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Popiežiaus žodis Verbų 
sekmadienį

Skatina jaunimą reikštis 
teigiamai

VATIKANAS. Popiežius Pau
lius VI savo žodyje Verbų sek
madienį plačiau palietė jaunimo 
klausimus ir jų žygius šių dienų 
pasauly. Jis skatino jaunimą 
vengti savo žygiuose ar protes
tuose neigiamų apraiškų ir veik 
ti teigiamai. Jaunimas turįs ko
voti pirmoje eilėje prieš neigia
muosius ar korupcijos reiškinius 
visuomenėje.

Vėl rytų bloko 
pratimai

Lenką ir r. vokiečių daliniai 
Čekoslovakijoje

PRAHA. — CTK agentūros 
žiniomis, keturių rytų bloko 
kraštų daliniai paskutinėmis ko
vo m. dienomis pradėjo karinius 
pratimus. Jie pavadinti “Viesna 
69” ir jų tikslas — “sustiprinti 
bei labiau suderinti dalinių 
veiksmus ir patikrinti dalinių 
kovingumą sunkesnės modernios 
karvedybos sąlygose.”

Rytų vokiečių fr lenkų dali
niai šiuo metu Čekoslovakijoje 
atsirado pirmą kartą po 1968 m. 
invazijos. Nepaskelbta, ar daly
vauja dar trijų kraštų daliniai 
ir kiek ilgai tie pratimai vyks. 

S. Taryba posėdžiauja
• J. Tautų Saugumo tarybos 

posėdžiai Art. Rytų klausimu 
atidėti ligi pasibaigsiant laidotu
vių iškilmėms Washingtone. Ke
turi nariai reikalauja priimti re
zoliuciją prieš Izraelio veiksmus, 
JAV siūlo pasmerkti ir arabų 
partizanų žygius.

• Izraelio kariai susidūrė su 
arabais į pietus nuo Galilėjos 
ežero. Žuvo keli žydai sargy
biniai.

•• Izraelio vyriausybė vakar 
pareiškė atmetanti bet kuriuos 
keturių didžiųjų valstybių siū
lymus taikai Art. Rytuose pa
siekti.

Vietname
Teroro veiksmai pačiame 

Saigone
SAIGONAS. Priešo teroristai 

vakar buvo įsiveržę į Saigoną ir 
siekė susprogdinti paštą ir kitas 
staigas. Sužeisti 9 gyventojai.

Komunistai raketomis apšau
dė Hue miestą — čia žuvo 9 ci
viliniai gyventojai, buvo 30 su
žeistų. Raketomis apšaudė 20 ba 
zių ir vietovių.

• Šalčio banga palietė Visą ei 
lę JAV valstijų. Chicagoje užva
kar ir vakar naktimis tempera
tūra siekė iki 12 1. F. Šalčiai pa
lietė net kai kurias pietų vals
tijas kaip šiaurinės Alabamos 
sritis.

H. Truiman, b. prezidentas neat
vyko į laidotuvių iškilmes.

H. Wilson, britų min. pirm., šiuo 
.mietu Nigerijoje.

Naujieji kardinolai

Kardinolai iš įvairių kontinentų
VATIKANAS. — Popiežiaus 

balandžio 28 d. paskirti 33 nau 
ji kardinolai (be dviejų, slaptai 
paskirtų) atstovauja įvairių kon 
tinentų kraštus. 24 kardinolai 
yra įvairių diecezijų vyskupai.

Šalia 8 italų ir 4 amerikiečių 
paskirti: trys prancūzai, du bra
zilai ir po vieną iš Kinijos, Ma
dagaskaro, P. Korėjos, Olandi
jos, N. Zelandijos, Škotijos, Mek 
sikos, Indijos, Kongo, Vak. Vo
kietijos, Guatemalos, Kanados, 
Ekvadoro ir Filipinų.

Naujojoje kolegijoje italai kar 
dinolai vyrauja, nes jų dabar 
bus 41 arba 30.6%

Atkreiptas dėmesys, kad ne
paskirtas Madrido arkivyskupas 
Gonzalez, bet Pamplonos arki
vyskupas, pasisakęs prieš gen. 
Franko.

Spėjama, kad du slaptai pa
skirti esą, gyveną Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, gal ir 
Kuboje.

Viceprez. Ky — Pietų Vienamo 
atstovas.

ĮVAIRIOS žinios
• Sovietų S-ga įteikė notą Ki

nijai, siūlydama susitarti dėl šie 
nų pažeidimo ir santykių nor
mavimo. Įspėjo dėl galimų susi
dūrimų ateityje.

• Turistai tūkstančiais at
vyksta į Romą, Vatikaną. Šv. 
Savaitės iškilmės pradėtos va
kar ir bus baigtos ateinantį sek 
madienį, popiežiui tikinčiuosius 
iš balkono palaiminus “Urbi et 
Orbi” žodžiais. Laukiama, kad 
pagrindinė savaitės tema bus 
skirta taikai. Popiežius melsis 
už taiką Vietname, Nigerijoje, 
už įtampos sumažėjimą Art. Ry
tuose, be to, ir už taiką katali
kų Bažnyčioje.

KALENDORIUS

Kovo 31 d.: šv. Benjaminas, 
šv. Balbina, Ginutis, Vartvilė.

Balandžio 1 d.: šv. Melitas, 
šv. Teodora, Ringaudas, Dairo- 
na.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, kiek šilčiau, temp. 
sieks 30 ir daugiau 1. F., ryt 
—debesuota,be pakitimų.

Saulė teka: 5:35, leidžias 6:15

Laidotuvės nustelbusios kitus įvykius
Šiandien VVashingtone atsisveikinimą su mirusiuoju Eisenhoweriu — Atvyko du 

karaliai, visa eilė kelių kontinentų valstybės galvų, atstovų — Velionis dvi dienas bu
vo pašarvotas katedroje ir Kapitoliuje — Palaikai šiandien traukiniu vežami į Abi
lene, Kansas v., kur bus palaidoti trečiadienį.

Buvo pašarvotas katedroje 
ir Kapitoliuje

VVASHINGTON. — Gedulo iš
kilmės gen. ir buv. prezidentui 
D. D. Eisenhcnveriui mirus, 
vyksta tris dienas, šeštadienį ry 
tą generolo palaikai iš laidotu
vių įstaigos be iškilmių buvo at
gabenti į Washingtono katedrą. 
Jie pašarvoti Betliejaus koply
čioje ir ligi vakardienos popiečio 
aplankyti tūkstančių gyventojų.

Vakar, sekmadienį popiet, mi
rusiojo kūnas iškilmingai per
vežtas išilgai Constitution gat
vės, netoli Baltųjų Rūmų, Kapi
telio — Kongreso link. Nepai
sant šaltoko oro, palaikų lydėji
mo iškilmes stebėjo daugybė gy
ventojų. Vakar 4 vai. popiet (3 
vai. Chicagos laiku) palaikai pa
šarvoti Kapitolio Rotundos — 
apvalioje salėje. Čia su miru
siuoju kariu, politiku ir savo bu 
vusiuoju mokytoju bei bendra
darbiu atsisveikino prez. Rich. 
Nixonas. Jis savo žodį ruošė, 
apie dvi dienas praleidęs 
Camp David, prezidentų naudo
jamoje būstinėje Maryland aukš
tumose. Po iškilmių buvo leista 
pašarvotą, krašto pamėgtą “Ike” 
pagerbti gyventojams.

Šiandien atsisveikinimas 

VVashingtone
Šiandien, pirmadienį, Eisenho

Eisenhowerio mirties atgarsiai pasauly
Apie velionį plačiai paskelbė pasaulio spauda — Maskvos spauda pradžioje 

tenkinosi trumpa žinia — Eisenhoweris, populiariausias buvęs JAV prezidentas Va
karų Vokietijoje.

Gedulas JAV karių tarpe svetur
FRANKFURT. — Eisenhoweriui 
mirus, ligi trečiadienio, laidotu
vių Abilene mieste, jo gedi JAV 
kariai ir jų įstaigos Visame pa
saulyje. Vak. Vokietijoje JAV 
karių tarpe atšauktos visos pra 
mogos ir karių radijo siųstuvai 
teikia tik gedulo mužiką (prie
šingai Chicagos ir kitų miestų 
radijams).

Vokietijoje miręs “Ike” buvo 
pats populiariausias iš visų JAV 
prezidentų. Jį mėgo ne tik dėl 
vokiškos pavardės, bet ir dėl jo 
veiklos pirmaisiais okupacijos 
metais. Būdamas NATO prieša
ky, vokiečių nuomone, genero
las buvo sulaikęs sovietų verži
mąsi Vak. Europoje.

Traukiniu j Kansas 
valstybę

VVASHINGTON. — Spauda 
nurodė, kad Eisenhowerio palai 
kai vežami laidoti į Kansas 
valst. traukiniu, nes velionies 
žmona negalinti pakęsti susisie
kimo lėktuvais. Be to, ji griež
tai pasisakė nenorinti “cirko po
būdžio” sutikimo įvairiose sto
tyse pakeliui, kaip yra buvę per 
nai vežant traukiniu nužudyto 
šen. Kennedžio kūną. Tuo metu, 
minioms susigrūdus stotyse, žu 
vo du asmenys

Paskelbta, kad velionis, jo pa
geidavimu laidojamas karste, 
kuris kaštavęs nedaugiau 80 dol. 
Visos iškilmės sostinėje su juo 
pačiu jau buvo aptartos 1966 m.

• Kapitoliuje Washingtone lig 
šiol buvo pašarvota 20 pasižy
mėjusių asmenų ir jų tarpe keli 
prezidentai.

vverio palaikai vėl pervežami į 
katedrą ir čia vyks paskutinis 
atsisveikinimas, dalyvaujant ne 
tik šio krašto vyriausybei, aukš
tiesiems kariams ir šiaip visuo
menei, bet ir užsienio svečiams. 
Pabaigus iškilmes katedroje, kū 
nas 6 vai. rytų laiku vakare per
vežamas į Union geležinkelio sto 
tį. 9 vagonų ir 3 garvežių trau
kinys su palaikais, drauge vyks
tant ir šeimai, artimiesiems, lė
tai vyks Pennsylvanijos, Ohio, 
Illinois ir Missouri valstijomis 
— į Kansas valstiją, į Abilene 
miestelį. Jį traukinys pasieks 
trečiadienio rytą. Tą dieną velio 
nis laidojamas šeimos kapuose.

Gen. de Gaulie — svarbiausias 
užsienio svečioj.

Vatikane pareikšta, kad po
piežius Paulius VI gedįs miru
siojo ir meldėsi už jo sielą.

Čekai ir vengrai paminėjo
PRAHA, BUDAPEŠTAS. — Če
koslovakijos prezidentas L. Svo
boda buvo pasiuntęs užuojautą 
prez. Nixonui, gi Prahos dienraš
čiai paskelbė plačius straipsnius 
apie generolo gyvenimą, žygius. 
Panašus vaizdas vaizdas ir Veng 
rijos spaudos pirmuose pusla
piuose.

Tačiau Maskvos spauda apie 
sovietų buvusio sąjungininko 
mirtį šeštadienį tepaskelbė tik 
trumpus pranešimus ir jokių ko
mentarų. “Pravda” žinią paskel
bė penktame, užsienio žinių pus
lapy, bet “Krasnaja Zviezda“ ir

Netolima praeitis: “keturių didžiųjų” pasitarimas Paryžiuje, įvykęs 1955 m., užsienio klausimų sprendimo atžvilgiu nebuvo sėkmingas. 
Iš kairės: tuometinis sovietų min. pirmininkas Bulganin, kovo 28 miręs JAV prezidentas Eisenhower, Prancūzijos min. pirm. Faure ir britų 
min. pirm. Eden.

Prezidentai, du karaliai 
min. pirmininkai, generolai
Į atsisveikinimo iškilmes šian

dien katedroj^ atvyksta apie 30 
kraštų atstovų. Jų priešaky — 
Prancūzijos prezidentas gen. de 
Gaulie, buvęs Eisenhovverio ka
rinis bendradarbis pastarojo ka
ro Europoje metu. Fed. Vokieti
ją atstovauja kancleris K. G. 
Kiesinger, Austriją — jos kanc
leris J. Klaus, Belgiją — kara
lius Baudouin, D. Britaniją — 
karalienės atstovas lordas 
Mountbatten, Olandiją — prin
cas Bemhard, Izraelį — prezi
dentas Shazar, Italiją — min. 
pirmininkas M. Rumor ir visa 
eilė kitų. Atvyko ir Romoje gy
venąs graikų karalius Konstan
tinas.

.Kremlius siunčia maršalą
Iškilmėse nedalyvauja nė vie

nas iš Kremliaus vadų trijulės, 
bet maršalas Vasilij Tšuikov ir, 
gal būt, Ivan Konev, be to, už
sienio reik. ministerio pavaduo
tojas Vasilij Kuznecov, be to, 
du smulkesni užsienio reikalų 
pareigūnai. Tšuikovas laikomas 
Berlyno nugalėtoju, amerikiečiai 
betgi tikėjosi, kad rusai į iškil
mes pasiųs maršalą Žukovą. Šis, 
nors ir reabilituotas, jau nuo se
niau laikomas “užmarštyje” ir 
niekur krašto neatstovauja.

jaunimo “Komsomolskaja Prav
da” tą pačią Tasso žinią įdėjo 
pirmajame.

Sovietų vyriausybės vardu 
užuojautą našlei prisiuntė du 
Kremliaus vadai, Kosyginas su 
Podgomu. Jie paminėjo laimė
jimą prieš “fašistinę Vokietiją”.

Tito ir Nassero užuojautos
Egipto prezidentas Nasseras 

taip pat pasiuntė užuojautą, gi 
vyriausybės nuomonės reiškėjai 
priminė, jog Egiptas nepamir
šęs Eisenhowerio vaidmens 1956 
m. Suezo krizės metu.

Jugoslavijos prezidentas Tito 
taip pat reiškė užuojautas ir 
kraštą iškilmėse atstovavo Ju
goslavijos diplomatas Washing- 
tone.

Washingtonas — dėmesio centras dabar ir balandžio mėn., kai 
sužydės vyšnių, japonų padovanotų, medžiai.

Keliaukit atgal - šauksmai Prahoje
Sunaikino “Aero f lot” 
atstovybės įrengimus

PRAHA. — Čekoslovakijos le 
do ritulio sportininkams kovo 
28 d. Stokholme antrą kartą, per 
aštuonias dienas, nugalėjus ru
sus santykiu 4:3, tai krašte vėl 
sukėlė nepaprasto džiaugsmo 
nuotaikas. Daugiau 100,000 če
kų buvo susirinkę šv. Vaclovo 
aikštėje r džiaugsmingai šūka
vo, kėlė tautines vėliavas, leido 
fejerverkus. Buvo girdėti šauks
mai “Už rugpiūtį” ar “Ivanai, 
keliauk namo.”

V. Kuznecovas — amerikie
čiams pažįstamas, nes yra bai
gęs Pittsburgho technologijos 
institutą ir buvęs darbininku 
Fordo įmonėje Dearborn mieste. 
Jis jau uadgeiį kartų buvo įvai
rių delegacijų, važinėjusių į 
JAV nariu, Kremliaus laikomas 
patikimu derybininku ir dar ne
seniai, pernai rudenį, buvo pa
skirtas Kremliaus atstovu — 
nuotaikų “tramdytoju” į oku
puotą Čekoslovakiją.
Visa eilė Azijos kraštų atstovų

Iš europiečių, be vyriausybių 
atstovų, vakar ir šiandien atvy
kusių, buvo ir NATO gen. sek
retorius E. Brosio

Nemažą svečių grupę sudarė 
Azijos, Australijos, Art. Rytų ir 
kt. kraštų atstovai. Irano (Per
sijos) šachas Pahlavi atvyko 
vienas pirmųjų. Jį pasekė Indi
jos min. pirmininko pavaduoto
jas Desai, Japonijos buvęs min. 
pirm. Kivi, Filipinų prezidentas 
Marcos, Formozos, P. Korėjos 
atstovai. Žinoma, netrūko ir Sai
gono — jį atstovavo viceprezi
dentas Ky.

Vienintelis užsienio svečias, at 
vykęs ne specialiai, bet anks
čiau susitaręs, tai Australijos 
min. pirmininkas John Gorton. 
Jo viešnagė B. Rūmuose buvo nu 
matyta balandžio 1-2 d. Art. Ry-

Demonstracijos dalyviai įsi
veržė I sovietų “Aerofloto” lėk
tuvų kelionių įstaigos patalpas 
netoli Šv. Vaclovo aikštės ir vi
siškai sunaikino neono iškabą 
ir visus vidaus įrengimus. So
vietų lėktuvų modeliai buvo su
trypti.

Milicija tepasirodė tik vė
liau. Vieną milicininką lengvai 
sužeidus, buvo pagražinta panau 
doti ašarines dujas.

Panašios demonstracijos penk 
tadienio vakarą įvyko Bratisla
voje ir kituose Čekoslovakijos 
miestuose. Apie tai paskelbė 
CTK agentūra.

Sovietai, ryšium su įsiveržimu 
į “Aerofloto” atstovybę, pasiun
tė Prahai griežtą protestą.

tus atstovavo Libano," Jordano, 
Egiptu, šiabrės Afrikos valsty
bes — Tuniso politikai.
Bus ir politiniai pasikalbėjimai

Kaip panašiomis progomis 
įprasta, atvykę diplomatai, daly
vavimą iškilmėse panaudos pa
sikalbėjimams su JAV vyriau
sybės atstovais ir, pirmoje eilė
je, su prez. Nixonu. Numatoma, 
kad jis turės progos pasikalbėti 
su visa eile svečių, nors abejo
jama, kad vyktų rimto pobūdžio 
pasitarimai, ilgesnės diskusijos.

B. Rūmuose numatyta šian
dien vakare, velionį palydėjus 
į geležinkelio stotį, surengti pie
tus užsienio svečiams pagerbti. 
Neabejojama, kad juose daly
vaus prezidentas de Gaulie, Bel
gijos karalius Baudouin^ Austrą 
lijos premjeras Gorton, kancle
ris Kiesinger ir visa eilė kitų.

Atvyksta b. prezidentas 
Johnsonas

Iš dviejų gyvų buv. preziden
tų į šios dienos iškilmes atvyks
ta L. B. Johnsonas, tačiau neat
vyks H. Truman, pats vyriau
sias, nes jau sulaukęs 84 m. amž.



MANO GYDYTOJAS GERAS 

-VISI KITI BLOGI
s THE MTREAMAN WORLD-VVIDE DAILY 2
5 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 g

KAZYS SRUOGA, PH. D.
»»*»«$«feį e » 8 5- ’ . ■ * i-

Tai dažnai girdimas Ameri
kos žmonių prasitarimas. Labai 
dažnai ir tas, kurs taip sako a- 
pie savo gydytoją, taip pat ne 
ką geriau galvoja, tik prisibijo 
pasakyti. Suprantama kodėl. 
Taigi klausimas: argi iš tikrųjų 
JAV gydytojai pasižymi kokiu 
nors ypatingu blogumu? Ame
rikos lietuvius tas klausimas 
net dvigubai liečia. Pirmučiau
sia, lietuviai kaip ir visi kiti žmo 
nės tur dažnai prašyti gydytojo 
pagalbos. Vėl kita vertus, Ame
rikoje gan nemaža lietuvių gy
dytojų, o jų tarpe gerokas skai
čius yra žymių lietuvybės dar
buotojų. Taigi tokios pažiūros 
kaip tik ką minėtos dažnai be 
pagrindo mažina tų gydytojų 
tikruosius nuopelnus ir net įžei
džia. Juk gi skaudu lietuviui gy
dytojui darbuotojui girdėti sa
kant: “Bepigu jam — doleriais 
apsikrovęs”. Todėl ir atrodo, 
kad ši gan speciali problema 
svarstytina ir plačiau lietuvių 
spaudoje, o ne tik vien profesi
niuose žurnaluose.

Kuo gi pagaliau skundžiasi 
tas, kurs prašo gydytojo pagal
bos Amerikoje? Tipingas atsa
kymas būtų maždaug toks:
‘Terbrangus. Dažnai ir už pini- . kių vaistų. Tai jau visai kita sri- 1 
gą nepasiekiamas. Per mažai lis. Tai dvasios negalavimų gy-
rūpinasi savo pacientais. Jo 
laukti reikia 2-3 valandas, o 
jis su tavimi pabūna kokias 3 
ar keturias minutes ir tiek”. 
Kas gi galėtų sakyti, kad to
kiuose pasakymuose nėra tik
ros teisybės? Bet kas gi čia 
kaltas, ar gydytojas? Ameri
koje viskas brangu: ir prekės 
ir patarnavimai. O įvairūs pa
tarnavimai labai dažnai nėra 
be priekaištų. Visi gi žinome, 
kiek pinigų ir nervų kaštuoja 
auto, šaldytuvo, televizijos apa
rato ir -kitokių dalykų pataisy- 
fuaff žinoma, tie dalykai nėra 
gyvas žmogus, o daktaras nėra 
tik techniškas amatininkas. Tas 
tai tiesa ir tą tiesą pravartu 
plačiau pasvarstyti — gal bus 
aiškiau.

Gydytojo išsimokslinimas JA 
Valstybėse brangus — ne vi
siems prieinamas. Daug norin
čių studijuoti mediciną pasida
ro daug skolų, kurias Vėliau il
gai turi atmokėti. Pats priėmi
mas į medicinos mokyklas gan 
suvaržytas — sunku ten pakliū
ti. Gydytojo išsimokslinimas už
sitęsia gan ilgą laiką — atima 
geriausius ir našiausius jaunys
tės metus. Net ir šeimos kūri
mą dėl to tenka per daug suvė
luoti. Gydytojas vėliau pradė
jęs pajamas teikiantį darbą 
(praktiką) dažniausia turi jį 
anksčiau baigti negu kitos pro
fesijos — jo darbas anksčiau 
pakerta gydytojo sveikatą. To
dėl ir nenuostabu, kad jaunuo
liui nėra lengva pasirinkti me
dicinos mokslų kelią. Iš čia di
delė stoka gydytojų Ameriko
je. Aišku, kad JAV vyriausy
bė galėtų bent pačias svarbiau
sias iš čia minimų kliūčių pa
šalinti. Kodėl tai nedaroma — 
vėl kitas ir įdomus klausimas.

Pakankamai išsimokslinęs ir 
atlikęs visus daug laiko atiman
čius "stažus”, gydytojas norė
damas pradėti verstis privačia 
praktika vėl turi daug pinigų 
įdėti pirmiau negu pradės paja
mas teikiantį darbą — prakti
ką. Jis turi išnuomoti ar įsigy
ti patogioj vietoj patalpą ar 
namą, tą patalpą patogiai Ir li
goniui patraukliai įrengti. Tu
ri susipirkti visokius aparatus 
ir prietaisus, kurie vėl daug pi
nigų atima. Pagaliau jis turi 
samdyti kvalifikuotus padėjė
jus: slauges ir reikalų bei pa
cientų tvarkytojus. Jiems gi 
daktaras turi mokėti nuolatines 
algas su visais įstatymų reika
laujamais priedais. Ir visa tai 
jis turi apmokėti iš tų pajamų, 
kurias jis gauna už ligonių gy
dymą. O tų pajamų gydytojas 
gali tik tiek turėti, kiek jis li- 
gonių aprūpina jiems reikalinga

pagelba. Tai argi galima dakta
rą kaltinti už tai, kad jis “sku
ba”?

Žinoma, čia svarbiausias klau 
simas ar nuo to “skubėjimo” 
nukenčia pacientas ? Atsaky
mas: ir taip ir, greičiausia, ne. 
Kodėl? Dažnai pamirštame (ar 
neįvertiname) to fakto, kad dak 
taro padėjėjai pirmiau atlieka 
visus reikalingus ligonio apklau
sinėjimus ir tyrimus ir tik ta
da jie ligonį su visais daviniais 
palydi ; daktaro kabinetą. Dak
tarui palieka atlikti veiksmai, 
kuriuos jis tik vienas tėra 
kvalifikuotas atlikti. Tai papil
domai apklausinėti ligonį ir at
likti jo apžiūrėjimą. Ir pagaliau 
nuspręsti, kokio pobūdžio yra 
liga ir nustatyti vaistus ir kitas 
gydymo priemones. Ar daug lai
ko reikalinga šitokiai daktaro 
misijai? Tai, žinoma, priklauso 
nuo daktaro patyrimo ir nuo li
gos pobūdžio. Bet reikia nie
kada neužmiršti, kad ne visada 
tas daktaras yra geriausias, ku
ris ilgai ligonį “kamantinėja”. 
Pagaliau neretai sakoma, kad 
išsipasakojimas labai svarbus 
dalykas — išsipasakojimas kai 
kada ligonį “pagydo” ir be jo-

dymas. Dėl to reikia eiti pas 
psichiatrą ar psichologą. O gal 
ir prie išpažinties klausyklos.
Kūno ligų daktaras to daryti 
negali — ne tokia yra jo pro
fesija. Jis gali tik patarti kreip-x • j _ fcuoi ntuu.110 ui jluvztv y

? ,ytojvs’ Į skyrius). Prasidėjus karui, bu-ai^tikad be tO hg°niS nebeSah ! vau LKP (b) Zarasų apskrities

Baigiant reikėtų pažymėti, 
kad ir patys daktarai toli gražu 
ne visi yra laimingi, būdami 
amžinos “skubos” padėtyje. 
Daugelis mano, kad tokia padė
tis paralyžuoja privatų ir pro
fesinį gyvenimą, stabdė pažan
gą. Ieškoma išeičių. Daug dak
tarų nebeina į privačią prakti
ką, o siekia darbo ligoninėse už 
pastovų atlyginimą. Bet tai vėl { 
gi kelia svarbų medicinos pažan Į 
gos ir orumo klausimą, kurs 
taip yra smarkiai ginčytinas.

— Amerikoje 1955 m. buvo 
4.4% bedarbių, 1960 m. - 5.5%, 
1961 m. - 6.7%, gi 1966 m. - 
3.6%, 1967 m. - 3.8%, o 1968 
m. tik 3.6%, nepaisant, kad dir
bančiųjų priaugo.

GAS KITCHEN DISPLAY
A complete gas kitehen will be on dis
play in our lobby during April. Stop by 
and see the latest ideas in kitehen plan- 
ning from the experts.

kl FIRST AID!l Mini-Kit

PASSBOOK
SAVINGS

Paid and Compounded 
Semi-Annually

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVE.» CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470

Hours: Monday, Tuesday, Friday, 9-4:30 
Thursday, 9-8 • Saturday 9-1 
Closed VVednesday

Lietuvių Vasario 16 gimnaz. evangelikai v mokiniai Radionovas Gintaras (8 kl.) ir Marytė Kuršytė (5 kl.) de
da ant a. a. Erdmono Simonaičio kapo gėles.

PRIVERSTINĖ PARTIZANĖ

Lietuvoje plačiai garbinama 
komunistė partizanė Marytė 
Melnikaitė, pagal paskelbtus 
spaudoje duomenis, nebuvo ko
kia iš patriotizmo arba pasišven 
timo partizanė — kovotoja dėl 
savų įsitikinimų, bet prievarta 
pašaukta partizanauti desanti
niuose daliniuose. Aiškai matyti 
iš jos pačios autobiografijos ir 
pasižadėjimo — priesaikos. Mel
nikaitė savo autobiografijoje 
rašo:

“Aš Melnikaitė Marija, duk
tė Juozo, gimiau 1923 m. balan
džio 12 d. Zarasų mieste, netur
tingo kalvio šeimoje (gyveno 
su tėvais Anykščiuose, Rokiš
ky, vėl Zarasuose, Marijampo
lėj ir vėl grįžo į Zarasus. Bai
gusi keturis pradžios mokyklos

komiteto paskirta arklių regist
ratore. Po dviejų dienų evaka-

Gerry Charlottė Phelps, 35 m., 
Houston universiteto ekonomijos 
profesorė, norėjo pataisyti savo eko
nominius reikalus ir drauge su kitais 
trimis apiplėšė alkoholinių gėrimų 
krautuvę. Visi suimti.

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES

(Minimum $10,000)
or

1-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES

(Minimum $5,000)

draugas 
nelaimėje

yra tas, kuris jums padeda ir
neima jokio atlyginimo sau. štai pavyzdys. Mes duodama dovaną — pirmo
siospageibos pakietelį musų taupytojams. .. ir už tai nieko iš jų neprašome. 
Ateikite į musų įstaigą, parodykite taupymo knygelę. . . ir jūs gausite dovaną
kuri labai naudinga turėti namuose arba automobilyje. Tai yra dar vienas įro
dymas, kad Midland B-vė yra kiekvieno iš mūsų nuoširdus draugas. Jeigu 
jūs dar neturite taupymo sąskaitos Midland B-je, ateikite ir atidarykite 
gausite dovaną. Ilgai nedelskite, nes dovanų skaičius ribotas. K

Nuošipdžiai jūsų,

ir

vausi į TSRS (gilumą). Atvy
kus į Sibirą, užsirašiau į kom
jaunimą, buvau Omsko srity, 
Tiumenės mieste. Tepabuvau 
dvi savaites kolchoze, paskiau 
atvykau į Tiumenės miestą, sto
jau dirbti prie namų statybos. 
Dirbau 3 savaites. Ten dėl la
ba. sunkių sąlygų negalėjau il
giau dirbti, mane perkėlė moky
tis prie Staklių. Mokiausi tris 
mėnesius, o paskui, išmokus, 
aš dirbau prie staklių metalo 
tekintoja. Dirbau iki 1942 m. 
birželio 14 d., kol buvau iššauk
ta Omsko srities įgaliotinio Pu
šinio vykti į Raudonos'os Ar
mijos eiles. Atvykus berželio 
17 d. į atsargos batalioną, bu
vau (jame) dvi savaites, liepos 
mėn. atvykau į speckuopą. Da
bar esu speekuopoje”.

Čia pateiktas, atrodo, auten
tiškas pasižadėjimas - priesaika, 
iš kurio matytis, kad buvo pa
skirta į desantininkų dalinius, 
kurių užduotis žudyti ne komu
nistiškai nusiteikusius lietuvius.

Komunistinės spaudos duome
nimis 1943 m.| gegužės mėn. 
Marytė su 36 desantininkų gru
pe vad. A. Raguočio (Dalgio) 
perskrido fronto liniją ir nusi
leido Baltarusijoj. Atkeliavę 
Lietuvon į Kazėnų miškus, par
tizanai susitiko su LKP CK at
stovu G. Zimanu (Jurgiu), pa
sidalino smulkesniais būreliais 
ir išsklido kas sau į nustaty
tas veikimo zonas. Būrio pasiųs
ti 6 vyrai, kuriems vadovavo 
Marytė, prie Rimšės vieškelio, 
Girdžiūnų km., grupę užpuolė 
vokiečiai. 1943 m. liepos 13 d. 
prie Kaniūkų kaimo kapinių,

sušaudė M. Melnikaitę.
Priesaika autobiografija ir k.

saugoma LKP CK partiniame 
archyve. Tokia istorija pagal 
kompartijos pateiktus davinius.

A. Salietis

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place WA 5-8063

DR. ĄNNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

Tet 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

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

Rezld.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA ER MOTERV LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarlma; 
lel neatsUlepla. skambinti HTI 8-1277

Frank Zogas, President
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• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. dk
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

O(s. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG© 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J 6 K 8 A 

2656 VVest 6Srd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso lr bato OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tb Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDidAL BUILDING 
7156 Soutb VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 val vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.
, Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Priiminėja tik nusitarus

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

* Redakcija dirba kasdien g 
8:30 — 4:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoB 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 8—11 ryto lr 4—’ v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMEZTRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3474 W. «3rd St, GR 6-7044

Tikrinu ūkis. Pritaiko akinius lr 
“contact lenses“.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandom tik pagal susitarlma. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr 

enktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
eštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezldendjoe*
Priima ligonius tiktai susitarus —- 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet.
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tek 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. Grioveliui 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p.
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—IS 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namu OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rea HE 4-8150

0R. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ‘r šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Zal.: plrmad., antrad., penktad., 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt 6-8 v. vakaro 

šeštadieniais ll-l vai. popiet.

i
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fibftos davSjas ir

AUKOS
Auka mes snuprantame dva

sinę ar materialinę dovaną ki
tam, atsisakant kurių nors sau 
reikalingų dalykų ar patogu
mų. Religine prasme auka iš
reiškia žmogaus santykį su 
Dievu. Aukos sąvoka labai pla
ti. Didžiausią auką žmonijai 
padarė Kristus, numirdamas 
už ją ant kryžiaus. Šį įvykį 
mes nuolat minime, bet ypatin
gai prisimename šią didžiąją 
savaitę ir artėjančių Velykų 
švenčių metu. Ta pačia proga 
prisimintinos ir kitos aukos, 
kurias sudėjo mūsų nepriklau
somybės kovotojai, partizanai, 
tremtiniai. Jie atidavė už savo 
kraštą viską, ir tauta, kol bus 
kur nors gyvų lietuvių, jų ne
pamirš.

Su pagarba minime ir kitus 
aukotojus, kurie, atsisakydami 
poilsio, laisvalaikio ar turto, 
dirba, aukojasi, kad kiti jų au
ka pasinaudotų. Tai tėvai, mo
kytojai, dvasininkai, organiza
cijų vadovai, visuomenės vei
kėjai. Prisimintini ir gerada
riai, kurie įvairiais būdais re
mia mūsų4veiklą: organizaci
jas, parapijas, mokyklas, spau 
dą ir visa tai, kuo dar lietuvy
bė šiame krašte alsuoja.

*
Balfo sidabrinio jubiliejaus 

metu mes prisiminėme organi
zaciją, kuri per ketvirtį šimt
mečio buvo aukų rinkimo ir 
paskirstymo tarpininkas tarp 
visuomenės ir pagalbos reika
lingų tautiečių. Daug padėta 
tautiečiams ypač emigracijos 
metu, nemaža ašarų nušluos
tyta. Balfo ir jo rėmėjų gerieji 
darbeliai nežus be žinios — jie 
gyvens ir tada, kai šios orga
nizacijos vardas pranyks, kaip, 
sakysime, gyvena tėvai vai
kuose ar ateinančiose kartose.

Mums džiugu, kad Balfas 
dalį savo užsibrėžtų tikslų jau 
įvykdė rr kad šiuo metu šiapus 
geležinės uždangos tautiečių 
dauguma neblogai gyvena: pa
galbos nedaug kas prašo, o dos 
nių rankų vis daugiau atsiran
da, netgi tam tikra, kad ir ne
didelė, lėšų atsarga susidariu
si. Reikia pagirti sumanius ir 
taupius organizacijos vadovus, 
bet drauge apsižvalgyti, ar tik
rai pagalbos reikalingų lietuvių 
skaičius iš tikro yra sumažėjęs 
ir ar nėra “pamirštųjų brolių”. 
Labai galimas dalykas, kad 
Balfas mažiau prašymų tegau
na, bet reikia žinoti, kad pašal
pos ypač reikalingi tie mūsų 
tautiečiai, kurie neprašo ir ne
retai prašyti negali.

*
Turime galvoje Sibiro trem

tinius, vistiek, ar jie grįžo iš iš
trėmimo į tėvynę, ar ne. Mū
sų tėvynėje yra daugybė varg
šų, kurie dėl vienų ar kitų prie 
žasčių negali gauti ir tos pa
čios valstybės skiriamos labai 
skurdžios ir varganos badmi- 
riškos vargšų globos. Kiti net 
jos prašyti negali ir klausiami 
atsako: “Mes visko turime, 
viskuo esame aprūpinti”. Tie
sa, išeiviai daugybę milijonų 
sudėjo šelpdami savo gimines 
siuntiniais į Lietuvą ar Sibirą. 
Bet juk tuo sušelpiama tik ma 
ža dalis pagalbos reikalingų. 
Gal būt, per retai pagalvoja
me, o kaip gi su tais vargšais, 
kurie giminių Amerikoje netu
ri? O neturi daug kas. Reikia 
dar pridėti, kad dalis tremti
nių iš Sibiro sričių negali į Lie
tuvą sugrįžti tik todėl, kad ne-

Spaudoj ir iyvenime

VIETOJ ALGOS...
Kaip daug turėjo Lietuvos žmo

nės iškentėti suvaryti j kolchozus, 
išryškėja iš Vilniuj leidžiamos “Tie 
sos” Nr. 48 (vasario 26 d.). Čia 
pirmame puslapyje skelbiama, kad 
“Bangos” kolchoze Plungėje kolū
kiečiams darbininkams 1952 m. vie
ton atlyginimo už darbadienius bu
vo pasiūlyta nemokamai kino fil
mo pasižiūrėti... . /

Okupantai mažai tepaiso vietinių

ĖMĖJAS

turi kuo nuvykti ir ten iš nau
jo įsikurti.

Pagalbos reikalingi kai ku
rie dvasininkai. Čia galėtų jiem 
daug padėti tie, kurie rūpinasi 
religine šalpa. Kitaip tariant, 
reikia šelpti šelpėjus, o šie jau 
savo pareigą atliks.

Mūsų šalpos šaukiasi ir Su
valkų trikampyje ir Lenkijo
je gyveną lietuviai — čiagimiai 
ir pokariniai “repatrijantai”. 
Tiesa, gal būt, ne visi šalpos 
prašantieji jos verti ir iš čia 
mums nelengva tai patikrinti, 
bet dėl dalies kaltųjų neturė
tų nukentėti tūkstančiai netur
tingų lietuvių, juoba, kad šal
pa nėra brangi, pvz. Lenkijoje 
gyvenantieji lietuviai labai 
džiaugiasi padėvėtų drabužių 
siuntinių sulaukę.

Pagaliau vargšų turime ir 
pas save vietoje: JAV, Kana
doje, P. Amerikoje. Ne visi 
mūsiškai gerai gyvena. Turime 
daug ligonių, senelių, gyvenan
čių neturtingose prieglaudose 
ar rūsiuose, našlių su būriu 
vaikų.

*
Be aukų labdaros tikslams, 

turime jų ir kitokios rūšies: 
politinėms, religinėm^, švieti
mo, jaunimo or-joms, mokyk
loms, fondams, bendruomeni
nėms organizacijoms. Vis tai 
svarbios institucijos, kurių ne
turime pamiršti.

Tektų keletas žodžių pasaky
ti ir apie aukų rinkėjus. Au
kų rinkimas sunki pareiga ir 
aukų rinkėjas turi mokėti ją 
galimai geriau atlikti. Pasitai
ko mūsuose atskirų rinkėjų 
ir net organizacijų, nors ir la
bai kilnius tikslus turinčių, ku
rie nori aukas išgauti ne pra
šymo, bet reikalavimo ar be
veik reikalavimo būdu. Nege
rai daro ir tie, kurie nuolat 
šaukia: “Tik mums aukokite, 
tik mūsų organizacijas šelp
kite, neduokite tam ar kitam: 
mūsų tikslai kilniausi, kitų nie
kam verti”. Dažnai tokie au
kų ėmėjai net bando surišti 
aukotojams rankas taip. kad 
jos savo aukas tik į jų kišenes 
pasuktų, pamiršdami šiame 
krašte galiojantį gražų pap
rotį ir net rašytą įstatymą: 
gali girti savo biznį, bet ne
peik kaimyno ar savo konku
rento.

Pabaigai dar tektų pridėti, 
kad niekas taip gerai aukoto
jų nenuteikia ir niekas taip 
blogų kalbų apie aukų paskirs
tymą nesugriauna, kaip gera 
ir smulki surinktų pajamų bei 
išlaidų apyskaita. Iš kitos pu
sės, niekas taip daug įtarimo 
nesukelia, kaip tokių dalykų 
nutylėjimas ar labai neaiškios 
išlaidų apyskaitos paskelbi
mas. Teisinga, kad aukotojai 
turi žinoti, kur jų sunkiai už
dirbti pinigai nuėjo, kokiem 
reikalams jie skirti. Taigi ge
riau padarytų tie, kurie tiek 
daug rašalo išlieja savo taria
muosius konkurentus juodin
dami, paskelbdami savo su
rinktų aukų smulkų paskirs
tymą, kuris, tikėkime, tuos 
konkurentus, jei ne visiškai 
užmuštų, tai bent nuginkluo
tų.

Aukas, nors ji mažiausia bū
tų, yra šventas darbas, ir to
dėl visur ir visada tebūna pa
gerbtas aukotojas, jeigu ne 
kuo kitu, tai bent leidimu jam 
pačiam apsispręsti, kam jis 
nori aukoti. b. kv.

KINO SEANSAS
gyventojų reikalų. Pvz. “Tiesa”, 
Nr. 50 vasario 28 d. skelbia, kad 
vien pokario metais Lietuvoje bu
vo išspausdinta apie 100 leidimų 
Lenino veikalų. Tačiau, rašoma ta
me pat dienraščio straipsnyje, “lai
ku nebuvo išleistos originalios lite
ratūros knygos”. Atseit, svarbiau o- 
kupantams seni Lenino raštai, kaip 
dabarties lietuvių kūryba.

J. Žvilb.

Kai konstitucinis Perų valsty
bės prez. Fernando Belaunde 
Terry 1968 m. spalio mėnesį 
buvo nuverstas sukilėlių, .vado
vaujamų gen. Juan Valasco Al- 
varado, JAV ir Perų valstybės 
santykiai sušlubavo, įsitempė ir 
įtampa neatslūgo. Santykių blo
gėjimą iššaukė sukilėlių vyriau
sybės, kurios priešakyje stovi 
gen. Alvarado, skubus JAV pri
klausančios International Petro
leum bendrovės skysto kuro — 
alyvos įrengimų nuosavybės nu 
savinimas. Ir tas atsitiko tik 
savaitei praslinkus po nuverti
mo civilinio krašto prez. Terry. 
Nacionalizavimo priežastis nu
rodyta, kaip nelegalus Peru val
stybei priklausančio žemės tur
tų panaudojimas. Nixono vy
riausybė yra rimtai susirūpinu
si, kad Peru keliu nepasektų ir 
kitos Centro ar Pietų Amerikos 
valstybės.

Nepaprastas Nixono 
pasnintfoiys

JAV privataus kapitalo Lo
tynų Amerikos valstybėse yra 
investuota daugiau 10 bilijonų 
dolerių. Kovo pradžioje į Limą 
Peru valstybės sostinę, Nixonas 
pasiuntė specialų savo pasiunti
nį John N. Irvin II, buvusį gy
nybos sekretoriaus pavaduoto
ją, tartis su gen. Alvarado ir jo 
vyriausybės nariais. Pasiunti
nys ir JAV ambasadorius Pe
ru valstybėje keletą kartų kal
bėjosi su prez. Alvarado ir jo 
pareigūnais dėl santykių blogė
jimo, dėl Amerikos piliečių kom 
panijos nusavinimo nuosavybės 
įrengimų atlyginimų. Nors pa
siuntinio pasikalbėjimai padėtį 
kiek sušvelnino, bet įsitempimas

Prez. Nixon žmona kalbasi su U.S. Savings Bonds karaliene Berlemann. 
Ponia Nixon vilki pavasalriniais rūbais, jai įteiktas gero linkintis paukščiu
kas New Mexico valstijos ženklas, kurios mieste Las Cruces jos čia ir kal
basi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ponas Boleslavai, aš turiu jums pasiūlymą, — 

pasakė Charlotte, — pasilikite nakčiai čia. Oras yra 
baisus, o pats nesi per daug sveikas.

— Ne, ne, panele von Gropp, — Boleslavas papur
tė galvą — aš nebijau jokio oro, labai ačiū. Mes juk 
eisime žemyn ir žemyn, o apačioj mūsų laukia autobu
sas, kuris nugabens tiesiai į stovyklą.

— Boleslavai, paklausyk, pasilik nakčiai, tu neat
rodai labai sveikai, — pasakė Vytautas.

— Ne, ne aš jaučiuosi puikiausiai, — pakėlė savo 
išraudusį veidą.

— Ponas Femandezai, — kreipėsi ponas Gunz,— 
neik šią naktį į stovyklą. Tu esi gana įdomus vyras, 
mes pasikalbėsime apie tuos britus.

Tuo laiku Hildergarde pasirodė virtuvės duryse ir 
pasakė:

— Mama, Charlotte, mes einame miegoti i ponios 
Stein namus, ji mūsų laukia, — merginos veidas bu
vo skaistus ir linksmas.

— Matai, Boleslavai, dabar jau nebegali priešintis, 
—pasakė Charlotte, — ir mes tavęs neleisime keliauti 
į miestą.

— Taip, Boleslavai, nebegali būti daugiau diskusi
jų, mes pasiliekame čia.

— Vytautai, jei aš pasakiau, kad ne, tai ir reiškia

JAV IR PERU SANTYKIAI
Pavojus, kad Amerikos turtas gali būti nusavintas

K. TAUTKUS

tebėra stiprus. Prez. Alvarado 
ir jo vyriausybės ministeriai lai
kosi išdidžiai.
Privataus kapitalo investavimas 

Peru valstybėje
Apskaičiuota, kad Amerikos 

privataus kapitalo Peru valsty
bėje suma siekia 605 mil. dol. 
Visuomenės aptarnavimo pramo 
nėję (telefonas, telegrafas, ra
dijas, televizija) sudaro 22 mil. 
dolerių sumą. Skysto kuro pra
monėje — 38 mil. dol. Prekybos 
pramonėje — 54 mil. dol. Fab
rikų žaliavų pramonėje — 98 

'mil. dol. Anglies pramonėje — 
340 mil. dol. Smulkesnėse pre
kybos ir pramonės šakose — 53 
mil. dol. Kai gen. Alvarado nu
vertė visuomenės išrinktą prez. 
Terry, spauda, politiniai sluoks
niai jo veiksmus griežtai pasmer 
kė, priekaištavo dėl konstituci
jos sulaužymo, visuomenės va
lios išniekinimo. Bet kai gen. 
Alvarado vyriausybė išleido sku 
bų nutarimą, kuriuo buvo nusa
vintas Amerikos International 
Petroleum bendrovės turtas, vi
sa spauda ir politikos sluoks
niai jo žygiui pritarė, jį sveiki
no ir rėmė. Palaikydama be re
zervų diktatoriaus veiksmus. 
Peru spauda rašė: “Alyva — 
mūsų tautos nuosavybė”.

Svarstomas atlyginimas
Kai buvo nacionalizuota A- 

merikos International Petrole
um bendrovės nuosavybė, Peru 
'valstybėje sukilėlių vyriausybė 
nekalbėjo apie atlyginimą už 
bendrovės įrengimus. JAV am
basadorius ir vėliau specialus

1 Nixono atstovas Irvin II pasi- 
' kalbėjimuose ir pasitarimuose 
su gen. Alvarado ir jo vyriau
sybės nariais padėtį kiek patai
sė. 1969 m. kovo 22 d. Peru 
vyriausybė pranešė, kad ji A- 

> merikos International Petrole
um bendrovės nusavintos nuo
savybės atlyginimui paskyrė 71 
mil. dol. ir ją deponavo Peru 
valstybės banke. Tačiau Peru 
valdžios gerovės atstatymo min. 
gen. Jorge Femandez tuojau 
pasakė, kad ta suma gali būti 
įskaityta už Peru valstybei pa
darytą skriaudą* kurios suma 
■vyriausybės apskaičiavimu sie
kia 690 mil. dol. Be to, ministe
ris pranešė, kad vyriausybė pa
skirs komisiją, kuri galutinai nu 
statys ir apskaičiuos Peru val
stybei padarytus nuotsoiius Pet 
roleum bendrovės per ilgesnį 
laikotarpį.

Komunistas — įvertinimo 
pirmininkas

Amerikos korespondentai E- 
vans - Novak pranešė, kad Pe
ru sukilėlių prez. gen. Alvara
do Amerikos Petroleum bendro
vės alyvos Talaro valyklos tur- 
,to įvertinimo komisijos pirm- 
ku paskyrė komunistą teisėją 
Luis Beltran Peną Fiol, kuris 

'palaiko glaudžius ryšius su Ku
bos Castro. Fiol yra komurds- 
tų partijos narys nuo studento 
dienų. Priklauso Pekino šalinin
kų sparnui. 1964 m. šešis mėne
sius gyveno ir studijavo komu
nizme doktriną Havanos univer 
sitete. Jo pirmininkaujama ko
misija sugebės “įvertinti” bend
rovės nuosavybės tikrąją ver
tę.

Jau šiandiena Peru sukilėlių 
vyriausybė reikalauja iš bendro 
vės atlyginimo už 44 metus a- 
lyvos išnaudojimą 690 mil. do
lerių. Nors teisėjas Fiol yra Pe- 

i kino šalininkas, bet kai Peru su
kilėlių vyriausybė atnaujino su 
Maskva diplomatinius santy
kius vasario mėnesį, kai vasa
rio 17 d. Limoje pasirašė pre
kybinę sutartį, Fiol rodė džiaug 
smą ir viešą pasitenkinimą. Pre
kybinį susitarimą iš Sovietų pu
sės pasirašė Maskvos prekybos 
su užsieniu v-kas Nikolai Zi- 
noviev, o iš Peru pusės — gen. 
Edgardo Mercado, kuris yra 
naujo režimo užsienio reikalų 
ministeris, ir Xevier Perez de 
Ctillar, kaip Peru užsienio poli- 

j tikos santykių generalinis sek
retorius.

JAV finansinės sankcijos
Amerikos korespondentas 

John M. Goshkę, buvęs Wash- 
ington Post laikraščio Limoje 
biuro v-kas, rašo, kad JAV ir 
Peru santykiai yra patekę j sun

ne, — Boleslavas energingai papurtė galvą, jo veidas bu
vo griežtas ir rūstus.

Tą patį vakarą jie išėjo iš sodžiaus. Buvo vėloka. 
Sniegas krito dideliais kąsniais. Ant kalio tačiau telk
šojo vanudo, ir jie patamsyje negalėjo rasti gero tako. 
Jie brido per vandeningas duobes.

— Boleslavai, aš nenoriu bartis, — pasakė Vytau
tas, kai jie jau buvo toli lauke, — bet kodėl esi toks 
užsispyręs. Mes galėjome ligi rytdienos pasilikti Gruen- 
berge, aš esu tikras, kad tu sergi.

— Aš nesergu. Man tik truputį šalta.
— Tai ir yra blogai. Kodėl nepasilikai Gruenberge?
— Tu nesupranti manęs, Vytautai. Aš norėjau 

pasilikti, bet negalėjau.
— Kodėl?
— A, Vytautai, tu esi toks įkyrus. Aš nepasikeičiau 

savo baltinių, aš neišsiskalbiau. Tu žinai tas vokiečių 
lovas Gruenberge. Jos tokios baltos. Aš juk negalėjau 
jų išpurvinti. Tai ir yra tikroji priežastis.

— Tai tavo didžiausia kaltė, daug sakiau, kad 
nuneštom Mildai skalbinius ir pats jų neskalbtom. Esi 
vaikiškas, mano drauge.

Boleslavas žingsniavo tylėdamas kartu. Jie abu ėjo 
pirmyn. Stiprus, žvarbus vėjas pūtė tiesiog į veidus. Bo
leslavas įsikabino Vytauto parankės ir žengė kartu už
merkęs akis.

— Kaip jautiesi, Boleslavai? — paklausė po valan
dėlės.

— Ne perblogiausiai, tik mano kojos visos šlapios,
— žemu balsu atsakė Boleslavas.

— Ką tu sakai, kojos šlapios? — sustojo Vytautas.
— Kaip seniai?

— O, Vytautai, visą vakarą. Aš jau į Gruenbergą 
nueėjau šlapiom kojom.

— Kvailas, ar ką. Ko nesakei to pirmiau?

Buvęs prezidentas Eisenhower generolo uniforma 1945 m. ir 1950 m., kai 
buvo Columbia universiteto irektorius.

KOMITETAS PAŽANGAI KELTI
Popiežius Paulius VI-sis, kal

bėdamas bendroje audiencijoje 
Šv. Petro bazilikoje, oficialiai 
paskelbė, kad bendradarbiau
jant su Jungtinių Tautų auklė
jimo, mokslo ir kultūros organi 
zacijos UNESCO vadovybe, prie 
popiežiškosios “Teisingumo ir 
Taikos_  “lustitia et Pax” ko
misijos įkurtas naujas komite
tas “Promotio Iru mana” visų 
žmonių pažangai kelti. Pagrin
dinis “Žmonių Pažangos” komi
teto tikslas yra organizuoti, ko
ordinuoti ir skatinti katalikų 
Bažnyčios įnašą kovoje prieš 
analfabetizmą pasaulyje, ugdy
ti kiekvieno žmogaus asmenybę, 
skatinti ir kelti dvasinę ir mo
ralinę pažangą bei rūpintis 
ūkiškai atsilikusių kraštų žmo-

A. Khan pasitraukė Iš Pakistano pre
zidento pareigų.

kią krizę ir ateities perspekty
vos yra nepalankios padėties 
pagerėjimui. Jeigu Peru val
džios veiksmai eis ir toliau pa 
našia kdyptimi, kaip dabar yra, 
tai JAV santykiai ne tik su Pe
ru, bet ir kitomis Lotynų Ame
rikos valstybėmis gali susilauk
ti drastiškų pasėkų. Prez. Nixo- 
nas balandžio 4 d. gali susidur
ti su padėtimi, reikalaujančia iš 
prezidento sprendimo, nuo ku
rio Amerikos santykiai su Lo
tynų Amerikos kraštais gali su
šlubuoti jo prezidentavimo me
tu.

JAV įstatymai reikalauja tai
kyti finansines sankcijas kraš
tui, kuris nusavina Amerikos 
bendrovės (piliečių grupės) nuo 
savybę be atlyginimo pagal tur
to vertę. Amerikai panaudojus

— Ir ką gi aš galėjau sakyti, jei batai seniai yra 
kiauri.

— Boleslavai, tu pats save žudai. Kodėl nieko ne
sakei man apie batus dar šį rytą? Aš turiu kitą porą ba
tų. Galėjau paskolinti.

— Užteks, Vytautai, tu visuomet mane tik kaltini.
— Eime ten, — parodė Vytautas į medį.
— Ką ten veiksime?
— Neklausk, tik eik, — patraukė jį Vytautas.
Jie sutūpė po medžiu. Ten neužsnigo, tačiau dideli 

lietaus lašai nukrisdavo nuo šakų ant jų galvų.
— Nusiauk, — sukomandavo Vytautas, — pasi

keiskime batais.
— Ne, ne, aš nesutinku, aš juk negaliu leisti, kad 

ir tu sušlaptum.
— Boleslavai, aš nejuokauju. Nusiauk batus, — 

griežtai kalbėjo Vytautas.
Boleslavas pasilenkė prie medžio kamieno ir nusia

vė vieną batą.
— Dabar imk mano batą, — padavė Vytautas jam 

savo batą ir norėjo apsiauti Boleslavo. Jis bandė, tačiau 
tai buvo neįmanoma.

— Klauskyk, Boleslavai, aš negaliu įkišti kojos. Ta
vo batai man permaži. Kad jį kur galas.

Boleslavas pasiėmė atgal savo peršlapusį batą ir vėl 
apsiavė.

— Įsikabink į ranką, Boleslavai, mes turime eiti 
greičiau ligi arčiausio autobuso.

Boleslavas tylomis įsikabino ir jie žengė greit, kiek 
tai buvo įmanoma.

— Boleslavai, tu gudrus vyras ir man patinki, — 
po kiek laiko Vytautas vėl pradėjo kalbėti, — bet tu da
rai nepataisomas klaidas. Taigi, mano drauge, tavo 
kaltė, kad tavo koja yra mažesnė už mano. :

1 £Bus daugiau}

nių visuotinės kultūros kėlimu, 
šiose srityse - pareiškė popie
žius iki šiolei buvo jau daug 
pasiekta įvairių bažnytinių bei 
privačių organizacijų, komitetų 
ir atskirų asmenų, tačiau trūko 
centrinio komiteto, kuris koor
dinuotų visą šią veiklą ir liudy
tų visos Bažnyčios įnašą žmo
gaus asmens įkėlimui. Bendra
darbiaujant su tarptautinėmis 
organizacijomis ir UNESCO or 
ganizacija naujasis žmogaus pa 
žangai kelti komitetas bei visi 
tikintieji katalikai geriau galės 
prisidėti prie evangeliškosios 
artimo meilės įsakymo įvykdy
mo. •Y'

Naujojo komiteto prezidentu 
Šv. Tėvas paskyrė Brazilijos 
Sao Salvador da Bailia arkivys
kupą Eugenijų de Arauja Sales 
ir generaliniu sekretoriumi Die
viškojo Žodžio vienuolijos kuni
gą Joną Schutte. Kiti komiteto 
nariai ir patarėjai artimiausiu 
laiku bus parinkti iš įvairių pa
saulio kontinentų atstovų.

Asižius. — Šventojo Pranciš
kaus Aslžiečio 742-sios mirties 
metinės iškilmingai paminėtos 
Porciunkulės šventovėje Ąsižiuje 
ir visame katalikų pasaulyje.

sankcijas prieš Peru valstybę, 
nors ir sukilimo keliu atsiradu
sią vyriausybę, kiti Lotynų A- 
merikos kraštai neliktų pasy
vūs. Nepanaudojus sankcijų, 
padėtis ta pati. Kiti kraštai tuo
jau pasektų Peru keliu ir pra
dėti) nusavinti JAV bendrovių 
nuosavybes, kurių yra v’suose 
Pietų ir Centro Amerikos val
stybių kraštuose. Jau seniai pa
stebimas Lotynų Amerikos kraš 
tuose nacionalizmas. Buvo jau 
ir bandymų. Šiuo metu Pietų 
Amerikos valstybės rimtai se
ka JAV ir Peru kovą. Jei tik 
pasižva'.gysime Čilėje, Bolivijo
je, Argentinoje, Panamoje ir 
kitur, visur matysime žeuklus, 
kad ruošiamasi svetimų nuo
savybių likvidavimui ar veiklos 
suvaržymui.

■u i



4 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 31 d.

Olivęt, Mich., miesto meras Kellogg laiko medinę pagrindinio vandentie
kio dalį, kuri pakeičiama metaliniais vamzdžiais. Šie didieji mediniai vamz
džiai buvo mieste nuo 1900 m., kada buvo įvesta vandentiekio sistema.

Garsų rūšys

Garsas yra tam tikras oro virpė
jimas, sukeliamas kurio nors smar
kiai virpančio daikto. Pvz., įtempta 
ir užgauta styga virpa. Ji virpėda
ma sukelia ir oro virpėjimą. Oro 
virpėjimas pasiekia žmogaus ausį ir 
ten ima virpinti ausies būgnelį 
(būgninę plėvę). Iš plėvelės virpė
jimas pereina į ausies vidų, kur 
jisai pasiekia klausos nervą. Ner
vas šitą virpėjimą savotišku būdu 
perduoda smegenims, ir žmogus jau 
čia garso įspūdį, suprantama, kad 
tas garsas, skiria vienus garsus nuo 
kitų.

Visi garsai skiriami į dvi rūšis: 
į muzikalinius garsus, arba tonus, 
ir į nemuzikalinius, arba trenksmus, 
ūžesius, šlamesius ir t.t. Muzikali- 
nis garsas, arba tonas, susidaro tuo
met, kai virpėjimų skaičius yra pe
riodiškas, vadinasi, kai oro virpėji
mai kartojasi kiekvieną sekundę vie' 
nodu skaičiumi nuo 16 iki 40000

If you Ignote it,maybe it’ll go away. 
And other

famous cancer legends.

Tn m all-out effort to avoid the truth, people hara created aome pretty imaginative phrases.Likę the ever-popular *What I don’t know can t hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You hear that a lot. Especially from people who are finally forced to see their doctors. When it’s often too late.Logic doesn’t tvork. Facts don’t seem to sink in. We have no recourse būt to fight fire tvith fire tvith some more meaningful phrases.Likę “i in 3 is being saved not*. i in l eould be saved if people tvent for checkups every year.”And “200,000 were saved lašt yeas. Antinai checfc- ups can help save thousands mote.”What ate you tvaidng for? Don’t you trane to 
joy the peace of mind that oomes from knotsingyou’n doing the best thing for your health? f

If it’s slogans you vrant, tre can give them to yoto WeTl do anything to tty to make cancer a legead to 
its otvn ūme. Būt tre need your helpu jĮOj/fy Help yotnsdfwfth a ehetfatp. And othets trfth a chcdk.

American Cancer Society

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

kartų per sekundę; aukštesnis to
nas daugiau kartų, žemesnis — 
mažiau. Nemuzikaliniai garsai 
(trenksmas, ūžesys, šlamesiai) susi
daro tuomet, kai oro virpėjimų 
skaičius tam tikru laiko momentu 
nevienodas — čia tankiau suvirpa, 
čia rečiau; nuo to tankumo parei
na garso kokybė. Vadinas, žmogaus 
kalboje yra ir muzikalinių tonų, 
ir įvairių trenksmų bei šlamėsiu.

Nervų ryšis su muskulais

Nustatyta, kad geras smuikinin-' 
kas per sekundę sugeba pajudinti 
piištą dešimtį kartų, pianistas per 
sekundę gali paliesti aštuonis kla- 
višius, nors kiekvienas paspaudimas 
yra gana komplikuotas veiksmas. 
Tačiau judriausi yra žmogaus kal- 
įbėjimo muskulai; jie per sekundę 
padaro iki dvidešimt penkių skir
tingų judėsiu, taigi per valandą 
net 1,500 judesių. Kalbėtojas per 
[valandą turi padaryti skirtingų mu- 
kulų judesių iki 36,000.

lf

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434 0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rodėnae K. šimnlis

SniNTIBIfll Į LIETUVĄir kitos kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Di. 60632. Tel. YA 7-5980

PARDUODAMI 
Iš MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

AGENTCRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nio.

blz-

Patogios išsi.
mokėjimo są-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

10% — 20% — 30% piginu mokčsit 
už. apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 K West 96th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8(154 ir GR 8-4330

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583

iiimiimiiiiiiiiimiimmmimiimiiimmi

TELEVIZIJOS
Spalvoto. Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUSPlauname lr vaškuojame visų

rūšių grindis.J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. V I L I M A S823 VVEST S4th PLACE Telef. -r- FRontier 6-1882

MISCELLANEOUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GUT PAROEffi SERV. 
2808 80th St. Tel. WA 6-2787
2501 8»th St. Tei. WA 6-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 264-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai į Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

REAL ESTATE
Arti Marouette pko

Geras investavimas — Naujas 6 
butų mūr. namas, i po 4 % kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justice III. Prašoma kaina 
$85,900.

8 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $20,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

8 kamb. 10 melų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1% aukšto, ,2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Saeramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Gallfornia. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5 H kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71gt St. Tel. 925-6015

Remkite “Draugą”. 

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTATE
9 po 0 kamb. mūr. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

3 »o 5V4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam ,-asy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai. kilimai. 
$46,500.

8 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butu po S kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūzų 1- 
stalgos. *18,90*.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiumiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI $ A T A S — REALTORMole Office 8727 W. Cermafk Rd- Cicero, m. Td. OL 6-22SS Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti j mūsų įstaigą 

tr išsirinkti Iš katalogo.
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REAL ESTATE

Cicero — Naujas 2-jų metų senu
mo 6 butų mūr. namas — 3 po 
5y2 ir 3 po 4% kamb. Gazo šiluma. Į 
Moderniausi visi namo įrengimai. 
Geros pajamos, žemi taksai. Ir 
labai sumažinta kaina. Nepraleis
kit, pasinaudokit ta reta proga. 
Cicero- Parkholme. 2 po 5 kamb. 
mūr. namas. Gazo šiluma. Siena į 
nuo sienos kilimai. Abu butai pui-, 
kiaušiai įrengti. 2 maš. garažas ir 
daug kitokių priedų. Tik $28,500. 
Cicero. 2-jų butų — 6 ir 3 kamb. 
Gazo šiluma. Alumin. langai ir 
kiti namo priedai. Tik $13,500.

Be to turime daugybę namų įvai
raus dydžio visuose vakariniuose 
priemiesčiuose,

LENARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343

Ui aukšto mūr. 6 lr 8 kamb.. 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

8 kamb. mūro “ranch” su 3-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 8 kamb." mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

GERI NAMAI
1% aukšto namas — 6 ir 5 kamb. 

Uždari piorčlal. Karpetai. Kabinetų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

Didelis 8 kamb. mūras. 1 % vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

8 kamb., 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, alr oonditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 a.ukšto plati rezidencija,
2 , vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji Įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Lotas dviem butam, 30 pėdu prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 88 ir VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman —- Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1 % aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy 8-Ju kamb. 
$28,900. ,

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

3 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Telraukįtšs.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų *60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

8 kamb. mūr. "Bullt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. *20,600.

1K aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. <7 ir Oakley *13,600

PROGOS — OPPORTUNITIES

IŠNUOM. pilnai Įrengta taverna. 
Apžiūrėti galima po 1 vai. popiet. 
3052 W. 63rd St.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. kamb. vyrui. Atskiras 
įėjimas, virtuvė ir su visais kitais 
patogumais. GR 6-3069

PARDAVIMUI

MUZĖJAUS RETENYBĖ!
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta
rio St„ Vancouver 10, B. C., Canada

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
...........................

NORI PIRKTI

IEŠKAU PIRKTI iy2 ar 2 aukštų
namo, be tarpininkų, Marąuette 
pko apylinkėj. Rašyti “Draugui”, 
Adv. 6203, 4545 VV. 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629.

STATYBININKAI

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

CONSTRUCTION

— REZIDENCINIAI, E
E KOMERCINIAI, *
5 MEDICINOS IR
z: KITOKĮ PASTATAI ŠE““

D E M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 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 krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

‘iiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiNiiiiimiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimuiiiiiM

DfiMESIO I
...... ......... —.n—IK

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

ŪIIUIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinillHNIlH^^

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Perskaito Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

tailor
Good opportunity for exporicnced 
tailor on all alterations and made 
to order clothes.
Phone or VVrite for Appt. 381-1941 

217 E. Station Street 
Barrington, Illinois

SHIP FITTERS & BURNERS
(IST CLASS ONLY)

MACHINIST. OUTSIDE
IST OLASS 

VVrite, Call or apply:

Brewer Dry Dock Co. 

2945 Richmond Terrace
Staten Island, N. Y.

An eąual opportunity emDloyer

WELDERS
Helpers vvilling to learn.

All company benefits.
Salary open.

CIRCLE METAL SPECIALTIES 
4029 VV. 123rd Street 

Chicago, Illinois

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

MAN
Electrical, Meehanical experience, 
etc.

These are permanent jobs with 
plenty of overtime. Top wages.

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY HELP

Steady Work,. Good Pay. 
Fringe Benefits. Days.

ALONZI FURNITURE C0.
1840 W. Hubbard 
Tel. — TA 9-8500

DIE CUTTERS
(Malė)Experienced& Envelope Operatore

(Female)
New Plaut

I^aGrange, III. —Tel. 352-8420
RESTAURANT
PERSONNEL
F. VV. VVOOLVVORTH 

3262 N. Lincoln
— An eąual opportunity employer —

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllliuillllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
'1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Platinkite “Draugę”.



JETROITO SINODUI BESIBAIGIANT
Lietuvių reikalai ir lietuvių parapijų likimas 

VYTAUTAS KUTKUS
Paskutiniai arkivyskupijos po Į Parapija komitetams, kurių 

ėdžiai vyko pereitų metų gegu- daugumas narių bus rinkti ir 
ės 10, 11, 12 ir 16 dienomis. Į tik dalis j4 bus paskirti, kaip 
“uose posėdžiuose dalyvavo 162 , klebonai, Pr^e parapijų ©SU vie- 
emokratiniu būdu išrinkti at- i nuolių ar mokyklų atstovai ir 
tovai iš visų 15 Detroito arki-j p., bus suteikiama sprendimo 
yskupijos dekanatų, kurie ap- T galia.
ingė 325 parapijas su apie pus- į Kiekviena parapija turės pa
niro milijono katalikų. Tai sa- ' ruošti smulkų finansinį rapor- 
otiškas seimas, tačiau jis nei tą metu pabaigoje ir jį pasiųsti 
tatymų leido, nei turėjo vyk- ■ arkivyskupui bei paskelbti pa
iniosios galios. lų atstovų už- Į rapiečiams.
ivinys peržiūrėti visus iš de- Detroito sinodo administraci-
matų atėjusius pasiūlymus, 
inašius sumanymus apjungti,
įgrupuoti ir už juos pabalsuo- jo komisijoj buvo vyskupas Tho 
. Jiems darbą baigus paskirom j mas J- Gumbleton, 7 kunigai, 
nodo komisijom tuvo perduo-
. tiek sumanymų: administra- 
jos komisijai — 396, kunigų
r6, apylinkės reikalų — 454, 
lumeninių reikalų — 198, auk- 
jimo — 541, pasauliečių — 
10, misijų — 232, vienuolių — 
’8 ir liturgijos — 742. Viso 
“vynioms sinodo komisijoms 
tvo perduota 3657 sumany-
ai.

Komisijų darbai
Visos devynios sinodo komisi- 
s buvo paties arkivyskupo 
Dearden sudarytos. Kiekvie- 

ij komisijoj buvo apie 20 as 
&nų, iš kurių tik trys atsto- 
i buvo mūsų pačių išrinkti 
skutiniame posėdyje. Tos ko- 
.sijos, kurių sąstatuose buvo 
nigų, vienuolių ir pasauliečių, 
isų perduotus sumanymus ga-

ilgai svarstė. Kiekviena ko- 
sija paruošė ilgokus nutari- 
į projektus. Pats arkivysku- 
s juos peržiūrėjo ir liepė su 
įmpinti taip, kad visų komisi-
nutarimai sinodo patvirtinti 

lėtų būti atspausdinti nedide- 
I knygoj, kurią kiėkvienas šios 
kivyskupijos katalikas be di
dų pastangų galėtų perskai
tė Ui. U .
Sėt tuo darbas dar neužsibai- 

> Vasario 15 ir 18 dienomis 
troito miesto centre, Cobo 
sėse, buvo svarstomi pakel
tų pasiūlymai. Posėdžio metu 
Mcvieno pakeitimo pasiūlyto- 
j buvo leidžiama kalbėti dvi 
mutes.
Administracinis projektas
4š dalyvavau tik administra- 

cių temų svarstyme, todėl tik 
j projektas man buvo prisiųs
ti. Pagal dabartinį projektą 
vskupo kanceliarija bus panai- 
kita, o visa vyskupija pada- 
lita į vikariatus. Viso Detroi
te arkivyskupijoj bus apie 30 
viariatų, kurių kiekvienam pri 
Idusys po 10 -15 parapijų. To
ki vikariatai, nelaukiant sino
de pabaigos, jau yra sudaromi. 
Likinai tų vikariatų vikarus 
(yršininkūs) skiria pats arki- 
vykupas. Balsavimo teisę turės 
vii vikariato kunigai, vienuo
lis ir pasauliečiai. Visi 30 vi- 
ka*ų bent vieną kartą per me
nei susitiks su arkivyskupu 
irirauge svarstys iškilusias pro 
blemas, o kiekvienas vikaras 
savo vikariate kelis kartus per 
mčnesį posėdžiaus su savo kle
betais.

Arkivyskupijoj bus vieno vi
karas (dabar yra Detroito lie
tuviams gerai pažįstamas vys
kupas Thomas J. Gumbleton), 
kuris derins visų vikariatų veik 
lą. Taip pat prie arkivyskupijos 
veiks komitetas, į kurį įeis rink
ti ir skirti kunigai, vienuoliai 
:r,pasauliečiai. Be to, kad ku
nigai galėtų tiksliau atlikti savo 
pareigas, prie arkivyskupijos 
sudaromi liturgijos, krikščioniš
ko formavimo ir krikščioniško 
patarnavimo skyriai ir trys į- 
staigos administraJciniams, ry
šių ir tyrinėjimo bei planavimo 
reikalams.

Parapijų vadovai yra klebo
nai, tačiau pačios parapijos ga
lės būti ne tik kaip dabar esan
čios — teritorinės ir tautinės, 
bet ir ieškoti naujų formų, pa
vyzdžiui apjungiant apylinkes 
žmonių »u vienodais interesais.

nės komisijos pirmininkas bu
vo kun. Joseph F. Ryder. Be

dvi vienuolės ir 10 pasauliečių- 
Diskusijos dėl projekto

Nors dėl šio projekto disku
sijos vyko net dvi dienas, ta
čiau esminių pakeitimų nepada
ryta. Daugiausia laiko praleis
ta prie parapijos komitetų klau 
simu. Buvo nubalsuota, kad pa
rapijų komitetai būtų renkami 
visų parapiečių, tik nedidelį na
rių skaičių įtraukiant kaip re
prezentantus.

Taipgi dauig ginčų sukėlė ku
nigo Robert A. Reokingerio pa
siūlymas sudaryti prie parapijų 
vikariatų ir arkivyskupijos a- 
peliacinius komitetus, kad, a- 
not jo, nebūtų daugiau tokių 
atsitikimų, kaip neseniai buvo 
su Wasbingtono kunigais, kurie 
niekur savo reikalu negalėjo pa
siskųsti. Jo pasiūlymas buvo 
susirinkimo patvirtintas, bet ne
žinia, ar jis bus paskelbtas ar
kivyskupo J. Dearden patvirtin
tuose nutarimuose.

Porą klausimų buvo iškėlęs 
ir šių eilučių autorius, gauda
mas kiekvienu klausimu pakal
bėti po 2 min. Savo mintis už
rašiau ir, jas perskaitęs susirin
kimui, įteikiau sinodo sekreto
riui.

Savo pirmame siūlyme pra
šiau, kad vienas vikariatas Det
roito arkivyskupijoje būtų su
darytas tik iš tautinių parapi
jų, nes jos savo tarpe turi dauig 
bendrų reikalų.

Antrame pasiūlyme prašiau, 
kad šis sinodas nutartų ir re. 
komenduotų Amerikos vysku 
pų konferencijai ir jos pirm 
arkivyskupui John Dearden su 
daryti vieną lietuvių vyskupi 
ją (tautinę), kuriai priklausy 
tų visos lietuvių parapijos šia 
me krašte. Savo prašymą rė 
miau tuo, kad paskutinis Va 
tikano suvažiavimas leido tau 
tinėse parapijose atnašauti šv. 
Mišias ir kitas maldas tautine

■&*-
MSP

Laidojant E. Simonaitį Vasario 16 gimnazijos evangelikų tikybos mokyto
jas ir Evangelikų jaunimo ratelio vadovas Fr. Skėrys atlieka religines 
laidojimo apeigas Huettenfeldo kapinėse. Toliau stovi velionies giminaitė 
Marija Pukytė.

Mylimam tėveliiui

A. -Į- A.
JONUI JANKAUSKUI 

mirus, dukrai JADVYGAI JAKŠTIENEI ir jos šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lemont Lietuvių Bendruomenė

Brangiai motinai, Sibiro tremtinei,

A. ”J“ A
KONSTANCIJAI STANKŪNIENEI 

mirus, dukteris MAGDALENĄ, SALOMĖJĄ, SOFIJĄ, 
sūnų JONĄ ir jų šeimas liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučia '

Antanas Ragauskas

kalba. Čia pat vyskupui Tho
mas J. Gumbletonui priminiau, 
kad Detroito arkivyskupija iki 
šiol nė kiek nepadėjo šio nuta
rimo įgyvendinti.

Nepalanki atmosfera, 
bet paremta

Turiu pabrėžti, kad čia atmos 
fera tokiems pasiūlymams bu
vo gana nepalanki, nes iš visų 
tautinių parapijų sinodo admi
nistraciniame susirinkime, at
rodo, buvau vienintelis atsto
vas, nes niekas kitas tautiš
kai religinių klausimų nekėlė. 
Todėl buvau nustebintas, kad 
mano abu pasiūlymai buvo pa
antrinti ir diskutuojami. Tačiau 
dar labiau nustebau, kada prieš 
mano pasiūlymus pirmoji pasi
sakė tos pačios Sv. Antano pa
rapijos narė Virginia Gartoety, 
meksikiečių kilmės moteriškė. Ji 
buvo parinkta mūsų parapijos 
klebono ir labai daug dirbo si
nodui, tiek susirinkimuose da
lyvaudama, tiek mašinėle užpil
dydama įvairiausius blankus, 
tiek su vyskupija susirašinėda- 
ma. Tuo tik noriu pabrėžti, kad 
mūsų lietuvių pasyvumas sino
do reikaluose plačiai atidarė jai 
duris mūsų parapijos sinodo rei
kalų vadovavimui. Kaip ji ten 
atstovavo mūsų parapijos lietu
viškiems reikalams, niekas mes 
dabar nežinosime, tačiau kaip ji 
pasirodė šiuose paskutiniuose 
posėdžiuose, drįsdama pasisa
kyti prieš parapiečių labai dide
le dauguma priimtą sumanymą.

Privačiai po posėdžio ji pa
sisakė, kad čia demokratija ir, 
kad ji atstovavo ne vien tik lie
tuvių parapijai, bet taip pat de
kanatui ir vikariatui. Išvada a- 
teičiai, tokio pobūdžio reikaluo
se reikia uoliau dalyvauti ir de
mokratiškai išrinkti savo atsto
vus. šį savo nepasitenkinimą 
išreiškiau ir parapijos klebonui, 
bet praeitis visvien nebus atitai
syta. Mano pasiūlymai buvo at
mesti, tik vyskupas Thomas J. 
Gumbleton oareiškė, kad juos 
aš galiu pasiųsti tiesiogiai vys
kupų konferencijos pirmininkui 
arkivyskupui J. Dearden. 

Svetimi pasiūlymai
Ta pati V. Garbety turėjo ir 

savo iš anksto prisiųstą pasiū
lymą, kuriame išreiškė nepasi
tenkinimą Dievo Apvaizdos (lie 
tuvių) parapijos naujos bažny
čios statyba, pabrėždama, kad 
jai apie 50 asmenų skambino 
telefonu, išreikšdami tuo klau
simu susirūpinimą ir nepasiten
kinimą. Bet jai gana taikliai 
atsakė pats vyskupas Thomas 
J. Gumbleton, pareikšdamas, 
kad toje vietoje, kur dabar yra 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčia, bus vedamas greitkelis, 
bažnyčia bus po metų nugriau-

ta, todėl, kadangi anksčiau Die
vo Apvaizdos parapija buvo lie
tuvių parapija, lietuviams leis
ta pasistatyti naują bažnyčią 
tomis pačiomis lietuvių tautinės 
parapijos teisėmis.

Kunigų, pasauliečių ir admi
nistracinių temų sinodo daly
viams buvo pateiktas svarstyti 
ir kunigų algų projektas. Ta
čiau čia daugiau buvo norima 
išgirsti mūsų nuomones, nes pro 
jektas bus ne sinode priimtas, 
o tik vėliau atskirai paskelb
tas. Pagal projektą, kiekvienam 
kunigui iš parapijos iždo būtų 
mokama alga, kurios dydis pri
klausytų nuo kunigystės metų 
skaičiaus. Tiek klebonai, tiek 
ir jų asistentai gaus tik algas, 
nes visos Mišių aukos, Kalėdų 
rinkliava, mokesčiai už vestu
ves, krikštynas, laidotuves ir 
kt. eis į parapijos kasą. Kle
bonai gaus po 100 dolerių į mė
nesį papildomai už savo eina
mas pareigas. Klebonijų išlaiky
mas, įskaitant maistą, patar
naujamą personalą ir kitas iš
laidas, bus padengiamas iš pa
rapijų kasų.

Kunigų reikalai
Vyskupo Thomas J. Gumble

ton paklausiau: “Ar ir toliau 
Detroito arkivyskupijoje bus 
dvi klasės kunigų, kaip iki šiol, 
ateiviams kunigams nesutei- 

' kiant lygių teisių?” Jis atsa
kė, kad visi kunigai bus lygiai 
traktuojami ir dar pridėjo: “Ži
bama, jūs lietuviai turite Det
roite tik tris parapijas, todėl ir 
klebonų skaičius ribotas”.

Tad tik tiek šį kartą. Det
roito arkivyskupijos sinodas 
bus kovo 30 d. Detroito miesto 
centre — Cobo salėje. Jame da
lyvaus apie 1500 atstovų. Sino
de esu pakviestas dalyvauti, to
dėl apie jį parašysiu po sino
do.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl,, kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios j 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge"

The world 
is wider 

a window
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

The ąuarter of a million of 
our children bom each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
wortd.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
aeross the nation, teams of 
Medical experts strive to cor- 
rect or moderate nature'a 
mistakes to give these chH- 
dren their chance for useful, 
satisfying lives.

You can help birth defect cbB- 
; dren open their window to the 
{ world by supporting March oi 
* Dimes programs of research, 

medical care and educatfon.

fe KflPTEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

MHKMANS

FUNERAL HOME
fight birth defects

MARCH
DIMES

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst Street Tel. 47
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
Tel. REpubUo 7-1215 

Tel. Vlrginia 7-6672
*424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 8-85724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 S. LITUANICA AVĖ.

8354 S. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1138-11398319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAJKLAWN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYCIA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

III1IIIIIIIIIIIIIII9IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

D R A U a A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629
illllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIHl

DVIDEŠIMTS METU 
MIRTES SUKAKTIS

PRANCIŠKA JONIKAS
Jau suėjo dvidešimts metų, 

kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
motiną, kurios netekome 1949 
m., bal. 1 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos balandžio 1 d., 
8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koply
čioje.

Maloniai prašome visus ■— 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Pranciškos 
sielą.

Nuliūdę:
Vyras Jonas, sūnus Jurgis. 2 

dukterys: Albina Russell, žen
tas Raymond ir 5tephanie Si- 
monelis, žentas Petras, 5 anū
kai, 2 broliai: Petras Radvilas 
su šeima ir Steponas Radvilas.

<
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x Myk. Lileikio dailės darbų 
paroda atidaroma balandžio 12 
d., šeštadienį, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje.

x Dramaturgui Anatolijui 
Kairiui, už kūrybingą, pedago
ginį ir šiems laikams vaikams 
pritaikytą 3-jų veiksmų vaidini
mą “Du broliukai”, premjeroje, 
kurį išpildė Alvudo vaikų teat
ras kovo 23 d., Jaunimo Cen
tre, teatro vadovybė įteikė do
vaną — paveikslą (raižinys me
dyje).

x Savitarpinų pagalba stip
rina spaudą. “Draugui’’ parem
ti aukojo: po 3 dol. — K. Ka
minskas, A. Dobilas, V. Kundro- 
tienė, Adelė Slavinskas, Bronė 
Juknaitis, Ona Sapowis, V. 
ISnarskienė, Z. Budelskis, Alb. 
Ruzgas, Just. Glamba, P. Vac- 
bergas, J. Žeibrausikas, J. Ludo- 
nis, Danguolė Jurgutis, Zosė 
Žukas, J. Černius, L. Natkus, 
VI. Matulionis, A. Garliauskas, 
Veronica. Batūras; .po 2 dol. — 
P. Banionis, Br. Vasys, Bronė 
Meizys, J. Karaliūnas, John 
Azen, V. Kasakaitis, T. IS'lap- 
šys, J. J. Butkus, D. Mitkienė, 
Monika Vosylius, J. Staškevi
čius, Alb. Andrušaitis, Mrs. B. 
Karazija, V. Narušis, J. Kuda
bas, V. Brantas, K. Balčiūnas, 
J. Jurgaitis, A. Matonienė, St. 
Mikaliukas, J. Stonkus. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X Mikas Liuberskis, Rich
mond Hill, N. Y., už “Draugo” 
kalendorių ir kalėdines korte
les prisiuntė 5 dol. aukų. Labai 
ačiū.

X Dailiojo meno tarybos ruo
šiamoje programoje, kuri įvyks 
šį vakarą, pirmadienį, kovo 31 
d. 8 tval. vaJk.., Marijos aukšt. 
mok. auditorijoje, išgirsime 
Handelio “Messiah” overtiūrą, 
kurią diriguos dr. Robert Ekst
rom. Paskaitą “šventasis did
vyris” skaitys dr. Erdwin Sau- 
er (Harvardo universiteto). Br. 
Markaičio, IS'J, naujosios kom
pozicijos “Concertino nr. 2” 
premjerą (orkestrui ir muša
miesiems instrumentams) atliks 
Chicagos simfoninio orkestro 
nariai ir pianistas Benito Rive- 
ra; diriguos komp. Br. Markai
tis. Ištrauką iš Mendelssohno 
“Elijaih’’ atliks sol. Johnson. 
Robert Ekstrom choralas išpil
dys eilę kompozitorių kūrinių. 
Bus įteiktos premijos pažan
giausiem mokiniam už meno kū
rinius. Visi kviečiami.

X Valius Jasaitis yra susir
gęs ir paguldytas Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, 515 kambarys. Ligo
nis pamažu taisosi.

X Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2618 W. 71st 
St. tel. PR 8-2030, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 
š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolį, pasohą, babkas 
ir įvairių skonių tortus ir spe
cialiai: beržo šakas ir ežiukus. 
Paskubėkite su užsakymais, kad 
galėtume išpildyti. Po Velykų 
keliamės į nuosavas patalpas, 
kiton pusėn gatvės 2617 W. 
71st St. Tel. PR 8-2030. (sk.)

x Penktadienio vedamajame
spaustuvėje taisant korektūrą 
pakutinio posmo įdėta ne ta ei
lutė. Sakinys turi skambėti: 
“Jau savo laiku dr. K. Grinius 
kėlė balsą, kad viena iš priežas
čių, kodėl sulenkėjo Vilniaus 
kraštas, tai kad slavai vislesni 
už lietuvius. Jei išeivijoje gyve
namuose kraštuose įstatymais 
plačiau atidaromas kelias negi
musių žudymui, tai gali turėti į- 
takos ir į čia gyvenančius lietu
vius, o tai yra vienas iš tautos 
kelių į savižudybę”.

x Knygų išpardavimo mėnuo 
baigiasi balandžio 4 d. Papigin
tų knygų katalogas bus dar kar 
tą įdėtas šį antradienį. Pasinau 
dokite proga, įsigykite knygų.

X G. Leonaitienė, Dalias, 
Tex., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 5 dol. mūsų spaudai 
stiprinti. Dėkojame.

X Dariaus - Girėno vetera
nų posto moterų vieneto buvu
sių pirmininkių vakaras su pro
grama įvyks balandžio 8 d. 6 
v. v. Round Playhouse, Archer 
ir Mayfield kampas. Vakaro me 
tu bus pagerbtos nusipelnusios 
narės ir sutelkta lėšų studijuo
jančioms gailestingųjų seserų 
mokyklose.

X šį vakarą 8 vai. vak., Ma
ria Aukšt. mok. salėje, Dailiojo 
meno taryba ruošia programą 

‘Šventasis didvyris” paminėti 
pergalės šventę. Bilietai gauna
mi prie įėjimo — 2 dol. Visuo
menės kviečiama dalyvauti 

(pr.
x Juozas Vaineikis, gyv. 

Chicagoje, nuoširdus mūsų kul
tūrinių darbų rėmėjas, ir šiais 
metais naujos liet. operos “Da
na” pastatymui paaukojo 100 
dol. (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17.500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pydami 22 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

Akt. Zita Kevalaitytė deklamuoja 
"Draugo” literatūros šventėje, kuri į- 
vyko praėjusį savaitgalį Detroite

Nuotr. J. Gaižučio

L. N. Fondo leidinio “Lithuania" pristatyme New-Yorke kovo 23 d. dalis svečių su autoriais. Iš k. į d.: prof. J 
Jakštas, dr. V. Paprockas, prof. J. Puzinas, L.N. F. pirm. Era. Čekienė, Lietuvos pas. pat. Šveicarijoje dr. A. Ge
rutis, L. L. K-to pirm. V. Sidzikauskas, Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, dr. Ą. Budreckis. L. M. k-jos pirm. V. 
Leskaitienė, Vyt. Abraitis, gen. kons. A. Simutis ir B. Sidzikauskienė. Nuotr. V. Gruzdžio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MELUOSE PARKO 

KOLONIJOJE
Melrose Parko ir apylinkės 

lietuviai Lietuvos nepriklauso
mybės 51 metų atkūrimo su
kaktį paminėjo kovo 1 d. Vete
ranų salėje. Minėjimą suruošė 
jungtinis organizacijų komite
tas, vadovaujamas ALB vietos 
apylinkės pirm. R. Cepelės. Dail 
B. Murino salės dekoravimas 
buvo kuklus, bet gilus tautinės 
dvasios motyvais. Minėjimą pra 
dėjo trumpu žodžiu Lietuvių 
Amerikos pil. klubo pirm. V. 
Lyons (Viktoras Liutikas). 
Jam pritariant pianu visi minė
jimo dalyviai sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Maldą 
sukalbėjo kun. S. šantaras. Lie
tuvos Tarybos nepriklausomy
bės atkūrimo aktą perskaitė mo 
kinė Kristina Elzbergaitė. Žu
vusieji už Lietuvos laisvę buvo 
pagerbti vienos minutės susi
kaupimu. Paskaitą skaitė atvy
kęs iš Chicagos Antanas Kučys. 
Paskaitininkas priminė, kad my
lėti savo gimtąjį kraštą visados 
buvo laikoma dorybe ir ši do
rybė yra vadinama patriotizmu. 
Mums tai yra ne tik dorybė, 
bet ir būtinybė. Negalime abe
joti, ikad okupuotoj Lietuvoj 
lietuvis nesiilgi laisvės. Mūsų 
patriotizmas neturėtų reikštis 
meile Lietuvai, kaip geografi 
niaim kraštui, kuriame yra gra
žusis Nemunas. Mums turi būti 
svarbus ir žmogus, kuris ten 
gyvena: jo laisvė, jo gerovė, jo 
ateitis. Patriotizmas neturi būti 
matuojamas kaip lazda mūsų 
pačių tautiečių plakimui. Patrio 
tizmas reikalauja ilgo ir patva
raus darbo, bet ne įtarinėjimų 
ar ieškojimų priešų savųjų tar
pe. Vasario 16-sios aktas ne
išnyks iš mūsų tautos sąmonės. 
Kelias, kuriuo mūsų tauta eina 
gali būti ilgas, pilnas pavojų ir 
skausmų. Bet jo pabaigoje vis 
tik atsivers laisvės slėnis, kurio 
horizonte matysis laisva ir bro
liška Nepriklausoma Lietuva, / 
baigė savo mintis.

Meninę programos dalį, pa
ruošti mokytojų: Albinos Ko- 
šiuibienės, Antaninos Repšienės

ir Onos Rakauskienės, atliko li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Programos pranešėjai: Irutė 
Katelytė ir Algis šuopys. Eilė
raštis: “Tėvelių kraštas” dek
lamavo A. šuopys. Akordeonu 
pagrojo: “Kubilas, Kepurinė ir 
Suk, suk ratelį” Rimas Čepelė. 
Eilėraštį: “Mūsų vėliava” dek
lamavo M. ĮSavickas. Baletas: 
‘Reindeer” atliko sesutės Tra- 
nauskaitės. Dainą: “Į laisvę” 
atliko Vida Linartaitė, Jolan- 
da Budelsikaitė ir Teresė Pli- 
kaitytė. Eilėraštį: “Lietuva” (A. 
Košubienės) deklamavo Vytu
kas Stankevičius. Pianu pagro
jo: “Stoviu aš parymus, ir 
Graži tėvyne mano” paskambi
no Regina Barauskaitė. Eilėraš-

CICERO KOLONIJOJ
Šv. Antano mokyklos ir Na

mo Įdubas praneša, kad baza
ras įvyks sekmadienį, balandžio 
20 d. svetainėj, 1500 S. 49tth 
Court. Atidaroma 12 valandą 
p. p. Bus įvairių dalykų ir kiek
vienas skyrius bus savotiškai 
papuoštos. Prašomi visi tėvai, 
giminės, draugai ir pažįstami 
atvykti.

Parapiečiai ir svečiai galės iš 
virtuvės nupirkti visokių ska
numynų ir net pietus pavalgyt 
salėj. Šeimininkės Zalatorienė 
ir šarauskienė, darželio moki
nių motinos, tą rūpestingai tvar 
ko. Kitos dirbančios mokinių 
motinos Končienė, Paliolienė,

, . . . ., , Bakovieh, Medzialk, Owens,ti: Yra danguj žvaigždelė” de- Rizzo> Uknis> Breztosk^ Vaitke.
klamavo Algis Šuopys. Dainą: 
“Leiskit į tėvynę” atliko visos 
žemesniosios grupės mergaitės. 
Tautinį šokį “Kalvelis” atliko 
visi mokiniai. Baletas. “King 
of the Road” pašoko Teresė Pli 
kaitytė. Eilėraštį: “Lietuva” 
deklamavo Astra Alkevičiutė.

, vičienė, Tičkuvienė, O’Brien, 
I Kolienė, Ūrbik, Bondlow, Kinas 
Svejnoha, DiPego. Jos tvarko 
savo skyrius ir prašo, kad pri
sidėtų ir (kiti. Prašome visų mo
tinu, kai bus pakviestos, neatsi
sakyti. Mugės tvarka rūpinasi

. Teresė Rizzo. Mokyklos valdy-Daina: “Išėjo tėvelis į mišką” ifca su komisija sunMai dir. 
atliko visos mergaitės. “Ten, kur ba Ją sudaro; Medziak, Gospo> 
žaidžia Nemunėlis” atliko visi Skiris> R<>back Kįnas Didžiužaidžia Nemunėlis” atliko visi 
berniukai, palydint pianu R.
Barauskaitei. Eilėraštį: “Med 
lietuviai’’ (A. Košubienės) 
deklamavo Danutė Česnaitė.
Suktinį ir Noriu miego atliko 
visi mokiniai. Visus dalykus mo 
kiniai atliko gerai, su pasišven
timu ir meile. Mokytojoms ir 
mokiniams visuomenė ir minė
jimo rengimo jungtinis komi
tetas nuoširdžiai dėkoja už me
ninės programos puikų paruo
šimą ir mokinių su pasišventi
mu atlikimą. Minėjime dalyva
vo gausus dalyvių skaičius, ypa 
tingai mokinių tėvai, močiutės 
ir seneliai. Aukų laisvinimo rei
kalams buvo surinkta apie 300
dol. Po minėjimo dalyviai ir ....J . — Vėžio hga praėjusiais me-
mokiniai buvo pavaišinti kavų- į tais Amerikoje mirė 320,000 
te ir saldumynais.

ma motinų yra baigę Šv. Anta
no mokyklą ir yra įvairių drau
gijų veikėjos.

Visi kviečiami atsilankyti į 
Šv. Antano mokyklos mugę. k.

KIEK AMERIKA TURI 
GYVŲ VETERANŲ?

Veteranų administracija pra
neša, kad Amerika turi 
26,656,000 buvusių kareivių ve
teranų. Ispanijos — Amerikos 
karo veteranų yra likę apie 
7,000. Pirmojo pasaulinio karo 
veteranų yra 1,705,000. Antro
jo pasaulinio karo yra 14,-

CHICAGOS ŽINIOS
KOLEGIJA UŽSIDARO

/J ART! IR TOL! h
J. A. VALSTYBĖSE

— Vlikas ir Lietuvos Laisvės 
komitetas, turėdami galvoje vie 
šai ir neviešai pasireiškiančius 
nusistatymų nevienodumus Lie
tuvos laisvės ir laisvinimo klau 
Šimais, sutarė bendrai organi
zuoti simpoziumą balandžio 26 
d. 10—20 vai. ir balandžio 27 
d. 10—14 vai., 29 West 57th St., 
9th Floor, New York City 
(AOEN patalpose). (E)

— Jonas K. Karys baigia 
ruošti spaudai naująjį savo vei
kalą “Numizmatika”. Tikimasi, 
kad knyga išeis iš spaudos dar 
šiemet. Autoriaus adresas: 60 
Kims Str., Bridgeport, Conn., 
06604.

— “The Cleveland Press” ko
vo 19 dieną rašė, — J. K. Va
liūnas nesitiki, kad pasaulis da
bartinėse aplinkybėse šoktų, 
viską pametęs, padėti Lietuvai, 
ibet jis nori bent šiek tiek mora 
linės paramos, todėl ir atvyko 
į Clevelajadą pasimatyti su lietu

viais ir pakalbėti per radi; 
“Mes norėtumėm, kad Clevelž 
do žmonės sužinotų apie mū 
reikalą”, pasakęs Vliko pirą 
ninkas to laikraščio atstovu 

' kuris ir savo keliu pabėrė skj 
tytojams keletą informacij 
suspėtų išgirsti iš Vliko pini 
ninko trumpo pokalbio metu.

(Eit

VOKIETIJOJ
— Miunchene leidžiama Eli 

Pressedienst (vokiečių kalb 
kovo laidoje paskelbė trečią’ 
paskutinę studijos dalį apie pi 
moninį kolonializmą LietuV 
Remiantis daugiausia Vilni 
išleistos ekonomisto A. Jabl 
kio knygos duomenimis 'akiv- 
džiai pagrindžiama išvada, 
pramoninio kolonializmo “mis 
rija” labai paprasta: “metf 
polija” užima už save lab 
civilizuotus kraštus, išpučia f 
se pramonę, brangiai pardui 
jiems savo žaliavas ir pigiai ■ 
ka iš jų gaminius... (

J•A

■F
VELYKŲ LAUKSITE RAMŪS

jei laiku kreipsitės į BRIGHTON BAKERY
ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: torti 
babkas, baumkucheną, šokoladinius kiškius, kiaušinius ir kit 
kius skanumynus

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo jau Lietuvoje, o da
bar savo patyrimą perdavė sū
nui Antanui Mackevičiui, kuris 
aprūpina puikiais kepiniais netik 
lietuvius, bet ir kitataučius Chi
cagoje ir apylinkėse.

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ' 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventi 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, i 
tada ir A. Mackevįčius ir šeimininkės — bus patenkintos. 
Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefot 
Vlrginia 7-1250.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place Chicago 32, Minos

Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvės.

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X MARQUETTE DELICA-
TESSEN savininkės L. Žvynie- 
nė ir S. Urbonienė, 2553 Wesl 
71 St., Tel. PR 6-2717, maloniai 
primena, kad paskubėtumėft už
sakyti Velykų stalui įvairių 
maisto gaminių. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St.,

Šv. Domininko kolegija, į- 
steigta 1963 m. St. Charles, III., 
užsidarys 1970 m. birželio mė
nesį. Kolegija šiuo metu turi 210 
studentų. Ją įveda vienuolės do 
mininkonkos iš Adrian, Mich.

KETURI IŽUVO, BET 
NUOSTOLIŲ MAŽA

Jerry Hyatt, jo žmona ir sū
nus, ir pas juos atsilankiusi 
mergaitė žuvo gaisro metu 1363 
Bauwans st. Šiaip namui nuos
tolių padaryta tiktai apie $500. 
Du policininkai išgelbėjo sep
tynis asmenis iš degančio trijų 
aukšto namo 3459 IS. Emerald. 
Cia nuostolių padaryta apie 
$10,000.
BALDŲ SANDĖLIS SUDEGĖ

Gaisras sunaikino Jensen 
baldų sandėlį 15246 State st., 
South Hollande. šelšių apyinkės 
miesteių gaisrininkai kovojo su 
gaisru padariusiu apie $150,-

CL 4-2390. (sk.) 000 nuostolių.

LEIDŽIA 24 LAIKRAŠČIUS
Bruce ISagan, South Town 

Economist ir kitų savaitraščių 
leidėjas, šiomis dienomis nu
pirko Iketuris pietinių priemies
čių laikraštukus. Jis dabar lei
džia 24 laikraščius, kurių ben
dras tiražas siekia 650,000.

GYDYMAS 239,000 MYLIŲ 
NUOTOLY! E

Skridusių aplink mėnulį as
tronautų gydytojas dr. Charles 
Berry bal. 16 d. įkalbės Širdies 
sąjungos konferencijoje Sher- 
man viešbutyje. Jis papasakos 
kaip jis gydė astronautus 239,- 
000 mylių nuo žemės nuotolyje. 
Berry yra Nacionalės aeronau
tikos ir erdvės administracijos 
(NASA) mediciniškų tyrimų 
direktorius.
OPERA APIE ŽUVAUTOJI
Radijos stotis WGN bal. 5 

d. 1 vai. po piet gyvai iš Metro 
politan scenos transliuoja Brit- 
teno operą Peter Grimes.

Atlieka programą Melrose Parko lituanistinės mokyklos mokiniai: D. Ces- 
naitė, Rita Kuželytė, Leoną Tranauskaitė. Kristina Plikaitytė, Rima Šuo- 
pytė, Regina Plikaitė, Cindija Tranauskaitė, Asta Alkevičiutė. Irena 
Katelytė. Nuotr. Katelės
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Mes mokame

per annuor

MINIMUM SUMA $5,000.00

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
KRANK ZOOAS

President
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