruomenė (Bendroji rin
ka) dabar svarstytų Britanijos prašymą priimti ją į šią ekono
minę sąjungą.

Europos ekonominės bendruomenės kraštų atstovai atvyko 
' Romą paminėti šios europiečių ekonominės sąjungos 10 metų 
sukaktį.

Britanijos prašymą, atrodo, Europos ekonominės bendruo
menės nariai svarstys birželio 6 dieną savo posėdyje. Bet vargu 
kas nors išeis, nes gen dėt Gaulle pateikė tokias sąlygas, kurios 
ligam laikui uždels Britanijos įsijungimą į Europos ekonominę 
bendruomenę

11,000, Egiptas 190.000.

vieniui elė didesnė fizinė užtvara 
Sovietų Rusijos viltims įgauti 
viršenybę Vidurio Rytuose.

Sovietai spaus Ameriką iš
traukti 6 ąjį laivyną, teigdami, 
jog šis laivynas skirtas paremti 
Izraelio agresijai.

Sovietų Rusija dabar Vidurže 
••io juroje turi nuo 15 iki 20 ka 

rinių laivų. Žinoma, 6-tasis JAV- 
i laivynas yra daug didesnis ir 
alingesnis už šį Sovietų laivy

no dalinį.
AMMANAS, Jordanas — 

Jordaniečių karalius Husseinas 
sekmadieni apkaltino Izraelį Vi
durio Rytų krizės didinimu. Pa
sak jo, kova tarp Izraelio ir ara
bų pasaulio “galinti prasidėti 
kiekvieną valandą”.

31 metų Jordano valdytojas 
•areiškė, jei Izraelis užpultų bet 

kuria arabų valstybę, “mes ka- 
riautumėm”.

Husseinas pareiškė, kad ara
bų vals'ybės dabar privalo būti 
“kaip viena” bet kokiame kare 
su Izraeliu.

“Aš bandau daryti, ką galiu, 
nors ir pavėluotai, ryšiams už
megzti su kitais broliais arabų 
pašalyje, kad būtų sutikta ši
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Augustinavičienė. Daug nuošir
džios paramos susilaukiama iš 
tėvų komiteto pirm. Petro Sau
gančio ir p. Ratavičienės. Rei
kiamų patarimų nesigaili To
ronto ir Hamiltono vadovės s. 

į'Ir. Šernaitė - Meklejohn, ps. Da
lia Skrinskaitė, s. Gutauskienė, 
s. Gotceitienė, s. Danutė Ker
šienė ir kitos.

TALKA
AUŠROS VARTŲ TUNTUI

ASS SUVAŽIAVIMAS

Liepos 1 - 4 d. Pattawattamie, 
Mich., įvyks visų trijų ASS ša
kų suvažiavimas. Akademikių 
skaučių draugovės, Korp! “Vy
tis” ir Filisterių skautų sąjun
gos nariai yra kviečiami gau
siai dalyvauti. Pagrindinė su
važiavimo tema yra “Skautas 
— vadovas”.

Registruotis galima per sky
rius arba tiesioginiai pas ASS 
centro valdybos pirmininką v. 
s. fil. E. Vilką, 12601 So. Stew- 
art Avė., Chicago, III. Turintie
ji suvažiavimui siūlymų kreip
kitės į ps. fil. Dalią Tallat - 
Kelpšaitę, 2651 W. 65th Street, 
Chicago, III. 60629.

JAUN. SKAUČIŲ IŠKYLA
Aušros Vartų t-to Žibučių I 

ir Žibučių II d-vės jaun. skau
tės priešstovyklinį sueigų sezo
ną baigs birželio 18 d. Tą die
ną numatoma iškyla į Hawth- 
orn farm.

STOVYKLAUS 
SU CHICAGIECIAIS

Clevelando skautai ir skau
tės šiemet stovyklaus su Chica
gos Aušros Vartų ir Lituanicos 
tuntų skautais-tėmis Rako sto
vyklavietėje, Custer, Mich. Auš
ros Vartų tuntas priims stovyk 
lauti ir vieną skiltį skaučių iš 
Omahos. Stovykla įvyks liepos 
1-15 d.

kino s. A. Baukienė ir dvi skau
tės, Kernavės — ps. I. Kerelie- 
nė ir dvi skautės, o Lituanicos 
tuntą atstovavo s. J. Paronis, 
psl. R. Rupinskas, sl. A. Mar
kulis ir sl. V. Krapauskas.

Žurnalisto J. Janušaičio pa
šnekesio su konsulu skautų at
stovai išklausė su dideliu susido 
mėjimu. Apsilankiusius malo
niai pavaišino ps. J. Daužvar
dienė.
KERNAVĖS TĖVŲ ŽINIAI

TfiVŲ KOMITETAS RAGINA

Naujasis tėvų komitetas kvie
čia visus Kernavės tuto skau
čių tėvus atsilankyti į birželio 
2 d. (penkt.), 7:30 vai. vak. 
“Gintaro” svetainės apatinėje 
salėje renkiamą susirinkimą - 
kavutę.

Bostono vilkiukai su savo draugininke ps. Paulina Kalvaitiene iškil
mingoje Motinos dienos sueigoje, Brockton, Mass. Nuotr. C. Kiliulio

MIRĖ SKAUTŲ RĖMĖJAS

Gegužės 22 d. New Yorke mi
rė dr. Justinas Petkevičius, ak
tyviai reiškęsis New Yorko 
skautams remti komitete. Gi
laus liūdesio prislėgti liko žmo
na Nijolė (Kemežytė), sūnus 
vilkiukas Tadas ir dukrelė Ina. 
New Yorko skautai liūdi nete
kę nuoširdaus darbuotojo ir už
jaučia nelaimės paliestą jo šei
mą.

■džiaugiasi naująja sesute. Žy
gaičiai šiuo metu gyvena Har
vey, III.

DELHI, ONT., SKAUTES

LS seserijos vadijos reikalų 
vedėja s. B. Vindašienė gegu
žės 13 d. dalyvavo Delhi, Ont., 
skaučių sueigoje.

IŠVYKO ANGLUON
Neseniai susituokę akademi

kai chicagietė Janina (Tallat - 
Kelpšaitė) ir Anglijos lietuvis 
Romas Kinkai gegužės 20 d. 
išvyko nuolatiniam apsigyveni
mui į Angliją. Numato studi
jas tęsti Londone. Laimės ir 
sėkmės, o taip pat neužmiršti 
ir lietuviškos veiklos!

PAKRIKŠTIJO DUKRELĘ!
Gegužės 28 d. Rimos vardu 

buvo pakrikštyta akademikės 
Jūros (Zelbaitės) ir Edmundo 
Žygaičių naujagimė dukrelė. 
Vyresnioji jų dukrelė Rasa

Delhi lietuvaites skautes su
būrė 1964 m. iš Kanadoje vy
kusios vadovų stovyklos grį
žusi jaunutė vadovė sl. Rita 
Augustinavičiūtė. Pradžioje vei 
kusi 5 narių “Rugiagėlių” skil

tis, per porą metų išaugo į 16 
skaučių ir 3 kandidates turin
čią “Birutės” dr-vę. Visos vie
tos lietuvių tabako ūkininkų 

dukros. Uoliai lanko sueigas, 
dalyvauja skautų stovyklose. 
Tėvų pritarimas ir parama nuo 
širdi. Jaunai draugininkei daug 
padeda jos dr-vės adjutante 
psl. Daiva Miceikaitė ir skilti- 
ninkės psl. Dalia Norkutė ir 
psl. Daina Augaitytė. Draugo
vę globoja vietos lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 

kun. dr. Jonas Gutauskas ir p.
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Ilgąjį Kapų puošimo savait
galį Rako stovyklon nuvykę 
s. A. Karaliūnas, ps. V. Kučas, 
j. s. Br. Juodelis, p. Hofmanas, 
ps. A. Kėželis, s. v. v. sl. R. 
Fabijonas, s. v. v. sl. V. Pliop- 
lys, s. R. Kučienė ir p. A. Kė- 
želienė atliko daug naujųjų Auš 
ros Vartų tunto virtuvės - val
gyklos pastatų vidaus įrengi
mo darbų.

WORCESTERIO VYČIAI 
RUOŠIASI

Worcesterio Pulk. J. Šaraus- 
ko būrelio skautai vyčiai ruo
šiasi ir rūpinasi, kad į jų bir
želio 4 d. rengiamą vaidinimą, 
vakarienę ir šokius atvyktų kuo 
daugiausiai Worcesteryje ir a- 
pylinkėse gyvenančių lietuvių. 
Ypatingai kviečiamas jaunimas. 
Parengimas prasidės 3:30 vai. 
p. p. šv. Kazimiero salėje, kur 
iš Bostono atvykęs Modernusis 
teatras atliks du vienveiksmius 
vaidinimus. 6:30 vai. vak. va
karienė ir šokiai Maironio par
ko salėje, 52 So. Quinsigamond 
Avė., Shrewsbury, Mass.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus

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

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

TeL ofiso HE 4-5758: rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika tr Alergija
2751 VVest 51st Street 

v alandos: pirmad., antr., ketvirt ir 
penktad. 2—9 vai. v.

šeštad. 16 v. r. Iki 1 v, popiet.

Ofiso 735-4477: Rez. PR. 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVŲ IK 
EMOCINES I.IGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
*449 So. Pulaski Road

Valandų* oac&l aiialtartm.

K«i GI 8-0871

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001
Ofiao MK 4.1414, Rea. RE 7 6897

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spoeialvbė akušerija ir moterų Ugoe
2454 VVest 71*t Street

(71-oa ir Campbel) Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—s tr 6—8 vai. vak 

Seit. 12—S v. p. p, 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

6159 South Damen Avenne
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

?,romad- «&trad„ ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 

šešt. 8 v. r. iki, 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. TrečiadienlalB Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:
_ Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina aids Ir pritaiko akinius, 

keičia stikliis ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7881

auoiaid0lev^r“ “ždaryto/šeštadbS 
nuo ių y, r. iki 1 vai. popiet.

Lituanicos tunto tėvų komi
tetas- nuoširdžiai ragina visus 
tėvus paaukoti vieną savaitga
lį talkininkaujantt prie naujo
sios prausyklos statybos Rako 
stovykloj. Sekanti darbo talkos 
išvyka yra numatyta birželio 
9-10 d. Informacijų kreipki
tės į ps. L. Ramanauską, telef. 
434 - 8428 arba į tėvų komiteto 
atstovą A. Vitkų, telef. 737 - 
9070. Negalintieji prisidėti dar
bu prašomi piniginės aukos.

ŽINUTES IŠ ŽIBUČIŲ 
II DR-VES

SVEIKINO KONSULU

Chicagos skautų-čių atstovai 
gegužės 24 d. pasveikino Lietu
vos gen. konsulą dr. P. Dauž- 
vardį jo 30-ties metų diploma
tinės tarnybos Chicagoje su
kakties proga. Buvo įteikti svei
kinimo adresai, gėlės ir lietu
vių liaudies meno motyvais iš
marginta muzikalinė dėžutė. 
Aušros Vartų tunto vardu svei-

Aušros Vartų tunto Žibučių 
II jaun. skaučių d-vei priklauso 
30 veiklių paukštyčių, kurios 
kas sekmadienį skuba į savo 
vadovės s. J. Mikutaitienės na
mus sueigoms. Uoliai ruošiasi 
skautiško patyrimo laipsniams, 
mokosi dainų, darbelių ir žaidi
mų. Gražiai pasirodo tunto su
eigose, šventėse ir stovykloje.

Gegužės 21 d. dr-vė suruošė 
Motinos dienos minėjimą. Da
lyvavo jaun. skaučių mamytės, 
močiutės ir tuntininkė s. R. Ku- 
čienė. Paukštytės visas viešnias 
pasveikino, įteikė savo darbo 
dovanėlių ir palinksmino gražia 
programėle, kurią pravedė nau
joji d-vės adjutante Jūratė Vai- 
čeliūnaitė.

Penkiolika d-vės narių išlai
kė egzaminus ir įsigijo vaidilu
tės ir gamtos draugės ženklus.

Brocktono vilkiukai iškilmingoje Motinos dienos minėjimo sueigoje.
Nuotr. Č. Kiliulio

Dalis Aušros Vartų t-to Rako stovykloje statomų^ pastatų^

PRISIMINIMAI IŠ KAZIUKO MUGES
Brangūs tėvai, mamytės, eiliniai ir biznieriai, 
sveiki čia susirinkę j mūsų vakarienę.
Tikrai didi garbė mums, kad nepasididžiavot, 
ir kedilakais savo pas mus čia atvažiavot.

Oi, didelės mūs terbos, bet tikslas kai,i kilnus, 
švento Antano savings bosas išgirdo mus. 
Sulaukėm iš jo fantų mes krovinio didžiulio 
ir maišo chemikalų iš vaizbūno Krutulio.

Žinau, jog nusibodo jums kalbos mūs metrinės, 
žinau, kad laukiat šokių, vilioja jus degtinė, 
tačiau kadangi buvo iš tunto įsakyta 
užimti jus minutei — turiu tai įvykdyti.

Ir ponas Trečiokas, antai, kad pritempė dėžių, 
net gaila jas padėti mums buvo ant stalų.
O tie margi paveikslai iš pupų ir fasolių, — 
viena mama jau mėnuo, kai gydos nuo mazolių.

MARQUfiTTE GIFT PARCEL serv.
3 skyriai Chicagoje:

2608 09th St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3212 So. Haisted St. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siusti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 60642 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Bl. 

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

H

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—t v. 
vak. šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami
susi tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. VVA 5-5076

OfDo tel. PR 8-3226 
Nwl«iu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad. antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 v ir nuo S iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofn PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

TOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso nu.; kasdien nuo 6 lkl 9 v. v. 
šešt. nuo * lkl 18 vai.: arba ausi 
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

$344 VVest 83rd Street
Vai kasdien nuo 1—4 p. p. tr b 
'ki vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

tftso ir bate tel. OLympic 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Cicero

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. REUanee 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., e—8 
vai. vak. šeštad. 12—< vai., trečiad 
uždaryta.

Tema vis ta pati dar — apie Kaziuko mugę, 
kartu juk ruošėm, plušom ir lakstėm, kaip padūkę. 
Drebėjo Centro mūrai — tiek svieto ne juokai, 
net kraujuj neatbūdavo tokie juk atpūskai.

Kontraktorių karalius, to kur žmona dainuoja, 
žiūriu, iš ryto mugėn su troku privažiuoja 
ir, tempdamas lentynas, jis sako iš širdies: 
“Kam, kam, o skautams juk reikia paspirties.”

Km. teL 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOB. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tet LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu. 
Tel neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Tel. ofiso tar bota OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak . 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Mes ruošėmės tai mugei nuo rudenio ankstyvo, 
nes su tuščiom kišenėm nėra mums perspektyvų: 
mums trūksta kirvių, šluotų, prakiuro palapinės, 
be to, kas metai brangsta tas nelemtas benzinas.
O ,ton stovyklon noris, nes jei ten nevažiuosi, 
tas dvi savaites piktas juk ha-uzą bepentuosi.
IŠras žmona namuose tau priekabių visokių, 
fr grįši vėl į darbą, lyg prisirijęs ropių.
Taigi ir bandėm būdų inventoriui sutelkti, 
kaktas sukišę tyrėm, iš kur doliarų tempti: 
ir skautų duoklę ėmėm, aukų lapus spausdinom, 
į arbatėles kvietėm, skautų tėvus graudinom.
Bet po tų arbatėlių, po lapų sugrįžimo 
žiūri, kad mūsų kasos vien tik tuštėti ima.
Į neviltį taip puolėm, net Razmą talkon šaukėm, 
bet ką ten su bagočiais, — jo milijonai laukia.
Supyko Cijūnėlis (kaip žinot, jis mūs bosas) 
stalan su kumščiu tvojo, o čia jau nebe šposas, 
ir sako: “Mieli broliai, nėra kitos vilties, 
tik šventas Kazimieras ištemps mus iš skylės.”
Ir puolėme prie darbo, atsimenat visi:
kas su cvekais kišenėj, kas peiliu nešini,
kas pėsčias, kas ratuotas, kas! nuo žmonos slapčia
į tunto vado rūsį vis rinkdavos nakčia.

Ir taip per visą žiemą lig’ pat antrų, gaidžių 
mes drožėm, piaustėm, dažėm visokių paibelių, 
pradžioj su kreivu veidu, vėliau mostais drąsiais, 
kol visą rūsio kampą užkrovem drožiniais.

Kur čia, žmogau mirtingas, besuminėsi tu, 
kas parėmė mus rankom, kas koja, kas pečiu. 
Žaliūkę kas įspaudė, kas rašė apie mus, 
kas tunto restorane servavo kukulius.

Antai, vienam tėveliui, girdžiu, vadai dėkoja, 
kad prisidėjo mugėn, o jis tiktai numoja:
“Ką jūs, piliečiai mieli, aš garbę apturėjau, 
juk dailininkui Algiui dažus maišyt padėjau!”

Pašėlus buvo mugė, lyg prieš akis matai, — 
Namikas devynmetis kad rėkia: “Beigeliai!” 
ir sukdamas aplink galvą riestainių virtine, 
rimčiausiu žvilgsniu kviečia jis minią pas save.

O tėtė paskendęs ciratų ritiniuos,
tik akys juodos žvilga ir skėsta prakaituos, 
ir kiek dar jėgos leidžia, tik žirklėm vikriai nardo, 
nes ponios urmu šaukia: “Ir man ciratos jardą!!”

O mintyse tikriausiai Vijeikį jis vanoja, 
nes tą ciratų biznį Vijeikis išgalvojo.
Pabodo, matot, žmogui vien kvietimus apausdyti, 
tai ėmė vargšas skautams jis staltieses paišyti.

Žinau, jums niežt’ žinoti, o kur tie pinigai, 
kuriuos Račiūnas vežė iš mugės taip slaptai? 
Well, pasakyčiau jums aš, man juk ir nesvarbu, 
bet tuntinink’s įsakė: “Liežuvis už dantų!”

Be to, ir taip jau jums čia gana aš priplepėjau, 
ir... dovanokit, jei ko kalboj nepaminėjau.

Tunto koresp.

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Resid.. *241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nno 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 west OSrd Street 
Kampas 68-čioe ir California 

VaL: kasdien nuo 8—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pirmad., antrad., ketvlrt Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rea tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock B-8545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street 
Valandos: pirmad., ketv., 6 — 8 vai..

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Res. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PKCIAIVBC VTDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdien 8—11 ryto Ir 4—S v v 
Švštad • v a I . . «

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 7 lst St

Vai antrad. nuo 2—5 popiei 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. "elef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
'5542 8, Cicero, Oak Forest D

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1074 

Vizitai pagąl susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRoveblll 6-0617 

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 i
? p, P ,r nub 7 (kl 8 v. v.; ani 
tr penkt. nuo 12 Iki 2 v o n 
vakarale pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas .,925-8296
Valandos: 2—R v. v., penkt, 10—11 v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5 - 3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR UOTERI
I4GOS *

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St,
Tel. PRospeet 8-1223 

Tal': Pirm-, antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 

®eStad- ,2—* v- popiet Ir kitu
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6198

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Treč. ir šeštad, uždaryta
Telefonas — GRovehiU 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ IJGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v vak.
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 S. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagš.1 susitarimą.

TeL ofiso PR 6-6448, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4
Ir 6—8 v. v.: ketvirt 8—S v. vak 
tsštad 16—1 V



Kandidatų atranka

1968 METŲ RINKIMAMS
Neseniai buvo paskleistas 

gandas, kad prezidentas Lyn- 
don B. Johnsonas nebebus kan 
didatas 1968 metų rinkimuo
se. Jis paliksiąs laisvas ran
kas demokratų patrijai pasi
rinkti kitą kandidatą. Kadan
gi paskleistas gandas nebuvo 
pagrįstas bent kiek stipres
niais motyvais, mažai kas ir 
tetikėjo. Nei amžius, nei svei
kata nėra kliūtimi. Nėra kliū
timi ir vidujiniai partijos rei
kalai. Jis tebeturi pilną de
mokratų pasitikėjimą. Jo ve
damoji užsienio ir vidaus po
litika tebeturi krašte daugu
mos piliečių pritarimą ir pa
ramą. Todėl nebuvo pagrindo 
manyti, kad Johnsonas nebe- 
kandidatuotų. Pagaliau, jei jis 

i ir norėtų tai padaryti savo 
grynai asmeniškais išskaičia
vimais, tikriausiai demokratų 
partija jį priverstų ir 1968 m. 
rinkimuose stovėti partijos 
kandidatų įvairiems postams 
priešakyje, nes sų kitu kandi
datu į prezidentus demokra
tai labiau rizikuotų rinkimus 
pralaimėti ir užleisti Baltuo
sius rūmus respublikonui ir 
taip pat kongrese pralaimėti 
atstovų daugumą, kokią da
bar jie turi.

Kaip nesvarstytume prez. 
Johnsono kandidatūros klausi
mą, prieisime aiškios išvados, 
kad jis bus kandidatas ir taip 
pat bus kandidatas į vicepre-

' zidentus ir Humphrey, dabar
tinis viceprezidentas. Ligšiol, 
kaip patiriame, Johnsono - 
Humphrey kombinaciją remia 
ir šen. Robert Kennedy, kuris, 
nėra abejonės, yra prezidenti
nis pretendentas, bet tik ne 
1968 m., o 1972 metams. Tuo 
būdu reikia laikyti, kad de
mokratų partijai tuo reikalu 
kitais metais galvos nereikės 
sukti.

*
Kitaip yra respublikonų par 

tijoje. Tuo tarpu dai1 nė vie
nas iš žymiųjų respublikonų 
politikų, ar jie bus senatoriai, 
gubernatoriai, kongresmanai 
ar kitokius postus užimtų val
džioje, visuomenėje ar preky
boje bei pramonėje, dar nėra 
kiek pasistūmėjęs į priešakį, 
kad prie jo vieno jau galėtų 
būti sukoncentruotos partijos 
jėgos stumti jo kandidatūrą 
į priekį ir ją populiarinti.

Šiuo metu respublikonų la
biau prasikišusįeji priekin as
pirantai į prezidentus yra ; Mi- 
chigano gubernatorius George 
Romney, buvęs viceprezidentas 
ir 1960 metų prezidentinis kan 
didatas Richard Nbconas, New 
Yorko gubernatorius Nelson 
Rockefelleris ir keletas savų
jų valstijų favoritų, kaip Ca
lifornijos gubernatorius Ro- 
nald Reagan, senatorius Char
les Percy iš Illinois ir keli kiti.

Šiek tiek paanalizavus šių 
respublikonų galimybes būti 
nominuotais, bent tuo tarpu

* jos taip atrodo.
Savo jau įgyta praktika, 

kaip buvęs kongresmanas, se

Spaudoj ir gyvenime
KAS KINIJOJ PARUOŠĖ KELIĄ 

DIKTATŪRAI
Vysk. Cuthbert M. O’Gara, do

mininkonas, pats savo akimis ma
tė, kaip komunistinė diktatūra įsi
galėjo Kinijoje. Tada jis buvo Yu- 
anlingo vyskupas. Komunistai jį 
buvo uždarę į kalėjimą. Išleistas į 
vakarus, neseniai jis parašė kny
gutę '‘The Surrender to Secula- 
rism”, kur jisai atkreipė dėmesį 
kaip sekuliarizmas, nutolimas nuo 
religijos, padėjo Kinijoje įsigalėti 
komunistų diktatūrai.

Buvusį komunizmo kalinį, sugrį
žusį į JAV-bes, liūdnai nustebino 
patirtis, kad čia universitetuose — 
ir tarp studentijos, ir tarp profe
sūros, —- yra stiprių sekuliarizmo 
nuotaikų, kurios sudaro palankią 
dirvą komunizmui. Vysk. O’Gara 
pastebi, kad ir Kinijoje įsistiprinę 
komunistai ne Markso ar Lenino 
mokslą ėmė visų pirma skleisti, 
bet sekuliaristines mintis prieš ti
kėjimą. Jau ir dabar Amerikos 
mokykloj draudžiama dėstyti tiky

natorius ir viceprezidentas, 
kaip plataus masto politikas, 
labai gerai nusivokiąs tiek už
sienio, tiek vidaus politikoje, 
pirmauja Richardas Nixonas. 
Šiuo metu jo sakomos kalbos 
įvairiomis progomis į visuo
menę daro gerą įspūdį. Jo tie
sūs ir aiškūs pasisakymai Viet 
namo karo, Vidurio rytų kri
zės, Pietų Amerikos valstybių 
padėties reikalais yra verti la
bai rimto dėmesio. Svarbu, 
kad jis į tuos reikalus ne
žiūri per partijos akinius, bet 
grynai iš valstybinio taško. 
Jis paremia ir prezidento John 
šono politiką Vietname, nusi
manydamas, kad J ungtinės 
Valstybės negalėjo kito kelio 
pasirinkti. Šitoks jo nusistaty
mas daro jį išskirtinu iš dau
gelio kitų politikų, kurių var
dai yra minimi kaip kandida
tų į prezidentus.

*
Gubernatorius George Rom

ney gal turi kiek daugiau pa
ramos pačioje respublikonų 
partijoje, krašto rytuose ir kai 
kur vakaruose, kai Nixonas 
yra stiprus pietuose, kai kur 
vidurio vakaruose ir vakarų 
dalyse. Atrodo, kad partijos 
dešinieji yra linkę labiau pa
remti Nixoną, o liberalai gru
puojasi aplink Romney. Par
tijos konvencijoje tarp šių 
dviejų kandidatų bus stipriau
sios lenktynės ir vargu kan
didatas bus nominuotas pir
muoju ar antruoju balsavimu. 
Jei konvencijos delegatai pasi
dalins maždaug lygiomis, jei 
nė vienas jų nesurinks reika
lingos daugumos, nei vienas, 
nei antras nebus nominuoti. 
Teigiama, kad jei Romney ne
bus nominuotas, jis savo rė
mėjus pasuksiąs balsuoti už 
gubernatorių Rockefellerį, o 
Nixonas — už gubernatorių 
Reaganą. Galėtų susidaryti to
kia kombinacija: Rockefelleris 
į prezidentus, Reaganas į vice
prezidentus. Bet abejotina, ar 
juodu surinktų atstovų daugu
mą ir, be to, pačiuos rinkimuos 
juodu galėtų gana menkai pa
sirodyti prieš demokratų kan
didatus — Johnsoną ir Hum
phrey.

Užsimenama ir šen. Percy 
kandidatūra. Savo laiku jis y- 
ra pareiškęs visai nesąs suin
teresuotas kandidatūra, tačiau 
pastaruoju laiku jau ir jo drau 
gai ir jis pats pradeda kalbėti 
kaip kandidatas. Esą, jei jis ir 
kandidatuotų, kandidatuotų 
tik norėdamas padėti gub. Ro
ckefellerį nominuoti respubli
konų konvencijoj, nes jis pats 
jaučia, kad jo kandidatūra tik
rai nepraeitų. Atrodo, kad jis, 
kaip ir šen. R. Kennedy, turės 
laukti 1972 m. prezidentinių 
rinkimų.

Ar nuo dabar iki 1968 m. 
respublikonų konvencijos pasi
reikš naujų politikų, siekiančių 
prezidento garbės, turės paaiš
kėti netrukus, nes iki rinkimų 
beturim tik apie pusantrų me
tų.

bą, imama naikinti religinę prie
saiką valdinėse įstaigose, įstatymai 
vis mažiau besaugo krikščionišką 
moralę.

Tačiau, pavojingiausios sekulia
rizmo apraiškos, pastebimos sce
noje, televizijoje, radijuje, ekrane, 
spaudoje, kur dvasinėms verty
bėms neskiriama reikiamas dėme
sys.

Ir tos sekuliarizmo dulkės iš uni
versitetų ima nusėsti po visą kraš
tą- Vysk. O’Gara perspėja ameri
kiečius laiku susigriebti.

J. Žvilb.

Anglijos katalikai netrukus 
galės didžiuotis turėdami dvi 
naujas katedras. Sekminėse pa
šventinta didžiulė Kristaus Ka
raliaus katedra Liverpolyje ir 
baigiama statyti Bristolio ka
tedra.

MILIJONAI SKAITO MANCHESTERIO UŽRAŠUS LAISVĖS NUVERTINIMAS
Ir Europoje buvo graibstomos Manchesterio "Prezidento mirties" ištraukos. Lenkų sa
vaitraštis iškelia Kennedžio kultą, šeimos pastangas tą kultą palaikyti.

Didžiosios politines ir diplomatinės jėgos 

KAZYS DUBYSA
Sausio — vasario mėnesiais 

ne tik JAV-se, bet ir visos ei
lės žinomų Europos savaitraš
čių skiltyse buvo skelbiamos 
Manchesterio knygos “Prezi
dento mirties” ištraukos. Ameri 
koje kilęs triukšmas buvo pasie
kęs ir Europą, Hamburge lei
džiamas milijoninio tiražo ilius
truotas žurnalas “Stern” vienin 
telis iš europinių leidinių nesu
tiko Look pėdomis trumpinti 
tekstą, buvo įveltas į bylą, ją 
laimėjo ir tik po to vyr. redak
torius Henri Nannen Kennedie- 
nės malonumui padarė gestą — 
savo noru apsiėmė išbraukti vos 
122 teksto eilutes.

Europoje, ypač Vokietijoje, 
Kennedžio kultas dar nėra nu
ščiuvęs, netenka ir stebėtis, kad 
Manchesterio ištraukas skelbia
nt tokio “Stern” tiražas buvo 
pakilęs bent pusę mil. egz. Žmo 
nėms reikia sensacijų ir juo la
biau, kai jos atitinkamai bei iš 
anksto, su reklaminiu triukšmu 
paruošiamos.

Lenkai prieš Kennedy kultą

Varšuvos savaitraščio “Poli- 
tyka” skaitytojai sausio m. die
nomis buvo puolę redakciją :kas 
gi įvyko, kodėl gi nespausdina
te “Prezidento mirtį”, juk tai 
skelbiama visame pasaulyje. Ko 
dėl? Čia atsakė laikraščio ben
dradarbis Daniel Passent, pažy
mėdamas, kad Manchesterio kū
rinys esąs ne kas kita, kaip nau
jos pastangos kelti Kennedžiu 
šeimos kultą, tai esanti literatū
ra kaip Mniškaitės “Raupsuoto
ji” (Trędowata), tik toks skir
tumas, kad tai skelbiama kom- 
puterių gadynėje.

Vis dėl to, anot lenkų savait
raščio, sudarytas John Kennedy 
kultas tenka vertinti kaip vie
nas įdomiausių pokarinės JAV 
istorijos reiškinių. Faktas, kad 
ir pats nužudytasis prezidentas 
esąs prisidėjęs savo kultui iškel
ti. O prezidento Amerijoje pa
dėtis kaip tik palengvina kulto 
kilimą. Visi Amerikoje į prezide 
ntą žvelgia su dėmesiu, nuosta
ba, pavydu ir svarbiausia dėl 
to, kad jo galia tikrai didelė: 
jis ir vyriausybės galva, ir ka
rinių pajėgų vadas, ir partijos 
vadovas ir iki tam tikro laips
nio tautos dvasinis tėvas.

Ar sunku valdyti minią?

Tas mitas pasidaro reikalin
gas jau dėl to, kad prezidentu 
tegalima tapti tik per visuoti
nius rinkimus, kai svarbus ir

Justinas Staugaitis
(1866. XI. 14 — 1943. VII. 8)

Kun. K. A. Matulaitis, MIC
Į Pakuonį atvyko kun. J. Staugaitis 1912 m. rude

nį. Čia jis rado mūrinę bažnyčią, statytą parapijos 
lėšomis ir kun. Kazimiero Jasiulevičiaus pastango
mis 1883 m. Parapijoje buvo apie 3,000 katalikų. Ten 
jam besidarbuojant, kilo pirmasis pasaulinis karas. 
Besitraukiant rusams 1915 m. arčiau prie Nemuno 
ir besiruošiant jiems susprogdinti bažnyčią, nes šven
tovės aukštas bokštas buvo geras priešams taikinys, 
teko nugriauti bokštą patiems ir išgelbėti bažnyčią, 
kad neįvyktų panaši nelaimė kaip Igliaukai. Ten rusai 
susprogdino akmeninę bažnyčią ir prie jos dviejų auk
štų mūrinę kleboniją, seniau buv. marijonų vienuo- 
lypą. Žmonės mielai klausė savo klebono, nes jo ra
mus būdas, protingi meilūs žodžiai ir įgautoji gyve
nimo išmintis raminančiai veikė žmones.

Klebonas diplomatas
Nepaprastos reikšmės buvo kun. J. Staugaičiui 

1916-1926 m. laikotarpis: jis iškilo į pirmaeilius Lie
tuvos diplomatus. Vysk. A Karosas paskyrė jį 1916 m. 
Aukštosios Panemunės klebonu. Visa parapija — 
Kauno priemiestis kairiajame Nemuno krante. Para
pijos graži mūrinė bažnyčia, erdvi klebonija su so
dais ir mielas šeimininkas traukė pas save ne vien 
lietuvius šviesuolius, savos valdžios pareigūnus, bet 
ir okupacinė vokiečių vyriausybė, jos atstovai, ras
davo tinkamą priėmimą.

Tuojau kun. Staugaitis buvo paaukštintas Gar
liavos dekanu ir Seinų kapitulos kanauninku, o pop.

V. Alseika, Vokietija.

profesoriaus ir analfabeto ir juo 
dūko balsas, kai tenka įtikti gat 
vei, šypsotis į visas puses, bu
čiuoti vaikučius, parodyti savo 
žmoną ir, žinoma, turėti tvar
kingą šeimą. Svarbiausia, reikia 
būti populiariu, žinomu.

Danų filosofas Kierkegaard- 
as prieš šimtmetį yra rašęs, kad 
sugebėti valdyti minią nėra sun 
ku, čia pakanka turėti kiek ta
lento, kiek sugebėjimo vaidinti 
bei šiokio tokio nusimanymo a- 
pie žmonių aistras. Juk, klausia 
“Polityka”, ar ne vaidyba, kai 
Eisenhoweris, niekuomet nelan
kęs bažnyčios, prieš rinkimus 
jau ją lankė, ar kai Robert Ken
nedy, siekęs senatoriaus vietos 
paskubėjo, kataliku būdamas, į 
sinagogą, nes jam buvę reikalin 
gi žydiškiausio Amerikos mies
to balsai.

Amerikos visuomenė įvairiem 
mitam yra nepaprastai imli. Mi
tai ilgai trunka, ir treji po Ken
nedžio mirties praėję metai tai 
įrodo. John Kennedy sudarytas 
mitas jau virto ginklu jo bro
lio Roberto rankose ir apie tai 
liudyja kaip tik Manchesterio 
parašytoji knyga. Net ir pati 
Amerika yra mitas. Daugelyje 
kraštų ir ypač prieš maždaug 
30 metų apie Ameriką buvo dai
nuojama, kaip apie laimės šalį.

Kennedy — puikiausia ekspor
tinė prekė

John Kennedžio laikmečiu pa
sirodė, kad pats prezidentas bu
vo virtęs gyviausia, efektingiau 
šia preke, kuri gali būti be jo
kios rizikos siunčiama į užsie
nius. Juk tik Kennedžio dėka J- 
AV vedama politika buvo pla
čiai žinoma įvairiuose neišsivys
čiusiuose kraštuose. Kennedy 
buvo mitas ir intelektualų pa
saulyje ir čia pasitarnavo pats 
prezidentas ir jo žmona. Neskai 
tęs poezijos, nereagavęs į muzi

Jungtinių Arabų respublikų prezidentas Gamai Abdel Nasser maloniai 
šypsosi, kai Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant su juo 
tariasi apie Vidurio Rytų įtampos pašalinimą.

kos garsus, nemėgęs modernio
sios dailės, Kennedy tik kulto 
reikalams virto poetų, aktorių, 
dailininkų, muzikų globėju.

Mitas kaštavo daug pinigų, ii 
šiuo atžvilgiu Kennedžiu šeima 
dirbo visa energija. Niekas ne
gali paneigti, kad didžiulei pro
pagandai sukelti, be pinigų, bu
vo reikalinga įdėti ir daug kruo
pštaus, planingo darbo.

Kennedžio dvasia slankioja. 
Baltuosiuose rūmuose.

Lenkų savaitraštis toliau nu
rodęs į Ja^ueline Kennedienės 
snobizmą, pažymi, kad pati Ke- 
nnedžių šeima tai taip pat to 
minėtojo kulto dalis. Esą, Ke
nnedžio dvasia slankioja po Bal 
tuosius rūmus, nuolat gąsdina 
Johnsoną, o šiam ypatingai sun 
ku, tiesiog beviltiška susidoro
ti su žuvusio prezidento popu
liarumu. Dabar, kai prez. John
sonas turi sunkumų ryšium su 
Vietnamo karu, kai jo populia
rumas smunka, tuo pačiu metu 
šviesėja Kennedžio atmintis ir 
jo kultas. Čia jau tenka susidur 
ti su kontrasto dėsniu.

Ir štai tokiu metu pasirodo 
Manchesterio knygos ištraukos 
ir išeina pati knyga. Nesvarbu, 
ar buvęs ginčas tarp šeimos su 
dvaro kronikininku buvo tikras 
ar tik suvaidintas, faktas lieka 
faktu, kad tai sukėlė dar dides
nį dėmesį Manchesterio užraš
ams, sukeltas jiem milžiniškas 
populiarumas, kuris nukreiptas 
kaip tik prieš prez. Johnsoną. 
Kennedžiu šeimos kultas atgijo 
visu ryškumu. Jei “Look” ar 
“Paris Match” ar “Stern” skai
tytojams bei leidėjams Manches 
teris virto sezono pažiba, tai kai 
kuriems Manchesterio herojam 
— politinė kova “būti ar nebū
ti”, kova, kurioje nieko nėra 
šventa, kurioje nesiskaitoma ir 
su prezidento mitu ar atminti
mi. Svarbiausia — kėdė, kurio
je sėdėtų Baltųjų rūmų valdy
tojas.

Vidurio Rytų krizę vėsinti į- 
sijungė didžiosios politinės ir 
diplomatinės jėgos. 1967.V.24 
prez. Johnsonas priėmė Egipto 
ambasadorių Mostafą Kamei. 
Jie kalbėjosi apie krizę, nes am
basadorius išvyksta namo. Tą 
pačią dieną susirinko nepapras
tam posėdžiui JT Saugumo ta
ryba. Kairo mieste, Egipto val
stybės sostinėje, daugiau trijų 
valandų laiko JT gen. sekr. U 
Thantas tarėsi su Jungtinės A- 
rabų respublikos prez. G., A. 
Nasseriu. Britanijos užsienio 

Į reikalų min. G. Brownas Mask
voje tarėsi su Sov. Rusijos va
dais. Britanijos min. pirm. Wil- 
sonas palaikė telefoninį ryšį su 
prez. Johnsonu ir prez. de Gaul
le. Izraelio užsienio reikalų min. 
Abba Eban atskubėjo į Wash- 
ingtoną. Valst. sekr. Dean Rus
kas ir pasekretorius Eugene 
Rostowas tarėsi su Britanijos 
min. G. Tomson, kuris laikomas 
Vidurio Rytų ekspertu, ir Bri
tanijos ambasadoriumi Wash- 
ingtone Sir Patrick Dean.

Prancūzijos prezidento 
pasiūlymas

1967 m. gegužės 24 d. Pran
cūzijos prez. Ch. de Gaulle ta
rėsi su savo ministerių kabine
tu. Po pasitarimo prez. de Gaul
le pareiškė, kad Vidurio Rytų 
krizę spręsti būtų geriausia, jei
gu susirinktų keturių didžiųjų 
valstybių vadai ar įgaliotiniai 
konferencijon. Jis pakvietė jun 
gtis prie Prancūzijos, JAV, Bri
taniją ir Sov. Rusiją. 1967.V.24 
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose A. Goldbergas pranešė, 
kad JAV vyriausybė sutinka 
su de Gaulle ir pasiruošusi da
lyvauti konferencijoje. Nėra a- 
bejonės, kad Britanija sutiks 
ir dalyvaus. Sov. Rusijos am
basadorius Fedorenko diploma
tiškai nutylėjo sutikimą ar pri
tarimą, bet surado progą pasa
kyti, kad Vidurio Rytų krizę 
iššaukė tik Amerikos ir Brita
nijos laivyno plaukiojimas Vi
duržemio jūroje. Jis pareikala
vo ištraukti laivyną ir tada ne
bus nei krizės ar pavojingo į- 
tempimo. Prancūzijos informa
cijos min. G. Gorse papildė de 
Gaulle pasiūlymą ir pasakė, kad 
“keturių didžiųjų konferencijos 
tikslas yra taika Vidurio Ry
tuose”. 1967.V.25 Maskva pra
nešė, kad ji nemato jokio rei
kalo keturių didžiųjų konferen
cijai. Ji mandagiai pasiteisino, 
kad nesutiks dalyvauti, nes jo
kios Vidurio Rytų pavojingos 
krizės, kuri grasintų pasaulio

Pijaus XI suteikė jam prelato titulą. Tie garbės po- 
aukščiai padėjo jam oriai veikti su visais, nors pats 
nei nebandė pabrėžti savo iškilumo. Aukštojoje Pa
nemunėje nušvito jis savo diplomatiniais sugebėji
mais ir darbu.

‘Seinų diecezijos bažnyčių monografijoje’ rašo 
kun. P. A. 1911 m., Aukštoji (Frentzelio) Panemu
nė, seniau dvaras su aplinkiniais folvarkais, buvo Si
mono Siručio, Vitebsko kašteliono, nuosavybė. Jam mi 
rus, dvarai atiteko Karoliui Prozorui. Tas pardavė 
visus savo turtus ir milijoną auksinų atidavė Len
kijos reikalams, pavesdamas pinigus Tadui Kosciuš
kai prieš pat paskutinį Lietuvos valstybės padalini
mą. 1800.XII.22 Panemunę įsigijo Lamprechtas Fren- 
tzelis ir ji atiteko jo žentui Hassfortui, o iš jo pri
verstinai nupirko Panemunę rusų vyriausybė Kauno 
tvirtovės reikalams.

Panemunės dvare ir jo folvarkuose gyveno ir 
dirbo stambus katalikų skaičius. Kol buvo pastaty
ta 1762 m. Sim .Siručio pirmoji bažnyčia, katalikai 
priklausė Kauno parapijai. Sunykus medinei bažny
čiai, teko verste versti naujus koliatorius pastatyti 
žmonėms šventovę. Mūro bažnyčia buvo pastatyta 
1859 m. ir ji buvo vysk. Liubienskio konsekruota 
1865 m. Parapijai vadovavo klebonai: kun. Bernar
das Sirutis, pijoras, kun. Montvilas, kun. Rokas Bu- 
činievskis, Jurgis Staugaitis, kurs žymiai padidino 
bažnyčią ir po jo kun. Justinas Staugaitis. Iš jų žy
miausias pasidarė Justinas Staugaitis, 1926 m. pa
skirtas pirmuoju Telšių vyskupijos ganytoju. 20)

Kun. J. Staugaitis palaikė glaudžius santykius 
su lietuviais šviesuoliais. Jis įstojo 1911 m. į Lietu
vių Mokslo draugiją Vilniuje, dalyvavo jos narių su
važiavimuose ir veikliai prisidėjo prie politinio Lietu
vos kėlimo darbo. Taip jis dalyvavo 1917.VIII.1-4.

Vilniuje organizacinės komisijos posėdžiuose, sušau
kiant Vilniaus lietuvių konfereneją. Konferencija į- 
vyko 1917m. rugsėjo 17-23 d. Ken. J. Staugaitis bu
vo išrinktas į konferencijos prezidiumą ir nariu į Lie
tuvos tarybą. Tų pačių 1917 m. gale kun. Staugai
tis buvo nuvykęs Šveicarijon į svarbią Lietuvai Ber
no konferenciją. 1918 m. sausio mėnesį jis buvo iš- 
rintas Lietuvos tarybos, o vėliau Valstybės tarybos 
vicepirmininku. Tų pačių 1918 m. vas. 16 d. pasira
šė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą ir kar
tu su J. Šauliu ir J. Vileišiu buvo įgaliotas 1918 m. ko
vo 20 d. pranešti Vokietijos vyriausybei apie Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimą. Atstovai tai pada
rė Berlyne kovo 23 d. atskiru raštu ir iš Vokietijos 
vyriausybės gavo teigiamą atsakymą, — Vokietija 
pripažino Lietuvą. 21)

Iš Berlyno nuvyko visi trys: Just. Staugaitis, J. 
Šaulys ir J. Vileišis į Muencheną pas popiežiaus 
nuncijų Eugenijų Pacellį ir kovo 24 d. jie prašė 
nuncijų tarpininkauti pas popiežių, kad būtų pripa
žinta nepriklausoma Lietuva. 22)

20. Vadovas, 1911 m., 36 nr., 382 psl. ir toliau.

21. Suvažiavimo Darbai, IV, Roma, 1961, 167 psl.
Ad. Šapoka. Liet. Istorija, 543 psl.: Vokietijos kaizeris Vilhel
mas II tą pačią dieną pasirašė pripažinimo aktą’. Ir 545 psl.: 
1918 m. rudenį ...Vokietijos kancleris Max von Baden leido su
daryti Lietuvos vyriausybę.

22. Liet. Encikl., XVIII, 1963, 476 psl. Suv. Darbai, IV, 
167-8 psl. Susidarius sunkumams rasti priimtiną kandidatą į 
Vilniaus vyskupus, 1918 m. birželio 28 d. lankėsi pas E. Pa
cellį kun. J. Staugaitis ir Aleksandras Stulginskis. Ten pat 169 
psl.: 1919 m. gegužės mėnesį į Vatikaną buvo pasiųsti min. 
A. Voldemaras, grafas Alfredas Tiškevičius ir kun. dr. Ant. 
Viskantas .kad išgautų Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mą ir bažnytinės provincijos steigimą. Kiek vėliau Valstybės 
tarybos vicepirmininkas kun. J. Staugaitis ir kun. dr. Aleks. 
Grigaitis tą patį vyriausybės vardu pakartojo kardinolui Gas- 
parri asmeniškai ir raštu.

<Bua daugiau)

taikai, nemato ir nesiduos įve
liama į provokacijas.
U Thanto taikos misija Kaire

JT gen. sekr. U Thantas Kai
rą pasiekė gegužės 23 d. Bet 
Egipto prez. Nasseris sutiko pa
sitarimus ir pasikalbėjimus pra
dėti tik gegužės 24 d. Jis pasi
teisino, kad yra užimtas neati
dėliojamais valstybės reikalais. 
Sekretoriaus ir prezidento pa
sitarimai užtruko daugiau tri
jų valandų. Kairo artimas vy
riausybei laikraštis Al. Ahram 
pranešė, kad pasitarimai vyks
ta “draugiškai ir patenkina
mai”. Nasserio įsakymas užblo
kuoti Aąabos įlanką, kuri 1950 
ir 1957 metais buvo paskelbta 
tarptautiniu vandens keliu, Vi
durio Rytų krizę sudramatino 
ir sutarptautino. Laikraštis Al 
Ahram rašo, kad Nasseris sek
retoriui atsakė, kad “Aąabos į- 
lankos blokada priklauso prie 
Egipto valstybės saugumo”. Gi 
apsilankęs pas prez. Johnsoną 
Egipto ambasadorius Mostafa 
Kamei pareiškė, kad blokada 
liečia tik Izraelio laivus ir tuos 
laivus, kurie veža Izraeliui pre
kes. Kairo politiniai ir diploma
tiniai sluoksniai sako, kad pa
sitarimai sekretoriaus ir prezi
dento gali sušvelninti arabų ir 
žydų krizę. U Thantas bus ga
vęs iš Nasserio pažadą, kad jis 
karo nepradės, bet dėl Aąabos 
įlankos blokados ir Egipto veiks 
mų klausimas liko atviru.
Vidurio Rytų krizė Saugumo 

taryboje
1967.V.24 prasidėjęs nepapras
tas Saugum* tarybos posėdis 
pasižymėjo ne rimtos ir kritiš
kos Vidurio Rytų krizės padė
ties supratimu, įvertinimu grės
mės taikai, bet įsisiūbavo į po
litinę komediją Nepaprastą 
Saugumo taiyb s posėdį parei
kalavo sušaukt.' Kanada ir Da
nija. Stipriai jas rėmė JAV ir 
Britanija. Nn Egiptas, nei Iz
raelis, kuris krizę užkūrė, ne
reikalavo Saugumo tarybos po
sėdžio. 1967 V.15 Izraelio vadai 
savo kalbose krizę pakurstė. E- 
gipto prez. Nasseris ją sudra
matino ir atstūmė prie pavo
jingai kritiško taško. Danijos 
ambasadorius H Tabor ir Ka
nados ambasadorius G. Igne- 
tieff savo prašymo smulkiai nu
pasakojo Vidurio Rytų krizės 
pavojingumą vietos ir pasaulio 
taikai. Paskelbus Egiptui Aąa
bos įlankos blokadą, pasiuntus 
laivyno ir aviacijos dalinius, kri 
zė pateko į tokią padėtį, kuri

f Nukelta į 4 psl.)

J
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LAISVES NUVERTINIMAS

(Atkelta iš 3 psl.,

kiekvienu momentu gali iššauk
ti Vidurio Ry.jose karo gaisrą, 
su galimybe išsiplėsti ir tobau. 
Gegužės mėnesio Saugumo ta
rybos pirmininku vra Tautinės 
Kinijos ambasadorius Liu Chleh. 
Gavęs Danijos ir Kanados pra
šymą sukviesti tarybos nepap
rastą posėdį, kuriame būtų pri
imta rezoliucija, nutarimas, kad 
Jungtinės Tautos privalo pa
naudoti atitinkamus veiksmus 
padėtį gelbėti, kviesti arabus ir 
žydus taikingai nesusipratimus 
likviduoti. Komediją pradėjo In
dijos, Nigerijos, Etiopijos, Mali 
ir Bulgarijos ambasadoriai. Jie 
pripažino, kad jokios pavojin
gos ir katastrofiškos padėties 
Vid. Rytuose nėra. Tuojau In
dijos atstovas apgailestavo, kad 
Kinijai niekas neatstovauja, siū 
lė svarstyti raud. Kinijos priė
mimą. JAV ambasadorius Gold- 
bergas ir Britanijos atstovas 
papildė Kanados ir Danijos su
sirūpinimą taikai pavojumi, rei
kalavo ne kalbėti, bet veikti, 
nes laikas dirba taikos nenau- 
nai.

Režisierius Fedorenko

Išmetęs pypkę iš dantų pra
dėjo režisieriaus kalbą komu
nistas Fedorenko. Jis pritarė 
Indijos atstovo sugestijai, kad 
Kinija “neatstovaujama”. Ki
nijos tautos atstovu turėtų bū
ti komunistinė respublika ku
rios atstovavimas imperialistų 
yra užblokuotas. Baigęs pirmi
ninko vardu pašiepiantį pamoks 
lą, Fedorenko pradėjo litaniją, 
kurioje jis nemato jokio laikai 
pavojaus, tarybos posėdis su
šauktas tik imperialistinių jė
gų spaudimu. Egipto valstybė 
ir kiti arabų kraštai nesiekia 
karo ar ką nors užpulti. Jie tik 
rūpinasi savo valstybių saugu
mu ir imasi priemonių apsigin
ti nuo imperailistirr'ų jėgų. ku

Žurnalo “Į laisvę" naujas 
numeris

Žurnalas “Į Laisvę”, leidžia
mas LFB, ateityje išeis regu 
bariai: tris kartus per metus. 
Naujas šio politinio žurnalo 
numeris pasiekė šiomis dieno
mis visus prenumeratorius bei 
platintojus. Šiais metais išeis 
dar du numeriai: vienas — bir
želio pabaigoje, khas — spalio 
pabaigoje. Visi skaitytojai kvie
čiami nieko nelaukiant pasiųst’ 
savo prenumeratos mokestį už 
1967 metus. Prenumeratos mo
kestis siųstinas žurnalo admi
nistratoriui: Mr. Aleksas Kul
nys, 1510 East Merced Ave., 
West Covina, California 91790. 
Šį politikos žurnalą redaguoja 
Leonardas Valiukas, kuris pa
siekiamas rašant: Post Cfficc 
Box 77048, Los Angeles, Cali
fornia 90007.

Žurnalo “Į Laisvę” 1967 m. 
kovo mėnesio numeryje (39/ 
76) nagrinėjama visa eilė įdo 
mių ir aktualių temų; ten pa
sisakoma visų mūsų veiks- j 
nių veiklos reikalais. Kiekvie- j 
nas lietuvis, kuris įdomaujasi : 
mūsų politine veikla, tikrai tu- ■ 
retų šį žurnalo “Į Laisvę” nu- '
merį perskaityti.

Vienas asmuo Miami, Fla., sugavo 
bonką. kuri vieno okeanografo 
buvo įmesta j jūrą 1632 m. Perthe, 
Australijoje.

rios atvirai grasina Izraelio va
dų lūpomis ir karinių jėgų de
monstracija. Jis pasekė Indi
jos atstovą ir atsisakė ką nors 
daryti, atsisakė pasmerkti ar 
pasiūlyti padėtį ištirti prieš da
rant sprendimą

Veto teisė

Nors jokio nutarimo ar re
zoliucijos Saugumo taryba ne
priėmė, posėdį atidėjo iki par
važiuos iš Kairo gen. sekr. U 
Thantas ir padarys savo misi
jos pranešimą. Bet jau žinome 
iš praeities, kad Fedorenko pri
vilegijuota veto pavers niekais 
ir geriausius norus panaudoti 
savo autoritetą taikos reikalui. 
Maskva mato ir jaučia, turi a- 
gentų surinktas smulkias ži
nias, kad Vidurio Rytų krizė 
dirba jų naudai. Jie darys vis
ką, kad krizė nebūtų likviduo
ta. Kiekvienam žinoma tiesa, 
kad žuvauti geriau drumstame 
vandenyje. Izraelis tikrai yra 
arabų mirtinas priešas. Jis iš
vijo iš Palestinos milijonus a- 
rabų. Jis valdo jų paliktą že
mę, kuri jiems priklausė kartų 
kartoms. Ir tie, kurie remia ir 
padeda Izraeliui, arabų akyse 
yra lygūs priešai. Maskva, už
tardama nuskriaustuosius ara
bus, yra jų geriausias draugas, 
ir jie tikisi, kad jiems pagelbės 
ne kas kitas, o tik Maskva.

Gvvenimas rodo, istorija ren
ka faktus., kad garbingi ir kil
nūs Jungtinių Tautų organiza
cijos tikslai, surašyti jos kons
titucijoje, mažumos narių veiks 
mais yra nuvertinti iki laisvės 
išniekinimo komedijos.

AmbasAdorius Arthur Goldberg (vidury akiniuotas) ir kitų kraštų 
atstovai tariasi dėl Vidur'o Rytų situacijos. Iš kairės: Danijos atstovas 
Hans Ta’or, Prancūzijos Roger Saydoux (nugara j kamerą) ir Ka
nados George Ignatieff.

MAROUETTE PARK AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJ!
«> MIIJĮONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

SU AVfc iįMKftGU, ILL l>O63f

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarj 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
tipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

savo taupymo ir skolinimo nariams

Mės bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią j virš $84.000.000 turto 
ištaigą.

CHTCAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą jstaigos aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarj. kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su- 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4 Vacation Club Savings 
5. Home Mortgage Loans 
6 Home Improvement Loans 
7. All Types of Insurance

J. ir M. Bačiūnų sutuoktuvių jubiliejinio banketo garbės svečių dalis. Iš k. j d. 
p. Kajeckienė, dr. K. Valiūnas ir Vera Olienė.............

Juozas Bačiūnas,

MŪSŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GEGUŽINE

Pittsburgho tautinių šokių 
grupė “Neris”, vadovaujama 
Aldonos Grinienės, jau antri me' 
tai per lietuvių parengimus džiu 
gina lietuvius savo pasirody
mais. “Neris” šoka ir ne vien 
lietuviams, bet garsina lietu
vių vardą ir svetimtaučių tar
pe. “Neris” šoko vokiečiams, 
prancūzams ir Pittsburgho te
levizijos stotyse.

Pittsburgho jaunimas taip 
pat norėtų įsijungti į visas A- 
merikos ir Kanados jaunimo 
ruošiamas šokių šventes 1968 
m. Chicagoje ir su kitų koloni
jų jaunimu susipažinti bei pa
bendrauti.

Tam tikslui “Neris” šiais me
tais ir ruošia savo pirmą gegu
žinę birželio 18 d. Lietuvių ū- 
kyje.

Pittsburgho ir apylinkių lie

8 Sėli and redee.m U. S. Bonds order checks. No service chargė 16
9 Safety Deposit Boxes to members. 17

10. Free Community Rooms for 12 U. S Postai Stamp Machrne
10. your organization meeting 12. Service.
10 (Free Coffee) 13 jVe sėli Travelers Checks.

18.11 Cash checks and pay all family 14. Save-by-mail Kits
11 bilis with our special money. 15 Notary Public Service

Two large Free Parking Lots 
Free Theatre tickets two Satur
days each month for your chil
dren and mothers.
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members.

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ................... .12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ................... . . 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY .......... .............. Closed All Day
THURSDAY .............. . .. 9:00 A.M.—8:00P.M.
FRIDAY ....................... . . 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY ............... . 9:00 A.M.—12:30 P.M.

tuviai yra maloniai kviečiami 
dalyvauti ir paremti mūsų jau
nimą, kur bus daug įvairių pra 
mogų ir laimėjimų, be to, susi
tiksit daug pažįstamų ir pralei- 
sit sekmadienio popietę gražia
me lietuvių ūkyje kartu su Pitts 
burgho jaunimu ir senų draugų 
tarpe.

PITTSBURGHO TAUTŲ 
PASIRODYMAS

Birželio 9, 10 ir 11 d. Areno
je įvyksta Pittsburgho tautų pa 
sirodymas. Dalyvauja 50 tau
tybių. Lietuviai programoje da
lyvauja birželio 11 d.

Yra pakviestas iš Washing- 
t.ono Lietuvos atstovas J. Ka- 
jackas. Programą atlieka tauti
nių šokių grupė “Neris”. Be to, 
lietuvių bus suruošta parodėlė 
ir liptuviška virtuvė.

Pittsburgho lietuviai turėtų 
kuo daugiau atsilankyti, ypatin 
gai birželio 11 d., kai Lietuvos 
atstovo J. Kajecko bus pasa
kyta kalba ir atlikta lietuvių 
programa. Lietuvių pasirodymui 
vadovauja kun, Vacys Karavec- 
kas.
TARNAUJA KARIUOMENEJE

Taorų sūnus Martynas jau 
antri metai atlieka prievolę Dė
dei Šamui. Baigęs karininkų 
mokyklą gavo paskyrimą į Vo
kietiją — Dirmst^dt Gegužės 
22 d. išskrido į paskyrimo vie
tą.

RUOŠIASI APLANKYTI 
OKUPUOTI LIETUVĄ

Pittsburgho keletas lietuvių 
šiais metais ruošiasi aplankyti 
okupuotą Lietuvą ir pamatyti 
savo dar gyvas motinėles.

Matys ar nematys savo išsi
ilgusią motinėlę, bet komuniz

«15.000 00

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame, kavą šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). Šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5/i% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12,000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais Indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams nimesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium) 

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime 
JOHN PĄKEL, Sr., Prezidentas

mo virvę tikrai pastorius, kuri 
pinama, norima užmesti Ameri
kai. Pittsburghiečiai gerai žino, 
kas buvo su tokiu vienu lietu
viu, išsiilgusiu savo motinėlės. 
Prieš dvejus metus nuvažiavęs 
į Vilnių ir visai negavo pamaty
ti savo motinėlės. Pamatęs, kad 
visur sekamas, pavaikštinėjęs 
po Vilnių ir numetęs 25 svarus, 
spruko atgal. Perskridęs Atlan
tą sakosi “giliai atsidusęs iš 
pat širdies ir pasijutęs laimin
giausiu žmogumi”.

JAU IR AMERIKOS LIETU
VIUS NORI GLOBOTI RUSAI 

KOMUNISTAI

Kas metai Pittsburghe yra 
ruošiami tautų pasirodymai, ku
riuos ruošia “Robert Morris Ju
nior College. Tuos pasirodymus 
aplanko per 3 dienas nuo 20 iki 
30 tūkstančių žmonių. Lietu
viams jau keli metai atstovauja 

' kun. V. Karaveckas.

BUDDE’S SEWSR 
SERVICE

“Oitch ’-Vsris”

išvalom' — % <3.00
Nauja kanalizacija 

(sewers) ;dedama; sena 
atremontuojama.

Tel. 235-2814 

3037 W. George St.

24 valandų patarnavimas

OEK0RAVIMA5 
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi
I. RUDIS Tel. CLiffaidr 4-1050

Per tautų susirinkimą daugu
mos buvo pageidauta pakviesti 
savo tautų iš Washingtono at
stovus.

Lietuviai buvo pritrenkti ka
da gavo iš Washingtono prisi-

i statymą, kad lietuvius atsto
vaus per programą Sovietų Ru- 

■ sijos atstovas — koks tai Iva- 
j nas.

Tą patį vakarą griežtai at
mestas ir grąžintas atgal vo
kas. Kun. V. Karavecko buvo 
paaiškinta, kad “Lietuviai tu
ri savo nepriklausomos valsty
bės Amerikos pripažintą atsto
vą, o su komunistais mes ko
vojame ir už pasėkas aš neat
sakau”.

Pamatę didelės daugumos tau 
tų pasipriešinimą ir lietuviams 
pritarimą, atrodo, kad rusų ko
munistų atstovo visai nebus. 
Pačios vadovybės pakviestas lie 
tuvių atstovas J. Kajeckas.

Lietuviai turėtų būti pasi
ruošę visiems netikėtumams. Jei 
komunistų rusų atstovas atvyk 
tų, tai turėtų ir prideramai pa
sveikinti, kaip mūsų tautos žu
diką.

Rusų programa įvyksta tą 
pačią dieną, kaip ir lietuvių, bir 
želio 11 dieną, po lietuvių pro
gramos. Pašiaušiškis

ŽUVO VIETNAME
Pranas Puškorius, gyvenąs su 

šeima Clevelande, dirbąs Pitts-

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
IR

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS “SUKTINIS”

KONCERTAS - VAKARAS
ĮVYKS CLEVELANDE — SLOVĖNŲ AUDITORIJOJ 
1967 m. birželio mėn. 3 d., 8 vai. vak.

Po programos šokiai ir vaišės.

■MMtmras DIVIPENDtS VISOM taupymo $a-tom.
3% eįi%.4 OnS O 4

1»» -.Hvings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632
------------------ .-- 

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7202 11
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. j f 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI ii

4

VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

j burghe, gavo lįūdną žinią, kad 
I Vietname žuvo žmonos brolis 
Gediminas Eidukaitis. Gedimi
nas buvo helikopterio lakūnas 
ir buvo likęs tik vienas mėnuo 
tarnybos.

SIUNTINIAI ! JETUVA
lr kitos kraštas

»• SED/JNSKAS, 4065 Archer Ai. 
' hi. uijo III 1)0632. Tel. YA 7-6980

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

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

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778■ « .Ą. .A. .A. . Ą. . . . . A . ... . > . ... . A . . A . .A. ... . A . . A . ... . . . . Ą . ... .. . . Ą ■ ... ... .A. ..

MOVING
SERENAS per krausto baldus Ir 

kitus daiktus. Ir 16 toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

POCIUS DECORATING C0.
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus 

Taip pat ir biznio pastatus

Telef. — 927 - 2809

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje viso* 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki



BOSTONO
ŽINIOS

STASIO SANTVARO 
SUBATVAKARIS

Šio sezono paskutinis kultū
rinis subatvakaris, kuris įvyko 
gegužės 20 d. Tautinės s-gos 
namuose So. Bostone, rengėjų 
buvo pavadintas dramaturgo ir 
poeto Stasio Santvaro subatva
kariu. Subatvakariams rengti 
komisija tdrėjo numačiusi ir 
“visai nekaltą” programą. Iš
siuntinėtuose pakvietimuose bu 
vo parašyta, kad programą at
liks mišrių balsų moterų kvin
tetas iš Worcesterio. Nepaskelb 
toj programos daly Aleksandra 
Gustaitienė, Santvarui nežinant, 
repetavo jo parašytos dramos 
“Žvejai” 3-čio veiksmo nakties 
žvėjų troboj santrauką, kur 
motina, marti ir kitos žvėjų 
moterys laukia sugrįžtančių iš 
šėlstančios jūros savo vyrų. 
(Žvejai su dideliu pasisekimu 
buvo vaidinami Littuvos, Lat
vijos ir Estijos teatruose). Ra
šytojas Stasys Santvaras yra 
tų kultūrinių subatvakarių pro
gramos vedėjas. Rengėjams te
ko laviruoti, kad Santvaras ne
sužinotų šio “sąmokslo”, nes tai 
buvo ruošiamas peržengimas jo 
gyvenimo 65 metų slenksčio. 
Atėjęs į salę Santvaras žvalgė
si ir nežinia ką jis galvojo ir 
ar nujautė šį sąmokslą. Prie 
vieno specialaus stalo sėdėjo 
šešios moterys; Irena Žukaus
kienė, Inga Daųkantaitė, Irena 
Veitienė, Aleksandra Daukan
tienė, Birutė Vaičjurgytė ir Ma
rija Gineitienė. Šalimais stovėjo 
didelis projektorius. Žmonės, tur 
būt, juto subatvakario paskirtį, 
nes salė netalpino dalyvių. Mes 
Drauge, Bostono žiniose, rašėm, 
kad bus specialus subatvakaris 
ir speciali programa.

Rengimo komisijos pirm. inž. 
Edmundas Cibas atsiprašė su
sirinkusius, kad, vienam kvin
teto balsui susirgus, dalis pro
gramos neįvyks. Esą, praeity 
turėjom kai kuriems subatva
kariams vardus. Šį subatvakarį 
komisija pavadinusi rašytojo 
Stasio Santvaro vardu, nes šį 
pavasarį rašytojas Santvaras 
peržengęs 65-jį savo gyvenimo 
metų slenkstį. Šis subatvakaris 
esąs kuklus rašytojo pagerbi
mas subatvakario ribose. Va
karui pravesti pakvietė rašyto
ją Antaną Gustaitį. Gustaitis 
savo kalboje sustojo ties mūsų 
benamių gyvenimu, kurį rašy
tojai jaučia gal .daugiau nei ki
ti. Su gustaitisku humoru pa
žvelgė į savo kolegą ir kaimy
ną (gyvena po’ tuo pačiu sto
gu). Tada užgeso šviesos, pa
sigirdo šniokščiančios jūros šė
limas ir net perkūnija (švie
sas ir garsus parengė Romas 
Šležas). Su giliu įsijautimu mo
terys inscenizavo tą baisią nak
tį.

Sukaktuvininką Santvarą svei 
kino subatvakarių rengėjų var
du inž. Cibas, Tautinės s-gos 
Bostono skyriaus vardu pirm. 
Rentelis, Neolithuanų vardu 
stud. Algis Antanavičius ir Mo
terų — klubų federacijos — 
Aleksandra Daukantienė. Sant
varui buvo įteiktas didelis jo 
portretas, pieštas dailininko 
Viktoro Vizgirdos, kurį užsakė 
Tautinės s-gos skyrius, neoli- 
thuanai ir jūros skautai.

Sukaktuvininkas dėkodamas 
visiems jį prisiminusiems, pa
brėžė, kad laisvoj tėvynėj ir 
kvėpuojant jos oru mūsų gy
venimas būtų buvęs daug pil
nesnis ir našesnis. Per ttuos 
porą dešimčių metų ir jis pats 
būtų parašęs nemažiau dešim
ties dramos veikalų, o dabar 
tik nuotrupos duodamos. Sekau 
čių metų Vasario 16-sios minė
jimui parašęs kantatai žodžius, 
o muzikas Julius Gaidelis rašąs 
muziką.

Po oficialiosios dalies rašyto
jo Santvaro subatvakaris tęsė
si dar ilgai besišnekučiuojant 
prie staliukų.

Linkime rašytojui Stasiui

Toronto Prisikėlimo parapijos vaikučių Pirmoji Komunija. Nuotrauka B. Tarvydo

DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. gegužės mėn. 31 d. 5

Nekalto Prasidėjimo seselėms, toliau gerais katalikais" Tai 
kurios kas metai vaikučius taip 1 priklauso nuo šeimos,, nuo pačių
stropiai pirmai Komunijai ruo
šia. Kiek čia rėkia įdėti darbo, 
kantrybės ir pasiaukojimo! Ar 
tie vaikučiai išliks gyvenime ir

tėvų, kuriem savo vaikų atei
tis turėtų labiausia rūpėti.

Torontiškis

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

VAIKUČIŲ
PIRMOJI KOMUNIJA

Torontas, tur būt, yra lietu
viškiausia kolonija visoje Šiau
rės Amerikoje. Ypatingai kas

Santvarui dar ilgų ir darbingų 
metų.

3-CIAS TŪKSTANTININKAS
Antanas ir Jadvyga Skudžins 

kai įstojo į Lietuvių fondą na
riais tik jam susikūrus. Tuomet 
įmokėjo $500. Š. m. gegužės 17 
d. vėl įmokėjo $500 ir tapo tūk
stantininkais.

A. Skudžinskas aktyviai pri
sidėjo prie LF vajaus komiteto 
suorganizavimo Bostone, 1963 
metais birželio mėn. buvo išrink 
tas to komiteto pirmininku. 
1965 m. spalio mėn. susirinki
me niekam nesutinkant eiti į tą 
komitetą, tas pats komitetas pa 
liktas ir toliau.

Iki šio laiko į L. F. iš Bosto
no ir apylinkių įsirašė nariais 
75 asmenys ir sudėjo $12,195. 
Bostonui paskirta kvota yra 
$20,000. Iš Bostono Škudžins- 
kai yra tik trečias tūkstanti
ninkas.

liečia parapijas, kurių Toronte 
yra dvi. Visos pamaldos sekma
dieniais yra grynai lietuviškos, 
visiškai be jokio anglų kalbos 
vartojimo.

Ypatingai Toronte gausu jau 
nimo ir vaikučių, kurių gana 
didelis būrys kas metai priima 
pirmą Komuniją.

Šiais metais tokia parapinė 
šventė Prisikėlimo parapijoje į- 
vyko gegužės 7 d. Jau iš anks
tyvo ryto, pasipuošę atitinka
mais tai šventei rūbais, pradė
jo rinktis parapijos salėn vai
kučiai. Seselės duoda paskuti
nes instrukcijas ir procesija Įei
na bažnyčion. Visų rankutėse 
raudona rožė, kuri praeinant 
pro šoninį altorių, ten palieka
ma. Pirmuosiuose suoluose su
sėda vaikučiai, o už jų — tėve
liai ir artimieji.

Priartėja Komunija, “...bet 
tiktai tark žodį” — aiškiai skam 
ba vaikučių lūpose. Pc du pri
siartina prie Dievo stalo ir pir
mą kartą savo gyvenime į savo 
širdis priima Kristų. Grįžta į sa
vo vietas pakilioj nuotaikoj, ko
kios dar savo gyvenime netu
rėjo. Prisikėlimo parapijoje pir
mą Komuniją priėmė 56 vaiku- 

1 čiai. Jiems specialiai pritaiky-

tą pamokslą pasakė klebonas 
tėvas Placidas. Po Mišių parapi
jos salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriuos organizavo specia
lus tėvų komitetas.

Pirmai Komunijai ruošė Ne
kalto Prasidėjimo seselės Celi
na ir Viktorija. Pamokos buvo 
pradėtos jau rugsėjo mėn., tad 
seselės paruošimu buvo užimtos 
net 7 mėnesius.

Sekantį sekmadienį, gegužės 
14 d., tokia pat šventė įvyko

Šv. Jono Krikštytojo parapijo
je. Čia pirmą Komuniją priėmė 
18 vaikučių, kurie buvo paruoš
ti seselės Jonės, talkininkaujant 
jaunam studentui A. Stankui. 
Mišias laikė ir gražų pamokslą 
pasakė kleb. kun. P. Ažubalis.

Abiejose parapijose jautėsi 
tikrai šventiška nuotaika. Juk 
iš tikrųjų, tai neįprasta šven
tė, kuria turėtų didžiuotis kiek
vienas katalikas.

Ypatinga padėka turėtų tekti

PAIEŠKOJIMAI
Stasys Godliauskas, gyven. Lie

tuvoje, Kaune, Žemaitės gatvė, nr. 
9, butas nr. 5, ieško žemiau išvar
dintų savo gimnaičių, gyvenančių 
Jungt. Amerikos Valstybėse.

1. brolio Aleksandro Godliausko, 
apie 70 metų amžiaus, išvykusio į 
Ameriką maždaug 1910 -1911 me
tais iš Tverų parap., Telšių apskr. 
ir apsigyvenusio Chicagoje;

2. sesers Stefanijos Godliauskai- 
tės - Burniauskienės ir jos dukterų 
Domininkos ir Stefanijos, išvyku
sių į Ameriką 1914 m. birželio ar 
liepos mėn. ir apsigyvenusių pas 
vyrą ir tėvą Ignacą Burniauskį, be
rods, Marian, Ind., mieste ar far- 
moje;

3. švogerio Ignaco Burniausko, 
70 ar 71 metų amžiaus, išvykusio

į Ameriką 1909 ar 1910 mętais iš 
Lietuvos, iš Tverų parap., Telšių 
apskr.,.. apsigyvenusio Amerikoje 
minėtoje vietovėje Marian, Ind.

Kas iš čia išvardintų asmenų 
esate gyvi arba kas apie juos ką 
žinote, prašomi atsiliepti Stasio 
Godliausko duotuoju adresu į Kau
ną.

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų
3415 S. LITUANICA AVENUE 

Te . — FRontier 6-1882
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LIETUVIŲ DIENA

IMMEDIATE OPENINGS
NAVAL ARCHITECTS 

MECHANICAL ENGINEERS
SALARY OPEN

One of the largest steel fabricators in the United States

Send resume in confidence to 
PERSONNEL DIRECTOR

AVONDALE SHIPYARDS, INC.
P. 0. Box 50280

New Orleans, Louisiana 70150
An Eąual Opportunity Employer

MARIANAPOLYJE
THOMPSON, CONN.

LIEPOS 4 D. 1967 M.

Praėjusi Šeštadienį dedikuotas prez. Kennedžio vardo lėktuvnešis, kurį 
pakr kštijo prez. Kennedy dukrelė Carolina, sudaužydama šampano 
butelį. Nuotraukoje prez. Johnsonas ir laivyno sekret. Paul Nitze 
kalbasi su prez. Kennedy našle 37 m., Ir vaikučiais. Gegužės 29 d. 
prez. Kennedy būtų sukakę 50 m.

Mechanical & Chemical
ENGINEERS

FOR A MAJOR NEW COMPANY
Chemplex Company a new plastics producer with a multimillion 
dollar expansion program, seeks experienced Mechanical & 
Chemical Engineers for Maintenance and Engineering at its Clinton, 
Iowa plant. 3-5 years experience in ethylene and/or polyethylene 
produetion desirable. Experience with rotating and reciprocating 
eąuipment preferred.

Chemplex’ completely new $60 million facility in Clinton will 
produce ethylene and a full range of polyethylenes.

These posit’ons offer a liberal salary and benefit program, 
plūs the opportunity to parlipate in the start of a new company.

Send confidential resume to’ Chemplex Company 

Robert G. Koons, Manager of Employe Relations 
P. O. Box 819, Clinton, Iowa 52732 

'Ve are an equal opportunity employer.

CHEMPLEX
A joint venture ot American Can Company and Skelly Oil Co.

j..........—- -................. ...............- .......- —Sį,

NAESU

NEEDS
SPECIALISTS

' FOR

(FEDERAL CAREER CIVIL SERVICE)

ELECTRONICS AND ENGINEERING 
TECHNICAL SERVICES POSITIONS

Who are ready to take ... IN CAREER
the N-E-X-T S-T-E-P U-P ACCOMPLISHMENT
Almost anywhere you go in the free world, you’ll find NAESU 
Speclalists on the job. As experts in their particular field, our tech- 
nicians cover the globė, going vzherever the jobs calls them. We are 
currently seeking individuals experienced in:

★ ANALYSES AND EVALUATION OF FLEET MAINTEN
ANCE PROBLEMS WITH AIRBORNE WEAPONS AND 
SYSTEMS.

★ FLEET ENVIROMENT WITH DETAILED KNOWLEDGE 
OF DIAGNOSTIC TECHNIOUES, PERSONNEL SKILL 
REOUIREMENTS, SUPPORT EOUIPMENT AND TECH
NICAL DOCUMENTATION.

Of Particular Interest Are Personnel With

RECENT FLEET AERONAUTICAL EXPERIENCE IN 
AVIONICS • POWER PLANTS • STRUCTURAL 

ELECT RICAL • AIRFRAMES • FLIGHT CONTROL 
• HYDRAULIC and MECHANICAL SYSTEMS
Some Knowledge of Navy 3M Would Be Desirable 

Būt Not Essentiai

CONSIDERATION WILL BE GIVEN TO

AVIATION TECH SCHOOL GRADS
With 1 Year Practical Experience 

Seeking Opportunity for Security and Growth

Starting Salaries:
$5,331 to $10,927 Annually

Based on experience, PLŪS all the benefits associated 
with a Civil Service Career

Incumbents mušt accept assignments or changes in assignments to 
such duties and geographic locations as the Commanding Officer 
NAESU, may direct. This will include travel to and from temporary 
duty stations with the Fieet and at Navai shore activities anywhere 
in the world including combat zones.

U.S. CITIZENSHIP REOUIRED FOR ALL POSITIONS. 
Oualified Candidates are invited to submit resume (or preferably 

Standard Form 57, obtainable at any Post Office) 
to:

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER, DEPT. 04-A-D

Navai Aviation Engineering Service Unit

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19112
An Eąual Opportunity Employer

?

DIENOS PROGRAMA
11:00 Iškilmingas Šv. Mišias atnašaus D. G. Kun. 

BENEDIKTAS GAURONSKAS, Šv. Andriejaus 
Parap. Klebonas, iš New Britain, Conn, i

Pamokslą sakys D. G. Kun. VACLOVAS MAR
TINKUS, Šv. Kazimiero Parap. Klebonas, iš 
Providence, Rhode Island.

Šv. Mišias giedos Šv. Andriejaus Parap. Cho- 
l ras, vadovaujant Muz. JONUI BEINORIUI, iš

New Britain, Conn.
12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.

3:30 Meninė programa, šokiai ....

LIETUVIŲ DIENOS RUNGĖJAI ir Marianapolio Marijonai kuo- 
nuoširdžiausiai visus kviečia dalyvauti šioje TRADICINĖJE 
LIETUVIŲ ŠVENTEJE. Puiki proga pasinaudoti Dievo palaima: 
dalyvauti Šv. Mišių aukoje po “atviru dangum”, išgirsti gražių 
lietuviškų giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų dovanų, su
sitikti su draugais ir pažįstamais, apžiūrėti naujai atsikuriantį 
Marianapolį, bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti gražia Mari
anapolyje vasaros gaimta. LAUKSIME !

» RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

J NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS. 
ORBITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAM 

2412 VVEST 7 Ist ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

CIRCUIT T.V

..... ....................

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8- 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 Iki 
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro

1
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“I”
Pik. ALEKSANDRUI ANDRIUŠAIČIUI 
mirus, žmoną ir mielas jo dukras ALEKSANDRĄ LI- 
KANDERIENĘ ir IANINĄ MAČIULIENĘ su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ligia ir Julius Bardauskai

CLASSIFIED GUIDE
14 L A L E S T A T E

CONTRACTORS HELP VVANTED — VYRAI

“Į~ A
VYTAUTUI KAROSUI mirus, 

jo žmoną ONĄ ir dukrą VIOLETĄ giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Bronius Zabukas 
Vincas Senda

Mielai birutininkei

ONAI GRADINSKIENEI ir jos vyrui 
bei kitiems giminėms, mylimai motinai mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.

L. D. Kunigaikštienės Birutės 
C. Chicagos Skyrius

E

A.+ A.
Gen. št. pulk. ltn. Aleksandrui Andriušaičiui 
mirus, mielas birutininkes žmoną OLGĄ, dukteris 
ALEKSANDRĄ LIKANDERIENĘ ir JANINĄ MAČIULIE
NĘ su Šeimomis ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime.

L. D, Kunigaikštienės Birutės 
C. Chicagos SkyriusĮR

A. + A.
Gen. št. pulk. ltn. Aleksandrui Andriušaičiui 
mirus, jo žmoną OLGĄ, dukras ALEKSANDRĄ ir JA
NINĄ su Šeimomis ir kitus gimines širdingai už
jaučiame ir drauge' liūdime.

Juozas ir Marija Tumai 
Kazys ir Marta Babickai 
Juozas ir Vanda Kulikauskai

Mielam gen. štabo Pulk. Ltn.
A. -J- A.

ALEKSANDRUI ANDRIUŠAIČIUI 
mirus, jo žmoną OLGĄ, dukras ALEKSANDRĄ LIKAN
DERIENĘ ir JANINĄ MAČIULIENĘ su šeimomis giliai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Sofija ir Andrius Butkūnai

A. + A.
EMILIJAI PETKŪNIENEI mirus, 

jos dukrai ONAI ir žentui JONUI GRADINSKAMS reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Lucija Irena ir Sergijus Paulavičiai 
Emilija ir Aleksandras Gaškai

A. -j- A.
EMILIJAI MATEKŪNIENEI 

mirus, dukterį ONĄ ir žentą JONĄ GRADINSKUS nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Civinskų šeima

ONAI IR JONUI GRADINSKAMS, 
mylimą mamytę a. a. EMILIJĄ MATEKŪNIENĘ 
amžinybėn palydėjus, gilią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

Kazys ir Pranė Petruliai

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Nam6, automobiliu, 
gyvybes, sveikatos 

lr biznio
Patogios išslmokčjl- 

mo sąlygos
J. BACEVIČIUS

645S So. Kedzie Avė., PR 8-2233

MISCELLANEOUS

Namai ne Baronka
Bevelk nauju,' tarp nauju. Moder

nini G k. mūras. Gazu šildymas ir visi 
priedai. $18.950.

5 butų mūr. 2 auto. garažas, gazu 
šildymaa. Apie $5,000 nuomos. Arti 
parko $3S.800.

8 k. mūras. Alyva šildymas, uždari 
porčiai, alumin. langai, 2 auto gara
žas. $16,900.

Pajamų bungalovv. 6 k. butas ir
$S0 pajamų savininkui. $21,000.

3 butu mūras. Arti 66 Ir Califor
nia. 3 auto garažas, platus lotas. 
Apie $5,000 nuomos. Kaina $35,906.

$8,000 pajamų ir tik $20,000 jmo- 
kėti. Apartmentinis. Marą. Pke.

2 butu mūras, 6 ir 5 k. Uždari 
porčiai, naujas gazu šildymas, alumin. 
langai. $26,900.

12 metu, 2 butų po 5 k. mūras. 
Uždari porčiai, atskiri gazo šildymai. 
Mūro garažas. $44,900.

įjotas 2S p. Ir garažas Marąuette 
Pke. $6,750.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St., RE 7-7200
NAUJAS MŪRINIS NAMAS — 3 
mieg. Garažas. Brghton Parke.

Tel. 927-7220 arba 476-0868

Marąuette Pke. med. 2 butai. 4 
kamb. ir 2 % kamb. beismente. 
$13,000.

72 ir Albany. 6 kamb. su 4 mieg. 
15 metų senumo. $21,500.

71 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
Platus sklypas. $27,900.

Kampas — 3 namai, 14 butu. Ge
ros pajamos. $39,000.

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

■ / Namy, sklypy, biznių
r ir ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero, 652-4343

PIRKITE, PARDUOKITE 
NAMUS

Užtikrintas patarnavimas
BRONIUS LISKUS 

Real Estate
6322 S. IVestern Avė. 476-7225

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

4utų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Perskaitę "Draugą", duo-

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal —. Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to ve.kia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitok; 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Avė.. CL 4-7450

Mūr. tr 4 kamb. 10 metų, ga
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, 
daug rožių. 46 ir Kilpatrick.

Mūr. 2 po 3 su įlalnete, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 Ir Rockwell.

Mūr. 2 po & su valgomu, jrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

2 po U mūr., atskiri šildymai, ne
brangus, Brighton Parke.

Naujas mūr. bung. labai gerai iš
planuotas, 2 toiletai, garažas, rūpes
tingai parinktas medis, kvepia nau
jumu. Brighton Parke. $22,800.

Meti. 4 butai su skiepu ir pasto
ge, gazo pečiais šildymas, $299 paja
mų j mSnesJ.

2 po 4 med. gražiai atrodo, arti 
bažnyčios ir mokyklos Brighton Par
ke. $14,900.

Mūr. 2 po 5 ir 4 kamb. skiepe, 
Centralinis Šildymas, garažas. Mar
ąuette Parke. Skubame parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

HELP VVANTED — MOTERYS

SWITCHBOARD - 
RECEPTION

100% Telephone Work 
for

Hinckley & Schmitf, 
the water company

Learr switchboard on the job 
No typing reąuired, būt pleasant 
voice, ability to deal pleasantly 
with people on the phone, a ne- 
cessity.

Salary $350.00 Month 
Paid VVeekly

FREE COMPANY BENEFITS
Convenient to Ravenswood ‘L’ 

Near Mart
Please Call for Infervievv

MISS PAUL
SUperior 7*6540

Heating Contractor
DOMAS 2UKALSKAS 

/rengiu naujus ir perstatau se 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HKATING A SHEET METAL 

1444 S. IVestern, Chicago », IU. 
Telefonas VI 7-3447

HELP VVANTED — MOTERYS

WAITRESSES
Apply in person

OLD PRAGUE RESTAURANT
5928 VV. Cermak, Cicero

Reikalinga virėja su gera prakti
ka mažam a.merik. restoranui. Nuo 
pirmad. iki penktad., nuo 7 v. r. 
iki 2 p.p. Geras atlyginimas. 6137 
VV. 95th St. Oaklatvn, III.

GA 4-8453.

5Va kamb. mūr. bungalow, uždaras 
“patio-porčius, gazu karštu vand. 
apšild., iškelti vamzdžiai, kilimai, 
natūralūs židinys, geras susisieki
mas. “Low 20’s”. Susitarimui skam
bint GR 6-8795.

Arti liet. mokyklos ir bažnyčios. 
2 po 6 k. (3 mieg.) mūr. Moder
nios vonios ir virtuvės. Gazu karš
tu vand. šildymas. Mūr garažas. 
Bung. stogas. $31,900. PR 8-2235.

SWITCHBOARD 
OPERATORS 

DAY SHIFT
Convenient Skokie Location. 

Experienced Preferred.

CALL MISS OLSON
OR 4-7900

WAITRESSES 
Full time and part time. 

Apply in person.

EDGEWATER GOLF CLUB 
2045 W. Pratt Blvd.

Reikalinga moteris bendram darbui 
fabriko valgykloj. Jokio virimo. 45 
iki 55 m. amž. Patyrimas nebūti
nas. 5 dienų savaitė, geras atlygi
nimas. PO 7-7600.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Skubiai parduodama TAVERNA 
ir VALGYKLA, su namu. Labai ge
rai einantis biznis ir geroj vietoj. 
Viršuj naujai dekoruotas butas, 
nauja gazo šiluma, nauji alum. lan
gai. Labai sumažinta kaina. Dėl pla
tesnių informacijų skambinkite ry
tais iki 11 vai. PO 7-9689; vakarais 
po 6 vai- 581-8166.
Dėl ligos, Marąuette pke., skubiai 
parduodama maisto ir delikatesų 
krautuvė. Dėl informacijos skam
binti 436-0446.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užslregistruokit dabar!! 
Best Agency, 2025 VV. 63. PR 8-6032
Aptarnauja pietvakarinę dali 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės d61 pa- 
tarnavimo nemokamai._______________

Perskaitę Draugą . duo

cite ų kitiems pasiskaityti. <ite ii kitiems oasiskaityt

REAL S T A T
AOOCO V 0</O<>oo<x>0<>00000000-00<XXX>000<>00000<X>0<X><XXK>00<X

SALES n MORTGAGESo MANAGEMENT

i nber of M.L.S.
Main nffice 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 VV. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925-5256
ALEX ŠATAS — Realtor

i'urime šimtus namų Ciceroje, Berwyne. Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užBukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo

2 i» 5 kamb. 12 metu mūr. 2 at
skiri šildymai gazu. Central air-condl- 
tion, alumin. langai. 2 auto garažas. 
Marąuette pke. Tik $41,000.

1J4 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb., 
"built-ins”, 2 įėjimai J 2 aukštų, 2 
kamb, rūsy, 2 maš. garažas. Apyl. 62 
ir Campbell. $23,900.

5 kamb. apynaujis mūr. Gazo ši
lima, 2 auto garažas, platus sklypas, 
Marąuette pke. $23,900.

CJ4 kamb., 10 meti, mūr. 1% vo
nios, "overhead sewers”, centrai, air- 
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette oke. $28,900.

Liuksusine 8 kamb. nauja mūr. 
rezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas, 2 auto prijungtas 
mūr. garažas ir daug kitų vertingu 
priedų. Marąuette pke. $59,000.

GENERAL OFFICE
Assist Office Manager in Aceounts 
Receivable and Payable, Filing, 
etc. Company paid benefits. Good 
start.'ng salary. Apply in person 
or call

ARMOUR SCREW CO. 
1839 N. Long Avė.

TU 9-7600
Reikalinga moteris keliom valan
dom. 3 kart į savaitę, paglobot 2 
mažus vaikus. Marąuette pke. 
Skambint 925-7450.

REAL ESTATE

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Namų Pirkimas Pardavimai
INCOME TAX

KATI LKJS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St RE 7-8399

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 

I* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI — INCOME

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

18 liuksusinių butų, naujas. Virš 
$36,000 pajamų metams. Labai ge
roj vietoj. TelraukitSs.

Marąuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butu mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražas. $45,000.

Marąuette Pke, 6 kamb. apynaujis
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynaujis mūr. šiluma
gazu, alumin. langai, garažas. Tik 
$18.500.

Marąuette Pke. 5 butai Ir biznis. 
Mūrinis. 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.
Pietvakarių priemiesty sklypas 

153x150 p. Gatavi planai lr leidimas 
statyti 22 butu apartamentinį namą.

Didelis pasirinkimas apartmentiniu 
lr rooming house šiaurinėje miesto
daly. Teiraukitės.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue
Mūr. 4 k. 10 metų. Garažas. Pla

tus sklypas. M. p. $19,900.
Mūr. 6 k. 40 p. lotas. 72 — Sacra

mento. Garažas. $20,900.
Mūr. 2 po 6. M. p. centre. Nau

jas šildymas. Garažas. $26,800.
Mūr. 2 po 6. Garažas. Dideli kamb. 

62 — Fairfield. $29,500.
Mūr. 4 butai po 5 k. 50 p. lotas. 

66 — Washtenaw. Garažas. $50,000.
Naujas mūr. Gage p. 2 butai ir 

patalpa — Pasiūlymas.
Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni

zuotas. Tik $21,800.
Mūr. 2x4, M. p., 12 metų. Garažas. 

2 Šildymai. $36,500.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą—“tuck
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai

TYPIST
Experieneed, accurancy hot speed 
reąuired. IBM eleetrie typewriter. 
Paid vacations. Paid hospitalization. 
Profit sharing. 638 - 6711

3333 VV. OHIO

GENERAL OFFICE POSITIONS, 
reąuiring lite typing, are available.

GIRL FRIDAY
— to executive vlęe-presldent and 
vtee president of manufacturing co. 
SALESMAN’S CORRESPONDENT
— serving as liason betvveen home 
Office and sales force.

OKDER PROCESSOR
— to verlfy and process orders. 
Fui] time positions are available

imniediately.

CALLAGHAN & COMPANY
6141 N. Cicero Avė., Tel. AV 3-1711

HELP VVANTED VYRAI

VV E VV I L L ' T R A I N
4 MEN

For ąuiet, clean shop work.
• Permanent — No Layoffs
• Overtime — 49 hours
• Free Insurance
• Bonus & Retirement Plan
• Promotion From Within

Ist Shift only 
Intervlews: Week Days 
Saturdays 9 to 12 Noon 
Evenings by appointment

BURRELL BELTING COMPANY’ 
7501 No. St. Louis Avenue 

SKOKIE, ILLINOIS, 262-8110
One block west from end of Hovvard 

Bus Line, 4 blocks east o f Crawford.

MECHANIC
For vvork in hydraulic & pneumatic 
franchised Service shop. Good 
steady job. Apply in person.

SERV ALL ENGINEERING CO. 
3941 N. Kedzie Avė.

Tel. 471 -0321
Mūr. 6 k., 3 mieg. Garažas. Puiki 

vieta M. p. $20.500.
Med. 8 kamb. rezidencija M. p. 

Gerai prižiūrėta. $14,800.
Mūr. 7 k. Gage p. Naujas garažas. 

V'iae modernizuotas. $22,500.
Mūr. 6 k. Gazo šildymas. Garažas. 

71 Ir Rockwell $19,500.
Tuščias sklypas, 25x125 M. p. Vie

nos šeimos namui. $4,500.
Mūr. 2x5 k. Arti Brighton p. Mo

kesčiai $143. Kaina $16,500.
Mūr. t H a. Gage p. (5 lr 3). Žemi 

mokesčiai. $21.500.
Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 

p. bažn. $17,800.

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoa 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas —- PRospect 8 - 9583

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis,

J. BUBNYS — Tel, RE 7-5168

KAIRYS 2943 VVest 59th Street, Tel. HE 6-5151 Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienr. “Drauge”.

BUILDING
MAINTENANCE

Medium sized warehouse facility 
needs maintenance man whc has 
the experience and ability to 
handle general maintenance work. 
Excellent wages and fringe benefits.

THE HERST ALLEN C0.
1901 VV. Carroll Street 
CHICAGO, ILLINOIS

SHEET METAL MAN
Mušt be ablc to read blueprinta, 

sot up and run presą brake ąnd 
punch press. Top wages for right 
man.
Center Tool & Engineering Co.

8022 N. Montk'ello, Skokie, IU. 
Tel. (178-2600 or 267-2665

MAINTENANCE
Mušt have electrical and mechani- 

cal experience in medium to heavy 
industry. Apply in person.
PRODUCTION STEEL Co. of ILL. 

2801 W. Roosevelt Road. 
BROADVIEW. ILL.rtOrS

COST
ACCOUNTANT

VVlth college or Standard cost 
cuperience. \Vltli grouing woodwo>-k- 
ing and electronic piano and organ. 
Long established company. Kxcellent 
opportunity for pi-omotion.

ASK FOR GEORGE CELIA
Phone — 843-1366 or write

GULBRANSEN COMPANY 
2050 N. Ruby Street 

MELROSE PK. ILL. 60160

LEAD
J A N I T O R

Opportunity to beoome Office 
maintenance supervisor.

Plan and dlrect maintenance and 
Janitorial Services on Severai floors 
of major Loop Office building. Re- 
ąuires knovvledge of building trades, 
and blue prints.

Exe.elent starting salary. Out
standing benefits and good working 
conditions.

Call or ivrite:

CHICAGO TITLE & TRUST 
COMPANY

28 No. Clark Street
Tel. 332 - 7700, ext. 750.

- An eąual opportunity employer —

SOCIAL
WORKERS

With group work, or general social 
vvork background to act as ad- 
visors to adolescent boys. 44-man 
case load maximum.

Those between the ages at 24 and 
50 with experience preferred. Ex- 
cellent opportunities for advance- 
ment Reply in confidence to:

MR. JOHN HAVERFIELD

U.S. Industries, Ine.
Fort Custer Job Corps 

Training Center

Rattle Creek, Mich. 49017
An Eąual opportunity employer

Platinkite ‘‘Draugę”.

HELP VVANTED — VYRAI

Outstanding Opportunity! Excel't Irnmediate Openings!

ARCHITECTS— 
ARCHITECTURAL DRAFTSMEN

Surroundings & working cond’s are good. Perm’t Positions.
CONNOR - HARDMAN AND ASSOCIATES 

Harvey, Illinois, Tel. — ED 3 - 3614 .

HELP WANTED — MOTERYS

I DICTAPHONE SECRETARY
i Accurate & dependable individual will work with top executives. 
I In their absence will make desicions.

• TOP SALARY
• FREE LIFE INSURANCE

FREE HOSPITALIZATION 
PROFIT SHARING

Phone Personnel Dept. HU 9-1000

SUPERIOR TEA & COFFEE COMPANY 
2278 N. Elston Avenue, Chicago, Illinois

ACCOUNTS RECEIVABLE
If you have a basic knoy/ledge of bookkeeping, we have a job for you 
in our credit dept.

• Good Starting Salary • Merit Increase 
• Excellent Fringe Benefits

Phone Personnel Dept. HU 9-1000

SUPERIOR TEA & COFFEE COMPANY 
2278 N. Elston Avenue, Chicago, Illinois

i



Prie lietuvių paviljono Cook apskrities Gail. seserų mokyklos suruoštoje 
tarptautinėje arbatėlėje. Iš kairės: A. Dzirvonas, Draugo red. kun. 
J. Prunskis, I. Balzekienė, dr. P. Tunkūnas ir I. Mačiulytė.

LIETUVIAI - TARPTAUTINIO DĖMESIO 
PUNKTE

porcelianas, Ekvadoro medžio 
statulos, Švedijos tinklo įtaisai.

Gal daugiausia žmonės būria
vosi, fotografavosi prie lietuvių 
paviljono, čia budėjo tautiniais 
drabužiais lietuvės studentės 
prie stalų, kur buvo margos 
lėkštės, lietuviškos lėlės, mūsų 
pašto ženklai, gintaro dirbiniai, 
dailiai išausti rankšluosčiai, juos 
tos, o dominavo dailus lietuviš
kas kryžius, gi ant sienos švytė
jo Lietuvos žemėlapis.

Eksponatai surinkti iš St. Bal 
zeko Kultūros muziejaus, Br.

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 West 63rd St. Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. šimulis

Lietuviai puikiai buvo repre
zentuojami Cook Apskr. Gailes
tingų seserų mokyklos gegužės 
26 d. suruoštoje' pąrodoje. Di
dinguose rūmuose 1900 W. Polk, 
Chicagoje, kur yiV'824 kamba
riai ir kur mokosi ,150 būsimų 
gail. seserų, buvo užimtos ke
lios edrvios salės, į kur buvo 
sukviesta apie 1:000 svečių, at
stovaujančių 47 kraštus. Tai bu
vo vadinama tarptautinė arba
tėlė, kurioje dalyvavo konsulai, 
gydytojai, gail. seserys, socia
linės tarnybos darbininkai ir ki
ti. Buvo sukviesta iš visos Chi
cagos gailestingųjų seserų mo
kyklų užsienietės Studentės. Be- 
sivaišinant bealkoholiniu punču 
ir gausiais pyragaičiais, vyko 
draugiški pasikalbėjimai ir ap- 
žijįrinėjimas parodėlių, kurių čia 
apie 20, surengtų tų tautybių, 
kurių narės gailestingų seserų 
mokyklą lanko.

Čia matėsi Japonų menas, 
Lenkijos margumynai, Jugosla

vijos dirbiniai, gausūs ukrai
niečių rankdarbiai, bulgarų pla
katai, Afrikos audiniai, Peru 
kalnų gyvuliukas jama, Korėjos 
žibučiai, Porto Ricos krepšiai, 
Libano kupris, Indijos meniška 
dėžutė, latvaitė rodė savo kraš
to odos dirbinius, spindėjo Thail
ando metalo gaminiai, Kanados

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063

A.-j-A.
Pik. ALEKSANDRUI ANDRIUŠAIČIUI 
mirus, jo žmoną mielą p. OLGĄ ir dukras ALEKSAND
RU bei JANINĄ su šeimomis giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Marija ir Petras Šatuliai

BAIGĖSI KELIONE 
GRAIKIJON

A.-Į-A.
Pik. ALEKSANDRUI ANDRIUŠAIČIUI 
mirus, ponią ANDRIUŠAITIENĘ, dukras ALEKSAND
RĄ LIKANDERIENĘ, JANINĄ MAČIULIENĘ ir jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame.

Nicholas Giovan penktadienį 
išplaukė iš Chicagos 36 pėdų 
motorine valtimi 3,800 mylių 
kelionei į Graikiją^ Po aštuonių 
valandų plaukimo valtis užside
gė ir nuskendo St. Joseph, 
Midi. Kapitonas fr penki jį ly
dėję asmenys buvo išgelbėti. 
Nuostolių padaryta apie $50,000.

Birutė ir Bernardas Vindašiai 
ir Ona Daniusevičienė

A. -f- A.
EMILIJAI MATEKŪNIENEI mirus, 

jos dukterį ONĄ su vyru ir sūnų PETRĄ su šeima gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Butikai

Aviacijos vyras Herbert Boecken- 
hupt, Alexandria, Va., gali būti 
nuteistas mirties bausme už par
davimą karinių žinių sovietams.

Dariaus ir Girėno Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komiteto sekretorei

ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI, 
jos šeimai ir kitiems giminėms, mylimam tėveliui 
A. A. PULK. ALEKSANDRUI ANDRIUŠAIČIUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą.

Dariaus ir Girėno Lituanistinės Mokyklos 
vedėjas ir Tėvy komitetas

Mielam prieteliui
geniausia Lietuvių Radio Pro. 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 . iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
"Draugas”.

A. -j- A.
VYTAUTUI KAROSUI mirus,

jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Genovaitė ir Jonas Gudeliai 
Eduardas Zabarskas

EESSS

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

A. -j- A.
JUZEI ŽVIRBLYTEI 

mirus Lietuvoje, jos brolį KUN. JONĄ, liūdesio valan
doje užjaučiame, prašome Aukščiausio dvasinės pa
ramos keliaujant šiuo žemišku keliu.

Liuda ir Jonas Raubai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
:adienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta- 
lieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
):30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South Maplevvood Avenue 

Chicago, lllifiois 60829

A. f A. JUZEI ŽVIRBLYTEI 
mirus Lietuvoje, jos brolį KUN. JONĄ. Grand Rapids 
šeštadieninės mokyklos globėją, nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime.

Mokytojai ir Tėvų komiteto pirm.
PRANAS TURŪTA, VYTAUTAS JONAITIS, 
JANINA PUODŽIŪNIENE ir PHILOMENA 
GLAVIKIENE

Jameikienės (kuri padėjo me
niškai išdėstyti), Vaitaitienės, 
Kuraičio. Lietuvių parodą orga
nizuojant daug pasidarbavo šio
je įstaigoje dirbąs Alb. Dzirvo
nas. Cook Apskr. Sės. mokyklo
je studijuoja lietuvaitės: Euge
nija Zinkevičiūtė, Irena Mačiu
lytė, Judita įSamoskaitė. Tauti
niais drabužiais apsirengusios 
dvi pirmosios studentės buvo 
net konsulų apklausinėtos.

Lietuviams gražaus palanku
mo rodo Cook Apskr. Gail. se
serų mokyklos egzekutyvinis 
direktorius R. Mackie ir mo
kyklos direktorė Frances L. Ėo- 
well. Jie “Draugui” maloniai 
suteikė informacijų. Visoj šioj 
įstaigoj yra per 3.000 tarnauto
jų, įskaitant čia apgyvendintas 
Cook ligoninės gail. seseris. Į- 
staigoje gausiai dirba lietuvių.

J. Pr.

Mieliems
ONAI IR JONUI GRADINSKAMS,

brangiajai mamai ir uošvei
A. + A. EMILIJAI MATEKONIENEI mirus,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Ela ir Valerijonas Radžiai,
Elena ir Henrikas Pamataičiai.

ONAI IR JONUI GRADINSKAMS, 
liūdintiems mirusios mamytės a. a. EMILIJOS MA- 

TEKŪNIENES, reiškiame gilią užuojautą.

Jonas, Rūta ir Audronė 
Meškauskai

A. f A. VYTAUTUI KAROSUI mirus, 
jo žmonai ONAI ir dukrelei VIOLETAI reiškiame gi
lią užuojautą.

Norfolk ir Western geležinkelio bendradarbiai:
P. Kasulaitis. J. Kelertas, A. Kaunas, A. Koncė,
A. Rūkas, E. Mackevičius, S. Vanagūnas, J. Jonikas, 
P. Lukošiūnas, S. Valeckas, J. Kalvėnas, P. Rudys

Pranešam^ giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1967 m. gegužės 28 dieną, 12:50 valandą popiet mirė mūsų 
mylima motina ir senelė

A. -f- A.
EMILIJA MATEKŪNIENĖ

CTBULSKYTĖ
™ * Gyv. 251 2jW. 47th Street.

Pašarvota"' Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 31 dieną, 9 :45 
vai. ryto bus nulydėta į Šv. Kryžiaus bažnyčią, po gedu
lingų pamaldų bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Jei kas norėtų velionę pagerbti, vietoj gėlių prašoma 
aukoti Jaunimo centro statybai.

Nuliūdę lieka: duktė Ona Gradinskienė su vyru, sū
nus Petras Matekūnas su žmona, anūkė Virgilija Reme- 
žienė su vyru, kiti giminės, draugai ir pažįstami Ameri
koje ir Lietuvoje.

Mažeika - Evans, laid. direkt. — Re 7-8600.

DĖKA
A. -Į- A.

MICHALENA KUKSTA
Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1967 m. gegužės 

mėn. 15 d. ir buvo palaidota gegužės mėn. 19 d. šv. Ka
zimiero kapinėse, Chicagoje.

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

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. 
Petrui Paurazai, kun. Leonardui Vaišvilai, kun. Pauliui 
Juknevičiui ir kun. Vladui Mažrimui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame kun. Petrui Pau
razai, kuris palydėjo velionę į kapines.

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

Dėkojam Agatha Gurrister ir vargonininkui Justinui 
Kudirkai už giedojimą bažnyčioje. Dėkojame Šv. Teresės 
dr-jos ir Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parap. Motinų 
klubo narėms už maldas koplyčioje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame laid. direkt. John
F. Eudeikiui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Vyras, dukterys, sūnus, žentai ir anūkai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME XZLC
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. GR 6-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIĘŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. gegužės mėn. 31 d. 7
— --------------------- —-—

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
KT • -Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su .Čipt- 

lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų apianku, pieštu 
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas. Dėl savo pudfinatfs 
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00.

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie 
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą. $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

j?

GUŽAUSKŲ BEVERLY HIUS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2448 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8 - 0883 PRospect 8 - 0834

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic :

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tek REpublio 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-8401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. T,L COmmodor. 4*2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS—BUTKUS
1446 S. 0Oti> AVĖ. CICERO, DLL. Tek OLympie 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAJKLAWN ILL, TEL. 686-2820

Pasinaudokite'Draugo „CIassified“ skyrimui.

*2



X Dr. Adolfas Šležas, baigęs 
medicinos mokslus ir atlikęs 
praktikos darbus Vokietijoje, 
gegužės 27 d. gr.žo į Chicagą, 
kur anksčiau yra grįžusi ir gy
vena žmona su dukrele.

X Paaugusios moteriškės li
guistumai"’, 218 Alvudo radijo 
paskaita šį ketvirtadienį, birže
lio 1 d., 10 v. r. Barčus Radijo 
šeimos valandoj.

X Jaunučio Puodžiūno bale
to studijos pasirodymas įvyksta 
birželio 3 d., 7 vai. vak., Jauni
mo centre. Dalyvauja visi stu
dijos mokiniai. Pirmoje dalyje 
bus atliktas originalus vieno 
veiksmo baletas, kuriam libretą 
ir choreografiją paruošė pats 
J. Puodžiūnas, šiam baletui de
koracijas ruošia Kazys Veselka, 
o apšvietimą tvarko Kazys Ože
lis. Kostumų eskyzai — Violetos 
Karosaitės. Antroje dalyje bus 
ištrauka iš labai įdomaus baleto 
“Camilo”. Ne tik baleto moki
nių tėveliai, bet ir lietuvių vi
suomenė prašoma gausiai atsi
lankyti.

X Cicero Aukštesniosios litu
anistikos mokyklos mokslo me
tų užbaigimo ir abiturientų IX 
laidos išleidimo aktas, bus šeš
tadieni, birželio 3, 7 v. v. Šv. 
Antano parapijos salėje. Po ak
to bus meninė dalis, vaišės ir 
jaunimo pasilinksminimas.

X Rimantas Jonas Grigaitis
š. m. gegužės 8 d. gavo komer
cinių mokslų bakalauro laipsnį 
Kentucky universitete. Jis pla
nuoja toliau tęsti studijas ir gau 1 
ti magistro laipsnį. Priklauso, 
Liet. Studentų sąjungai, o gy
vendamas Chicagoje buvo akty
vus Sporto Klubo “Aro” narys. 
Jis yra sūnus Ievos ir Jono Gri
gaičių, gyv. Chicagoje, Marųue
tte Parke. Jaunesnysis Rimanto 
brolis — Arvydas Petras studi
juoja Northern Illinois univer
sitete.

X Padėkit įsikurti jaunave
džiams — dovanokit vertingą 
Telefunken HI FI Stereo, TV, 
radiją, patefoną ar magnetofo
ną. Išsirinkit pas Gradinską, 
2512 W. 47t-h Str., FR 6-1998.

(sk.)
X Dorchesterio, Mass. gyv. 

Kazys ir Birutė Bačanskai ir 
Steponas ir Adelė Maneikiai į- 
stojo į Lietuvių Fondo narių 
eiles, įnešdami po $100.00.

Amerikos Lietuvių R. K. Mo
terų Sąjungos Worcesterio Aps
kričio valdyba per ižd. Elzbietą 
Kaivynienę atsiuntė Lietuvių 
Fondui $20.00. Pažadėjo įnašą 
padidinti.

LF adresas: 6643 So. Maple
vvood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Varnas Montessori Vaikų 

židinėlio oficialus atidarymas ir 
pastato pašventinimas įvyks bir
želio 4 d., 3 v. popiet.

Po to bus namų ir mokslo 
priemonių apžiūrėjimas ir susi
pažinimo kavutė. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti. Židinėlio 
adr.: 3038 W. 59 St., Tel. 776- 
6667. (sk.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road, telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

Ponia ir Jonas Aliosius, gyv. 10730 So. Forest Avė., Chicago, III., ge
gužės 21 d. atšventė vedybinio gyvenimo auksinį jubiliejų. Pamaldos 
buvo Visų Šventų parapijos bažnyčioje, o priėmimo pietūs — Allegro 
klube. Jie yra tėvai dukros Elenos Terhesh, Oaklawn, Iii., ir sūnaus 
Juozapo, Roseland seneliai šešių vaikaičių ir proseneliai vieno provai
kaičio.

Chicagos žinios
IŠVERTĖ KAPINIŲ 

PAMINKLUS
Nežinomi vandalai išvertė 118 

paminklinių akmenų Lowell, 
Ind., kapinėse. Tame miestelyje 
turi nuosavybę Bobo (Paulekiū- 

‘tė) Rockefellerienė.
NUŠOVĖ VIETNAMO 

VETERANĄ
William Smith, 21 metų, prieš 

tris mėnesius grįžęs iš Vietna
mo karo, buvo nušautas nežino
mo asmens prie 222 E. 39 St.

X Lietuvių amerikiečių de
mokratų lygos susirinkime bir
želio 1 d. 7:30 v. v. Don Var
nas poste, 6818 So. Western, 
bus svarstomas memorandumas 
įstatymų leidžiamosioms įstai
goms, dėl “open occupancy” į- 
statymo. Kalbėtojais pakviesti 
J. Bacevičius ir adv. Sutton. 
Kviečiami dalyvauti lygos ir 
klubų nariai ir svečiai.

X Roselando lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbai
gimas bus birželio 3 d., mokyk
los salėje. Tą dieną mokiniai su 
tėveliais ir svečiais renkasi 10 
vai. ryto. Po oficialiosios dalies, 
•bus trumpa programėlė, kurią 
išpildys kiekvieno skyriaus mo
kiniai.

Yra numatyta ekskursija į 
Balzeko Lietuvių muziejų, iš ten 
Marųuette Parke iškyla su už
kandžiais ir žaidimais. Kviečia
mi tėveliai, LB Roselando apy
linkės valdyba ir visi lietuviai 
savosios mokyklos mokslo metų 
užbaigime dalyvauti.

X Dr. Jonas Gliaudelis gegu
žės 27 d. išskrido į Montrealį 
apžiūrėti tarptautinės parodos 
ir paatostogauti. Grįš į savo 
darbą už poros savaičių.

PRIGĖRĖ EŽERE
Kapų puošimo šventės proga 

trys asmenys prigėrė Michigan 
ežere, nors jau anksčiau Chica
gos parkų distriktas skelbė, 
kad ežero paplūdymiai oficialiai 
bus atidaryti birž. 9 d. Dvylika
metė Karen Frederick, dalyvavus 
Šv. Bernardo mokyklos išvyko
je, prigėrė Foster Avė. paplūdy- 
myje. Neatpažintas jaunas vy
ras prigėrė prie Fanvell Avė., 
kai jis šoko į ežerą išgelbėti į- 
kritusį šunelį. Vanduo šunelį iš
metė negyvą, bet jo lavonas dar 
nesurastas. Jauna moteriškė 
dingo ežero bangose prie 39-tos 
gatvės. Ir jos lavonas dar nesu
rastas.

ŽADA PIRKTI HELIKOPTERĮ
Chicagos policija šiomis die

nomis išbando penkių vietų he
likopterį, kurį vėliau žada už
pirkti. Helikopteris miestui kai
nuotų apie $90,000.

GRAIKŲ
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Apie 180,000 Chicagoje gyve
nančių graikų paradu ir kitomis 
iškilmėmis minėjo savo krašto 
iš Turkijos išsilaisvinimo 146- 
tas metines.

GOLFININKŲ ROJUS
Nežinomi asmenys iš Dės 

Plaines sandėlio pavogė 155,400 
golfo sviedinukų. Jų vertė siekia 
$137,000.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, III. 60636

AR PAŽĮSTI AMERIKĄ

Mes neturime galimybių ap
lankyti savo tėvynę Lietuvą, 
tačiau po Ameriką, beveik, kas 
vasarą pasivažinėjam. Čia yra 
gražių ir įdomių vietų. Viena iš 
tokių yra S. Dakotoje.

Black Hills kalnų viršūnėje 
yra matomos keturios milžiniš
kos galvos. Tos didžiųjų ameri
kiečių galvos yra iškaltos akme
nyje. Tas darbas buvo atliktas 
Rushmore kalne, todėl ir vadi
nasi Rushmore tautinis pamink
las (National Monument).

Šis paminklas yra aukštesnis 
už didžiąją Egypto piramidę. 
Galvos nuo plaukų iki smakro 
lyra lygios šešių aukštų namo 
aukštumui.

įSkulptorius, kuris tą darbą 
atliko, vadinasi Gutzon Borglum.

Tų figūrų pavyzdžiai buvo už
kelti į kalno viršūnę, kad dir
bantieji nuolat turėtų prieš akis. 
Darbininkai kalė figūras su 
grąžtais ir dinamitu.

Figūras jau galima pažinti už 
18 mylių nuo to kalno. Ten yra 
iškaltos keturių didžiųjų JAV 
prezidentų figūros.

Iš kairės — šio krašto tėvas 
Jurgis Vašingtonas. Sekantis — 
parašęs nepriklausomybės dek
laraciją — Tomas Jefersonas. 
Giliau užpakaly, sukūręs Pana
mos kanalą — Teodoras Roose
veltas. Dešinėje, visiems gerai 
žinomas — Abraomas Lincol- 
nas. Tų figūrų fotografijas visi 
esate matę amerikoniškose kny
gose.

TVOROS
STOGELIAI
TUREKLIAI

DURYS — LANGAI
36 rūšių ir spalvų.

KOSTAS BUTKUS
PR 8 2781 ir LU 5-6291

bet kuriuo laiku ir pavyzdžius 
jums pr statys į namus. Gražinos operos vaidila — Vaclovas 

Mornkus. Nuotr. V. Račkausko

UNDINE
Vieną šaltą rudens dieną, 

man bevaikščiojant pajūryje, to
lokai nuo kranto, pamačiau be- 
simaudančią moterį. Aš sustojau 
ir stebėjau ją. Pamačius mane, 
ta moteris pradėjo plaukti prie 
kranto, kur aš stovėjau. Jinai 
man pamojo ranka. Aš pama
čiau,, kad ji labai gražaus vei
do ir turėjo labai ilgus plaukus. 
Aš sušukau jai, kad atplauktų 
į krantą su manimi pasikalbėti. ; 
Bet ta moteris nusijuokė ir pa
sakė: “čia mano namai, aš čia j 
gyvenu. Į krantą niekuomet ne
išeinu”. Ji pradėjo plaukti to
liau į jūrą ir nardyti. Tuomet 
pamačiau, kad nuo liemens ji
nai turėjo žuvies išvaizdą. Su
pratau, kad tai buvo undinė. 

Ilona Bužėnaitė
5 skyr. mokinė Šv. Kazimiero 

Lituanistinė mokykla,
Los Angeles, Calif.

OI, NEVERK, NERINGA

Tokiu pavadinimu Litą Lan
ka parašė knygą jaunimui, ku
rią jau perskaičiau. Knyga dide
lio formato, 76 puslapių. Para
šyta eiliuotai didelėmis raidė
mis. Dideli, per visą puslapį, 
dail. J. Kiburo piešiniai — ilius
tracijos. Rašoma apie Lietuvos 
senovę. Štai knygos turinys: 1) 
Rugys, 2) Rugilė, 3) Mėta, 4) 
Vaiva, 5) Vaidila, 6) Litą, 7) 
Neringa. Knyga tinka jaunimui 
virš 7 metų. Kaina 1 dol. 25 ct. 
Gaunama lietuviškuose knygy-

Pavasaris
“Avinėlis pasispyrė užpakalinėmis 
kojomis”. Linoleumo raižinys 
Tomo Stančiko, Los Angeles

i JONAS MINELGA

RYT JĮ
Mes matėm, Rasyte,
Kai gatvėj stovėjai,
Kuteno nosytę 
Pavasario vėjai.
Nuskridę į parką, aplakstę gatves, 
Varnėnų porelę jie sodan atves.

i
Kur buvęs, atbėgo
Kaimynų Mikutis,
žinojom — jis (mėgo,
Kai rytą šnekutis
Užtraukia giesmelę tarp klevo 

šakų,
Kiek vyrų pipirų tada ant takų! 
Saulutė virš sodo
Kūrena ugnelę,
Žiūrėkite, rodo
Į Gintą ir Nelę.
Pr.merkusi akį jiems prižada: švies, 
Bet vaišėms nė vieno šį rytą

nekvies.

Tėvynė
Sėdi našlaitė rūtelių daržely, 
Liūdnai galvoja tarp savo gėlelių, 
Ar pamatysiu aš tokį darželį,
Už tolimų vandenų?

Pavergta mano tėvelių šalis,
Kada jai praslinks ūkanota naktis? 
Parskr sim mes ten, kaip 

paukšteliai
Ir džiaugsimės, kaip mūsų senelia'.

Laima Kasparaitytė, V kl. 
Kr. Donelaičio mokykla

Vaikams patarimas
Padalinkit brangų laiką 
Iš žą slams, ir darbui:
Truputį paišdykauki,
Futbolą paspardyk,
Ir, po to, skubių skubiausiai — 
Marš, linksmai į klasę!

Dėdė Juozas

Pirmosios pavasario gėlės. 
Piešė Audronė Brakauskaitė,

Br'ghton Parko Lit. klassė mokinė

Ant ledo

Jtes mokume 434
per annum

unt risųsutaupų

MIDLAND
SAVINGS

rM^^NDSAVjP^Į 4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saidukas

Chairman of the Board
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nuošė. Tėvynės žvaigždutė už
sakymų nepriima.

Vasaros atostogos — poilsio 
laikas. Bet poilsiu negalima pa
vadinti tingėjimą. Ir ilsėdamas i 
žmogus turi būti užimtas. Ge- i 
riausias užsiėmimas — knygų 
skaitymas. Kas myli savo tėve- i 
liūs, jų kalbą, turi skaityti lie-1 
tuviškas knygas.

Be šios paminėtos knygos, dar 
yra keletas neseniai išleistų. 1 
Štai jos: Ivaškienės “Baltasis 
Stumbras”. Jono Valaičio 2 kny
gutės 1) Gedimino sapnas ir 
Neringa, 2) Jonukas keliauja. 
Visos iliustruotos. Tenebūna nė 
vieno atostogaujančio be lietu
viškos knygos! Redaktorius
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Pusryčiai pavasarį. Pi-ešė Rita Gylyte, 6 metų.

KNYGOS REIKŠME JAUNUOLES GYVENIME

Priešistoriniais laikais žmo
gus savo jausmus reiškė pieši
niais, kuriuos vėliau vis maži
nant atsirado paprasti ženklai, 
vadinami raidėmis. Nuo to laiko 
žmogus galėjo patyrimą ir 
mokslą užrašyti knygose, iš ku
rių jaunosios kartos galėjo mo
kytis ir savo patyrimus pridėti.

Mūsų laikais amžių patyrimai 
ir naujausi mokslo išradimai 
yra sukrauti knygų lentynose. 
Mums belieka tas knygas skai
tyti, suprasti ir mokytis iš pa
tyrimo.

Būti civilizuota jaunuole neį
manoma neskaitant knygų ir

laikraščių, čia yra viskas, ką 
apsišvietęs žmogus turėtų žinoti. 
Kas nežino apie šių laikų muzi
kos, poezijos ir mokslo atsieki
mus, tas yra atsilikęs.

Atsilikti niekas negali, todėl 
ir kiekviena jaunuolė turi mylė
ti knygą ir savo visokeriopą iš
silavinimą semtis iš knygų.

Audronė Banionytė,
Vysk. M. Valančiaus Lit. mo
kyklos Clevelande 9 sk. mok.

— Sveikinu Rimą, Viktutę ir 
Ritą Gylius, laimėjusius pieši
mo — spalvavimo konkurse.

Redaktorius

PADĖKA

Litai Lankai už paaukojimą 
10 knygų Tėvynės žvaigždutės 
konkurso laimėtojams.

Taip pat ačiū p. Girginui iš 
Grand Rapids, Mich. už 5 dol. 
auką T. Ž. konkursams. Kon
kursų rezultatai bus paskelbti 
birželio mėnesį.

Redaktorius

KĄ AŠ LABIAUSIAI MYLIU

Aš mylhi mamytę todėl, kad 
ir ji mane globoja — myli. Jei 
aš kur susižeidžiu, ji nuplauna 
žaizdą ir pasako, kad viskas 
bus gerai. Ji pataiso žodžius, 
jei aš klaidingai pasakau. Jei I 
negerai elgiuosi, ji mane bara, i 
bet jos širdelė skauda. Jei yra 
audra ir aš bijau, ji paglosto 
ir nuramina. Kai aš sergu, ji 
man duoda vaistų. Aš nežinau, 
kaip padėkoti savo mamytei už 
visą gerą.
Violeta Matukaitė, IH sk. mok.

Motina: — Petriuk, aš nore- j 
čiau bent vieną dieną tavęs vi
siškai nebausti. ,

Petriukas: — Gerai, mamyte, 
aš su tuo pilnai sutinku.

Vieną vakarą mano sesutės 
su savo draugu sugalvojo eiti 
čiuožti. Jie paprašė tėvelius, 
kad leistų mane su jais eiti. 
Tėveliai leido. Išvažiavome pusę 
astuonių.

Sesutės draugas sustojo pas 
gimines. Pakvietė ir mus. Ten 
buvo paukštis. Kai jis pamatė 
mus, pradėjo lakioti po virtuvę. 
Šeimininkas pasakojo, kai pa
matė veidrodyje save, pradėjo 
muštis su veidrodžiu. Manė, 
kad ten kitas paukštis yra.

Privažiavome čiuožyklą. Buvo 
dirbtinis ledas. Aš pirmą sykį 
ėjau čiuožti. Įėjęs nusipirkau du 
bilietus: vieną įeiti, o antrą iW- 
sinuomuoti pačiūžoms. Išsinuo
mavęs mėginau užsidėti. Perma
žos. Apsikeičiau į didesnes. Jos 
kaip tik tiko.

Kai užlipau ant ledo, laikiausi 
už vartukų. Sesutė pasakė man: 
“Jeigu pamatysi kad virsti, 
virsk laisvai, tada neskaudės.” 
Apsisukau pažiūrėti, ką antra 
sesutė daro. Gi irgi nemokėjo 
čiuožti.

Staigai parvirtau. Neskaudė
jo, nes virtau laisvai. Visi jųp- 
kėsi.

Čiuožiam, čiuožiam — ir par
virto sesutė. *

Aš truputį po truputį išmokau 
čiuožti. Daug sykių virtau. O 
sesutė dar neišmoko.

Vieną sykį jų draugas važia
vo greitai ir staiga sustojo. 
Sustojęs virto.

Mokslo šaknys karčios, bet 
jo vaisiai saldūs.
Yra dviejų rūšių žmonių, kurie 
mažai ką pasako — tie, kurie 
tyli, ir tie, kurie daug kalba.

Vaikais būdami, mes išmoko
me kalbėti, o tylėti neišmoksta
me net ir suaugę.

Paskui reikėjo nulipti nuo le
do. Turėjo uždėti naują ledą. 
Truko penkiolika minučių.

Važiavome namo. Jau grįžę 
atsigėrėme karštos kavos. Ėjau 
gulti ir galvojau: “Kaip gerai, 
kad išmokau čiuožti.”

Aloyzas Pakalniškis
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Knygai viršelis. Pieše I. Patlabaitė, Marąuette Parko Lit. M-los 8 sk.
mok. f TS ' '


