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JAV-lų kariai nuolat užpuolami Santo Domingo mieste, Domininkonų Respublikoje, nors ten ir sudarytos 
“tvirtos paliaubos”. Amerikiečiai kariai sėdi džype už spygliuotų vielų užtvaros (kairėje) Santo Domin
go mieste, stebėdami civilius, atliekančius eilinius savo darbus sukilėlių užimtoje miesto dalyje. Dešinė
je moterys gauna maisto, dalinamo JAV-ių karių.

Dar daugiau JAV-ių karių 
atvyko į Pietų Vietnamą
Partizanai komunistai puolė pabėgėlių stovyklą Pietų Vietname

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Daugiau kaip 3 batalionai ir 
pagalbinių dalinių JAV jūrų pės 
tininkų (marinų) — daugiau 
kaip 4,000 vyrų — išlaipinta 
vakar Pietų Vietname. Dabar 
ten yra 13,000 marinų.

Nauji marinų batalionai išlai
pinti pajūryje 340 mylių šiaurės 
rytuose nuo Saigono.

Apie 3,000 JAV laivyno kons
trukcijos vyrų vakar išlaipinta 
statyti naujos aviacijos bazės 
Pietų Vietname, iš kurios bus 
bombarduojami komunistų tai
kiniai abiejose 17 paralelės pu
sėse.

Išlaipinamieji nesutiko jokios 
opozicijos pajūryje. Bet trys 
Vietcongo komunistų partizanų 
batalionai užvakar puolė kata
likų pabėgėlių stovyklą Mekon- 
go deltoje. Ten komunistai par
tizanai užmušė 48 vietnamie
čius ir 77 sužeidė. 30 kitų viet
namiečių dingo. Tai buvęs di
džiausias partizanų užpuolimas 
šiais metais. Vietcongas puolė

Siautė sūkurinė 
audra Minneapolio

apylinkėje
Mažiausia vienuolika asmenų 

žuvo
MINNEAPOLIS, Minn. — Už

vakar sūkurinė audra siautė 
Minneapolyje, St. Paul miestuo
se ir jų priemiesčiuose. Prie
miesčiuose sūkurinė audra pada 
rė milijoninius nuostolius. Ma
žiausia vienuolika asmenų žu
vo ir daugiau kaip 400 buvo 
sužeisti audros siautėjimo metu.

— Komsomolas pasiryžęs šią 
vasarą pasiųsti į Kazachstaną 
40,000 studentų dirbti žemės.

stovyklą Hai Yen, 180 mylių 
pietvakariuose nuo Saigono, kur 
tėvas Nguyen Loc Hoa, Pietų 
Vietname žinomas kaip “kovo
jantis kunigas”, ilgai šią vietovę 
saugojo savo privačia kariuome 
ne nuo komunistų užpuolimų.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno lėktuvai užvakar puolė 
transportacijos taikinius.

Du Skyhavvk sprausminiai lėk 
tuvai nuo Coral Sea lėktuvnešio 
smogė į konvojų (vilkstinę) a- 
pie 70 mylių pietuose nuo Ha- 
noi. Pasak pilotų pranešimo, du 
sunkvežimiai sužaloti.

Kitas Skyhawk ir du F-4 
Phantom sprausminiai, taip pat

— JAV Senato užsienio rei
kalų komisija šiom dienom pri
ėmė užsienių paramos 3 bilijo
nų 360 mil. dolerių įstatymo 
projektą su perspėjimu, kad 
ekonominiai atsilikusios valsty
bės nelaikytų J. Amerikos Vals- j 
tybių milžinu, kuris negali gin- į 
ti savo piliečių, turto ir intere
sų. Tai perspėjimas dėl JAV-bių 
įstaigų deginimo ir įmonių nu
savinimo — tom valstybėm pa
rama gali būti ir neduodama.

nuo Coral Sėa, puolė keturias 
baržas Thong Hieu upėje 100 
mylių pietvakariuose nuo Ha-
noi.

M K

HUMID
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, aukščiausia oro 
temperatūra 80 laipsnių.

Saulė teka 5:39, leidžias 7:55.
KALENDORIUS

Gegužės 8 d.; šv. Akacijus, 
šv. Ida, Mingaila, Audrė.

Gegužės 9 d.: Motinos diena, 
šv. Grigalius Naz., Austė.

Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 
Biržė. Putinas.

Johnsonas už Vokietijos apjungimą
VVASHINGTON, D. C. — Pre 

zidentas Johnsonas vakar kal
bėjo per komunikacijos sateli
tą “Early Bird” j Europos tau
tas, minint 20 metų sukaktį nuo 
II pasaulinio karo pabaigos. Jis

Nepaprasta sukaktis
SAIGONAS. — Vietnamo ka

talikai šių Velykų sekmadienį 
(balandžio 18 d.) minėjo 350 
metų sukaktį nuo Evangelijos 
mokslo skelbimo pradžios Viet
name. Vietos vyskupų patvar
kymu ta proga visame krašte 
buvo paskelbta tautinė maldos 
diena.

Katalikų tikėjimą skelbti Viet 
name pradėjo tėvai jėzuitai Car- 
valho ir Buzzoni kartu su kitais 
trimis broliais 1615 metų sau
sio 18 dieną, atplaukdami į Da 
Nangą, kur dabar yra JAV-bių 
aviacijos bazė ir įsistiprinę ame
rikiečiai marinai.

— Žaidimas su pasiutusia la
pe. Neuwildfleckene, Vak. Vo
kietijoje, apie 30 vaikų buvo 
nuvežta į ligoninę, nes jie žaidė 
su pasiutusia lape.

savo kalboje pabrėžė šiuos da
lykus:

1. Jungtinės Amerikos Vals
tybės rūpinsis ne tik išlaikyti 
tautų laisvę pietryčių Azijoje, 
bet taip pat vakarų pusrutuly, 
Afrikoje ir Artimuose Rytuose.

2. Jis nurodė, kad Europos 
valstybės galėtų pasiekti vie
nybę ne tik bendraudamos tarp 
savęs, bet ir su Jungtin. Ame
rikos Valstybėmis.

3. Siūlė pradėti derybas Vo
kietijai apjungti. Vokietija tu
rėtų būti apjungta laisvais rin
kimais. Rytinė zona yra gry
nas nesusipratimas.

4. Ragino Sovietų Rusiją pa
kelti geležinę uždangą.

5. Skatino didesnę tarptauti
nę prekybą.

6. Pageidavo sustiprinti Šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato)

jungti į JAV-bių atominę 
saugos jėgą.

ap-

— Domininkonų Respubliko
je vakar žuvo keturi JAV jū
rų pėstininkai (marinai), pate
kę netikėtai į sukilėlių teritori
ją. Šioje Karibų saloje jau žu
vo 13 JAV-bių marinų.

— Vakari) Vokietijoje jau y- 
ra įrengta daugiau kaip 30,000

jėgas. Siūlė Nato nariams įsi-'orinio pavojaus sirenų.

Baigus Sea t o konferenciją
LONDONAS. — Pietryčių A- 

zijos Sutarties organizacija 
(Seato) gegužės 5 dieną griež
tais žodžiais pasmerkė komunis 
tų užpuolimus prieš Vietnamo 
respubliką. Tai paaiškėjo iš ko
munikato, paskelbto po trijų die 
nų Seato tarybos ministerių kon 
ferencijos. Taryba taip pat pa
kartotinai ragino priešintis ag
resijai Vietname.

Prancūzija nedalyvavo tary
bos nutarimuose. Prancūzų at
stovas Achille Clarac pareiškė, 
jog jis atvykęs į konferenciją

JAV-ių parašiutininkai iškrečia domininkonus Santo Domingo mieste, ieškodami pas juos ginklų. JAV-ių 
parašiutininkai iškrečia tuos asmenis, kurie nepripažįsta “tvirtų paliaubų”.

Naujasis Vatikano sekretoriatas santykiams 
netikinčiais palaikyti

ROMA. — Ateizmas yra vie
na iš ryškiausių mūsų amžiaus 
apraiškų. Jis dabar nėra vien 
tik paprastas religinis indiferen 
tizmas — nesidomėjimas religi
ja, ar Dievo nebuvimas praktiš
kame, kasdieniniame žmonių gy 
venime, kaip agnosticizmas — 
neįstengimas pažinti Dievą. Ag
nostikai sako, kad žmogus ne
pajėgia pažinti Dievą, bet jo 
neatmeta, nes agnosticizmas nė
ra tolygus ateizmui, kuris visai 
neigia Dievą. Dabartinis ateiz
mas pasisavino įvairiausias ne
tikėjimo savybes, kurių grieš- 
čiausioji yra viešas, atviras ir 
paskelbtas sukilimas prieš Die
vą jį sąmoningai atmetant ir 
neigiant bet kurią religiją, šis 
ateizmas religiją laiko žmogaus 
išsilaisvinimo kliūtimi, nesąmo
ne, prietaru ir prieštaravimu 
mokslo daviniams.

Ateizmas tačiau nepasiliko tik 
paprasta filosofine teorija, bet 
tapo kultūriniu judėjimu, ko
vojančia organizacija, daug kur 
palaikoma ir remiama vietinių 
politinių režimų.

su
PREL. K. R AZMINAS, 

mūsų korespond entas Italijoje

už visus žmones: ir už tuos, ku- labai sunkus, jei nesakyti, kad
rie labiausiai nuo jos nutolę. Jos 
uždavinys ir pareiga yra nešti 
visiems Kristaus išganymo pa
siuntinybę. Todėl ji negali at
mesti ir ateistus ir neieškoti su 
jais dialogo. Tik palaikant arti
mus santykius, galima tikėtis, 
kad ir čia, vienu ar kitu būdu, 
pavyks paskleisti Dievo žodį.

Paulius VI-sis savo encikli
koje “Ecclesiam Suam” kalbė
damas apie Bažnyčios dialogą 
su netikinčiaisiais, pabrėžė tris 
koncentrinius ratus: pats cent
rinis — Bažnyčiai artimiausias 
yra sudarytas iš atsiskyrusiųjų 
Brolių, kurie kaip ir katalikai, 
tiki į Kristų Dievą; antrasis ra
tas — apima visus nekrikščio
nis, kurie tačiau išpažįsta savi
tą tikėjimą, kaip pvz. žydai ir 
mahometonai; tretysis ratas ap 
ima visus tuos, kurie pasitrau
kė nuo tikėjimo, jį visai atme
ta. Šitoji netikėjimo sritis yra 
plačiausia ir nelaimingiausia.

Bažnyčia jaučiasi atsakinga Dialogas su jais yra be abejo

tiesiog kartais nebegalimas. Dia 
logą su jais dar labiau apsun
kina netikinčiųjų atstovų ideo
loginiai įsitikinimai ir jų pažiūrų 
įvairumas taip, kad beveik su 
kiekvienu jų tenka vesti atski
rai pašnekesį. Todėl ir naujai 
įkurtas Vatikano sekretoriatas 
santykiams su netikinčiaisiais 
palaikyti, negalės tuojau pradė
ti tiesioginį pašnekesį su ateis
tais, kaip tai yra įvykę su pro
testantais ar stačiatikiais arba 
ir su nekrikščionimis mahome
tonais ir kitais. Tačiau tai ne
reiškia, kad atsisakoma visai 
ieškoti bet kokių galimybių dia
logui vesti, nes visados gali at
sirasti būdų pasiekti ir netikin
čius. Iš Kristaus gautas įsaky
mas skelbti Evangeliją visiems 
ir atpirkimo visuotinumas ragi
na Bažnyčią tikėti, viltis ir ban
dyti pasiekti netikinčius ir jiem 
perteikti Evangelijos linksmąją 
naujieną. Ir indiferentizmo dy
kumoje, Dievo paneigime, bedie

vybėje, turi skambėti Bažny
čios balsas — šaukiantis, ir kvie 
čiantis, o ne smerkiantis ir ne
draugingas...

Naujasis sekretoriatas yra į-

būti tik stebėtoju. Jis taip pat 
nedalyvavo komunikato paruoši 
me. Todėl Prancūzijai negalioja 
Seato konferencijos nutarimai, 
pasakė Clarac.

Pakistanas ne su visais Seato 
ministerių tarybos pareiškimo 
punktais sutiko. Pakistaniečių 
atstovas pridėjo pastabą: Pa
kistano delegacija yra susirūpi
nusi pasekmėmis dėl besitęsian
čio karinio konflikto Vietname 
ir tenka manyti, kad bus deda
mos pastangos atstatyti taikai 
toje apylinkėje derybomis, re
miantis esančiais Genevos susi
tarimais (argi Pakistanas dar 
nežino, kad komunistai nepri
ima prezidento Johnsono pasiū
lymo tartis be sąlygų Vietnamo 
konfliktui pašalinti).

Šią Pakistano delegacijos pa
stabą amerikiečiai pareigūnai 
laiko ne nepritarimu, bet sąly
gojimu. Pakistano delegacija ne 
pasakė, kad nereikia sutramdy
ti komunistų agresijos.

Pilnai su komunikato minti
mis'sutiko Britanija, Nauj. Ze
landija, Filipinai, Thailandas ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės.

Prancūzija pasitenkino pareiš
kimu: “Dabartinėmis sąlygomis 
protingiau yra susilaikyti nuo 
bet kokio pareiškimo”.

Australija sutiko pasiųsti 800 
karių į Pietų Vietnamą. N. Ze
landija ir Filipinai, atrodo, irgi 
pasiųs savo kareivių į šią piet
ryčių Azijos valstybę kovoti 
prieš komunistų agresiją.

Domininkonų 
sukilėliai prašo 

pagalbos
SANTO DOMINGO. — Do

mininkonų Respublikos sukilė
lių vadas Francisco Caamano 
vakar paprašė Prancūziją pri
pažinti jo vyriausybę ir suteik
ti Domininkonų revoliucionie
riams karinę pagalbą.

Prancūzija dar neskuba pri
pažinti laikinojo sukilėlių “pre
zidento” Caamano vyriausybę. 
Paryžius pažiūrės, ką darys ki
tos Lotynų Amerikos valstybės 
dėl pripažinimo naujo režimo.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prezidentas Johnsonas va

kar pasirašė 700 milijonų dole 
rių įstatymo projektą, skiriantį 
pinigų karinių medžiagų reika
lam Vietname ir Domininkonų 
Respublikoje.

— Domininkonų Respublikos 
sukilėlių vadas Francisco Caa
mano vakar pareiškė, kad Pran
cūzija jo režimą pripažins 24 
valandų bėgyje.

— JAV-bių administracija pa 
siruošuti pradėti laipsniškai iš
vesti savo karius iš Domininko
nų Respublikos, kai tik ten 
Amerikos Valstybių organizaci
jos (OAS) valstybės atsiųs savo 
karinius taikos dalinius į šią 
Karibų salą.

— Vakarų Vokietija gegužės
kurtas ne kovoti prieš bedie- 5 d. paminėjo savo 10 metų ne-
vius, o gelbėti netikintiems. Jo 
uždavinys yra koordinuoti ir 
remti visas kultūrines bei pas
toracines pastangas, tinkančias 
pažinti įvairioms ateizmo for
moms ir kiekvienai aplinkai, ku 
rioje jis reiškiasi. Tos veiklos 
pirmiausioji sąlyga reikalauja 
pilno ateizmo supratimo moks
liškai jį tiriant ne tik istoriniai 
doktrinalinėje plotmėje, bet stu 
dijuojant ir jo socialinius bei 
psichologinius faktorius, kurie 
palaiko ir padeda bedievybei 
plisti. Tai ir yra naujojo sek
retoriato užduotis, kuria jis har 
moniškai įsijungia į Vatikano 
II visuotinio Bažnyčios susirin
kimo pastoracinę dvasią, sie
kiant kuo gyviau ir ryškiau leis
ti pasireikšti Bažnyčiai šių die
nų pasaulyje, kaip nurodyta dog 
matinėje konstitucijoje “De Ec- 
clesia”.

Naujasis sekretoriatas, nors

priklausomybės sukaktį, pareikš 
dama pilną pasitikėjimą, jog 
vakariečiai ir toliau dės pastan 
gas Vokietijai apjungti.

— Sovietų Rusijos ministeris 
pirm. Kosyginas vakar rytinia-

dar kuklus, pradžioje siekia vi
suotinu - pasauliniu mastu reli
ginėje plotmėje kreiptis į visus 
tuos, kurie dar neturi tikėjimo 
ir nori pašaukti visus svarstyti 
tikėjimo problemas ir dvasines 
vertybes. Tuomi Bažnyčia pa
rodo geriausiai savo meilę vi
siems, net labiausiai nutolu- 
siems ir tiems, kurie ją niekina 
ir su ja kovoja. Tuomi siekiama 
ne politinės ar socialinės veik
los, bet grynai kultūrinės, dva
sinės ir pastoracinės. Kad tai 
visa pavyktų įgyvendinti, visi 
tikintieji kviečiami remti tą vei
klą nuoširdžiu supratimu ir mai 
da.

me Berlyne kalbėjo prieš Jung
tinių Amerikos Valstybių politi
ką Vietname ir Domininkonų 
Respublikoje, minint 20 metų 
sukaktį nuo II pasaulinio karo 
pabaigos.

— Vatikano sekretoriato ne
tikinčiųjų reikalam nariai ba
landžio 29 - gegužės 2 d.d. ta
rėsi Salzburge, Austrijoje, su 
komunistų teoretikais iš Čeko
slovakijos, Lenkijos, Vengrijos 
ir Rytų Vokietijos. Jų pasitari
mų tema buvo: “Marksizmas ir 
Krikščionybė”.

— Indijos ministeris pirmi
ninkas Shastri vakar pareiškė, 
j°8 jį buvęs JAV ambasadorius 
Henry Cabot Lodge, specialus 
prezidento Johnsono atstovas 
Vietnamo reikalam, užtikrinęs, 
kad JAV-bių lėktuvai nebom
barduos Hanoi, šiaurės vietna
miečių sostinės, ir neužims Š. 
Vietnamo teritorijos. 

r~

“Molotovo koktailiai” — JAV-ių 
valstybių parašiutininkai taip pat 
valo Santo Domingo miestą (Do
mininkonų Respublikoje) nuo “Mo
lotovo koktailių”. Parašiutininkas 
savo rankoje laiko du tokius “kok- 
tailius”, surastus mieste pas su
kilėlius.
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IŠ NEW YORKO PADANGES

Marijos Pečkauskaitės kuo
pos vyresniųjų moksleivių susi
rinkimas įvyko kovo 20 d. Ap
reiškimo parapijos mokykloje. 
Susirinkimą atidarė dvasios va
das kun. J. Pakalniškis malda. 
Susirinkimui pirmininkavo Aud
ronė Bobelytė, sekretoriavo Ai
da Palytė. Praeito susirinkimo 
protokolą skaitė Eglė Juškaitė.

Kuopos globėjas A. Sabalis 
skaitė paskaitą “Kas yra tautos 
charakteris”. Įvadui į paskaitą 
Petras Sadavičius perskaitė iš 
evangelijos Mato 22:15—21. 
Prieš pradėdami kalbėti, kas 
yra tauta, turime žinoti, kas 
mes esame, kas yra žmogus. Vi
si klausimai, kurie mums atro
do labai paprasti, nėra tokie pa
prasti. Valstybės ir Bažnyčios 
santykius mes randajne evange
lijoj, kur Kristus liepė žydams 
atiduoti kas ciesoriaus cie
soriui ir kas Dievo Dievui. 
Žmogus yra toks, kieno jis pa
veikslą savyje nešioja. Jei su
sirinks geresnių ypatybių, jis 
bus geresnis. Mes turime savyje 
Dievo paveikslą. Galime tą pa
veikią pagražinti. Mes esame 
žmonės, turime savo ypatybes 
ir skirtumus. Mes turime ypa
tingą savybę — esame lietuviai. 
Čia iškyla klausimas, ar mes, 
kaip lietuviai, turime kokias 
nors ypatybes, kurios skiria 
mus nuo kitų žmonių?

Prasidėjo gyvos diskusijos, 
kuriomis buvo užbaigta pirmo

Prano Dielininkaičio kuopos vyresniųjų moksleivių ateitininkų prie
saiką priima kan. Zakarauskas, kuopos dvasios vadas.

Nuotr. Zigmo Degučio

NEPAVĖLUOKIME
BALSUOTI

Vyriausia rinkimų komisija 
nori dar kartą priminti visiems 
ateitininkams, kad šiuo metu 
vyksta balsavimas, renkant 
naują Ateitininkų federacijos 
tarybą. Balsavimo lapai turi bū
ti gražinti savo krašto rinkimų 
komisijai ne vėliau, kaip gegu
žės 15 d. (pašto antspauda). 
Amerikos ateitininkai grąžina 
savo lapus Vyriausiai Rinkimų 
Komisijai: 9382 Hoff Street, 
Philadelphia, Pa. 19115. Visi, 
kurie dar nėra pabalsavę, pra
šomi nelaukti paskutinės dienos.

VRK.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VADAS ŠEIMOS ŠVENTĖJ
Chicagos Ateitininkų šeimos 

šventėje žada dalyvauti Ateiti
ninkų Federacijos vadas dr. Jo
nas Girnius, šventė pradedama

Lemonto kuopos jaunučių priesaika

ji mūsų globėjo paskaita. Glo
bėjas patarė kiekvienam užsi
vesti kartoteką, kurioje užsira
šytume, ką išmokome per susi
rinkimą ir paprašė kitam kar
tui nupasakoti bent vieną lietu
višką ' ypatybę.

Sekantis susirinkimas įvyko 
balandžio 10 d. Susirinkimui pir
mininkavo E. Ąžuolas, sekreto
riavo K. Baltrušaitytė. Kuopos 
globėjas A. Sabalis išklausė at
skirai kiekvieno nuomonę apie 
išskirtines lietuvio ypatybes. 
Referatą “Kas yra tauta?” 
skaitė B. Barauskaitė. Tauta 
yra sutelktinė individualybė. 
Yra būtina, kad visos tautos 
būtų laisvos, nes tik laisvoj tau
toj gali išaugti laisvas žmogus. 
Mums, ateitininkams, visos tau
tos turi būti gerbtinos ir geros. 
Būdami savo tautos nariai, esa
me atsakingi už jos laisvę ir ge
rovę, už jos kultūrą ir jos krikš
čionybę. Po paskaitos buvo 
klausimų ir išsiaiškinti tarptau
tiniai rečiau vartojami žodžiai.

Eug. Ąžuolas pranešė, kad Di
dįjį penktadienį ateitininkai bu
dės prie Kristaus grabo. Apta
rėme ateinančius ideologinius 
kursus. Kuopos globėjas ragino 
prisikalbinti daugiau naujų na
rių.

Didįjį penktadienį prie Kris
taus grabo budėjome drauge su 
studentais ir sendraugiais atei
tininkais.

Birutė Barauskaitė

šį sekmadienį 9 vai. pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiame visus Chicagos atei
tininkus skaitlingai šeimos šven
tėje dalyvauti.

PABALTIEČIŲ KREPŠINIO IR
TINKLINIO PIRMENYBĖS

Pabaltijo tautų jaunimas, pri
simindamas 25 metų Laisvės ne
tekimo skaudžią sukaktį, siek
damas savo ryžtingumą pa
reikšti, renkasi į krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes, kurios 
įvyks Chicagoje gegužės 15 ir 
16 dienomis, šeštadienį varžy
bos prasidės 10 vai. ryto Foster 
Park — 8400 So Loomis Blvd. 
Sekmadienį 11 vai. Brother Ri- 
ce Aukštesnioje Mokykloje 
10001 So. Crawford Avė. baig
mei ir finalinėm pirmenybėm. 
Rungtynėse dalyvaus 200 asme
nų, vyrų, moterų, mergaičių ir 
jaunių klasės. Visi kviečiami.

Prano Dielininkaičio kuopos valdyba-. Algirdas Jurgutis — sekreto
rius, Liucijus Alenskas — pirmininkas, Vytautas Merkys — seniū
nas, Butviiaitė — seniūnė, B. Baumilaite — iždininkė.

Nuotrauka Zigmo Degučio

MARQUETTE PARKO 
ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Prano Dielininkaičio Mokslei
vių ateitininkų kuopos drauge 
su Lemonto kuopa atšventė sa
vo metinę šventę gegužės 2 d. 
Marąuette Parke, Chicagoje. Iš
kilmės buvo pradėtos gražiomis 
lietuviškomis liturginėmis mi- 
šiomis su bendra Šventa Komu
nija. Šalia Dielininkaičio kuo
pos vėliavos iškilmėse dalyvavo 
Vysk. M. Valančiaus, Marijos 
ir Kun. A. Lipniūno kuopų vė
liavos. Eisenoje žygiavo apie 
150 moksleivių.

Iškilmingąjį posėdį pravedė 
kuopos valdyba pirmininkau
jant Liucijui Alenskui. Apie 
kuopos metinę veiklą praneši
mus padarė pirmininkas L. 
Alenskas, iždininkė B. Baumi- 
laitė, sekretorius A. Jurgutis, 
mergaičių seniūnė Butviiaitė ir 
berniukų seniūnas V. Merkys. 
Iškilmingo posėdžio metu abie
jų kuopų nariai priėmė jaunu
čių, jaunių ir vyresnių mokslei
vių įžodį. Globėja R. Juozevi
čiūtė pristatė į jaunučius: P. 
Pranckevičių, V. Paškutę, K. Zi- 
gaitį, D. Sakelytę, A. Kivėną, 
S. Gylį, J. Juozevičių. Globė
ja E. Rožėnienė pristatė į jau
nes S. Alenskaitę, R. Augiūtę,
K. Baumilaitę, R. Degutytę, D. 
Gaidžiūnaitę, D. Pajedaitę, I. 
Sakevičiūtę, O Linkevičiūtę, Ir. 
Patlabaitę, A. Rušnaitę ir į vy
resnes moksleives B. Baumilai
tę, J. Pasaitytę, M. Lišauskaitę, 
R. Pajedaitę, A. Rožėnaitę, A. 
Šimaitytę ir L. Valančiūtę. Glo
bėjas P. Narutis pristatė į jau
nius L. Degutį, L. Danilevičių, 
V. Kazlauską, R. Markį, L. Rim
kų, J. Stirbį, A. Stasiulį, A. Va
laitį, V. Paškų ir į vyresnius 
moksleivius L. Alenską, A. Jur- 
gutį ir V. Merkį. Lemonto kuo
pos globėja E. Razmienė į jau
nučius — R. Baltrušaitytę, Vio
letą Gimbickaitę, Liną šoliūną 
ir į jaunius — J. Abromaitį, M. 
Baltrušaitytę, A. Kerpę, A. Ma
žeiką, A. Razmą, E. Razmą, R. 
Šoliūnaitę, R. Umbrazaitę. Visų 
įžodį priėmė kuopos dvasios va
das kun. V. Zakarauskas. Ženk
lelius prisegė ir juosteles uždė
jo kuopos vėliavos kūmai: dr. 
J. Danilevičienė ir dr. J. Juoze- 
vičius. Įžodį davusius MAS 
Centro Valdyobs vardu pasvei
kino A. Viliušis.

Po iškilmingo posėdžio kuo
pos tėvų komitetas visus pa

Liepos 19 iš Chicagos skrendam tiesiai į Paryžių. Grįžtam už 3 savai
čių. Kelionė ten ir atgal kainuoja tik $416.80.

Liepos 20 iš New Yorko skrendam tiesiai į Briuselį 4 savaitėm. Kelionė 
ten ir atgal į New Yorką kainuoja tik $356.00.

Daugelis L. Bendruomenės narių naudojasi nupigintomis kainomis ir 
skrenda šiais sprausminiais lėktuvais. Dar yra kelios laisvos vietos abie
juose lėktuvuose. Kurie rengiatės važiuoti į Europą, neatidėliodami tele- 
fonuokite BE 3-1104 arba parašykite MR. WALTER RASK - RASČIAUSKAS.

Wide World Travel, Ine.
727 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO 43, ILLINOIS

kvietė prie gražiai paruošto pus
ryčių stalo. Tėvų komitetui šiais 
metais pirmininkauja p. Galė- 
nas, iždininke yra p. Alenskie- 
nė ir sekretore — p. Beleškienė. 
Gražiu scenos papuošimu pasi
rūpino p. Beleška.

Po pusryčių meninę progra
mą išpildė jaunučiai, jaunės 
mergaitės ir jauniai berniukai 
drauge su Lemonto ateitinin
kais. Buvo pastatyti keli gyvi 
vaizdeliai, padainuotos , keletas 
dainelių. Smuiku pagrojo L. Da
nilevičius, klarnetu V. Paškus. 
Jaunių programą pranešinėjo 
V. Galėnaitė ir A. Jasaitis.

Šventės metu buvo atsisvei
kinta su aštuntokais, kurie bai
gia Marąuette Parko mokyklą. 
Pakėlę juos į vyresnius ateiti
ninkus, išleidžiam į kun. A. Lip
niūno kuopą. Juos nuoširdžiai 
pasveikino Lipniūno kuopos pir
mininkas R. Sakadolskis, priim
damas į savo kuopą. Ta pačia 
proga senoji valdyba perdavė 
septintokams kuopos vėliavą ir 
valdžią. Naująją kuopos valdy
bą sudaro: pirmininkas Jonas 
Astrauskas, sekretorė Augusta 
Šaulytė, iždininkas Vytautas 
Beleška, mergaičių seniūnė Da
nutė Rožėnąitė ir berniukų se
niūnas Vytautas Valaitis.

Ši šventė praėjo jaunatviškoj 
nuotaikoj ir buvo maloni ir 
linksma moksleiviams, jų tėve
liams ir visiems svečiams.

RYTŲMOKSLEIVIŲ
STOVYKLA

MAS Centro Valdyba pakar
totinai praneša, kad Rytų Apy
gardos MAS vasaros stovykla 
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 2— 
15-mis dienomis Tėvų Pranciš
konų sodyboje, Kennebunkport, 
Maine. Tėvams, turintiems vai
kus jaunučių bei vyresniųjų 
moksleivių grupėse, kelionės iš

Prano Dielininkaičio kuopos jaunių priesaika

laidas palengvinti, buvo nutar
ta prie šios stovyklos taip pat 
suruošti jaunučių stovyklą tuo 
pačiu laiku, toj pačioj vietoj, 
bet su skirtinga programa. 
Smulkesnės žinios bus paskelb
tos vėliau. Stovyklai organizuo
ti yra sudarytas komitetas. Į 
jį šiuo metu įeina: kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, MAS dvasios va
das; R. P. Pauliukonis, MAS 
C-VV-P Rytų JAV Reikalams; 
A. Sabalis, New Yorko MAS 
kuopos globėjas ir S. Gedvilaitė, 
SAS V-P ir referentė MAS rei
kalams. Visais stovyklos reika
lais bei pageidavimais prašome 
kreiptis į R. Pauliukonį, 9 Aet
na str., Worcester 4, Mass 
(01604). Tel.: 798-8375.

PRANEŠIMAS STUDENTĖMS

Korp! Giedros susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 14 

d., pas Zitą Acalinaitę, 6555 S. 
Washtenaw Avė., 7 vai. vakare. 
Kviečiamos visos studentės atei
tininkės, susidomėjusios Gied
ros korporacija.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS

Cicero Vysk. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopa 
ruošia savo metinį Pavasario 
vakarą Šv. Antano parapijos 
salėje (kampas 15 Str. ir 49 
Court) gegužės 8 d. 7:30 vai. 
vakare.

Programoje — D. Bindokie- 
nės montažas “Tau, mamyt, gė
les skinu”, kurį režisuoja akt. 
E. Blandytė. Šokiai parengti D. 
Orentaitės. Dainuos J. Kreivė
no vadovaujamas Lituanistinės 
mokyklos choras.

Bus pravesti organizuoti žai
dimai vaikams. K. L. i—o— i

l
KATASTROFOS PALIEČIA IR I 

GENEROLUS
Wiesbadene, Vak. Vokietijo

je, amerikiečių generolas John
K. Hester, 47 metų, yra kritiš
koje būklėje. Jis šoko iš didelio 
aukščio parašutu, kuris tinka
mai laiku neišsiskleidė. Panašią 
nelaimę turėjo ir kitas JAV ge
nerolas, kai šoko iš didelio auk
ščio, stengdamasis kuo, vėliau 
atidaryti parašiutą.

LAIKAS PRIEŠ VEIDRODĮ
Kosmetikų apskaičiavimu, 6— 

10 m. mergaitė kasdien pralei
džia, vidutiniškai imant, 7 mi
nutes prieš veidrodį; 10 — 15
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! 4545 VVEST 63rd ST. CHICAGO, ILL. 60628. Tel. LU<ūow 5-9500 _

1 Second Class Postage paid at Chicago AeSSiMiaJ I
— except Sundays, days after Christmas and Easter, y 
s Catholic Press Society =

I Subscription »««' f “ C°aSS g

= • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
a turinį neatsako. Skelbimų 
a kainos prisiunčiamos gavus 
a prašymus.
nii[ininiiiiiniiiiiiiiiiiiilllllllllllHllll»lllililllilinillli»H|llllllllllll,lllllll,llhlg

metų amžiuje — 18 minučių; 15 
- 20 m. amžiuje — mažiausia

50 minučių; 20 — 33 m. am
žiuje — 1 valandą ir 20 minu
čių. Sulaukus 60 m. moteris vėl 
kasdien pastovi prieš veidrodį 
tik 7 minutes.

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

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos L,eopill.4 reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimų ir vi
durių užkietėjimą. švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. I’H. 2735 W. 
43rd St,, CHICAGO. ILL., 60082.

LEOPILLS
Garantuojame už gerą. veikimą, jei 

nebūsite patenkinti slugrąžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopills ir 

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

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

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

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

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas semadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

MoKeesport, Pa.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIII........... ...................... . ...... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...... . ....................

|VERAVOX|
Simfoninis orkestras

pristato

HIMNUS BALTIJOS VALSTYBIŲ

ESTIJOS — LATVIJOS — LIETUVOS
ir

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ
priminti laisvam pasauliui, kad tai yra 25-ieji svetimos valdžios S 
okupaciniai metai. ~

, . ,Nr 1 (7" - S3V, rpm) b„s pradata pardavinSti |
Lietuvių Dieną New York’o parodoje 1965 m.

“VeravoK Masterpiece Transcriptions“ iš Mount Vernon, I 
New York, dėkoja Valerijai Tysliavieuei, Vienybės redaktorei, 5 

jos ir jos laikraščio šių metų nuolatinius pranešimus ir ra- =
ginimus, kas padarė šj išleidimą galimu.

CCRTAIN call CONCEBTS, INC. I

™»..ll,lllllll„l..............■NIO................... . ......... .................... ..... „„1

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

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

Nenugalima yra tauta, kuri vi
sa ginkluota yra pasiryžusi kovoti 
už savo laisvę.

— Napoleonas

NERVAI
Dr. R. Czaplicki

Dr. K. 
Czaplickl

Mes daug girdime ^**5. 
apie nervus ir nervi
nę sistemą, bet eili- 8 
nis žmogus turi labai 
mažą tiupratimą, ko
kią didelę reikšmę 
turi nervai.

Galvos ir nugaros 
smegenys sudaro cen
trinę nervų sistemą.
Ir ši sistema regu
liuoja ir kontroliuo
ja įvairias.kūno funk
cijai?. Periferinė ner
vų sistema jungia 
centrinę nervų sistemą su visais kū
no organais ir audiniais. Todėl bet 
kokia kūno funkcija yra tiesioginiai 
priklausoma nuo normaliai funkci- 
jonuojančios nervinės sistemos.

Nervinė sistema yra panaši į elek
tros sistemą. Energija einanti per 
nervus į įvairias* kūno dalis savo 
natūra yra panaši į elektros srovę. 
Be šios energijos organas ar jo da
lis lygiai taip negali veikti, kaip 
elektrinis prosas, kurio elektros šniū
rai* yra nutrūkęs ir elektros srovė 
nebepasiekiu proso. Jeigru įvyksta 
trumpas sujungimas elektriniame 
šniūre, prosas nešilti

Tas pats atsitinka kūne, kai ner
vas yra suerzintas. Energija tinka
mai nebeina ir ta dalis tinkamai ne- 
bcfunkcijonuoja.

Kūnas įvairiai reaguoja j nervų su
erzinimui?. Gali atsirasti skausmas, 
ar paralyžius, aukštas kraujo spau
dimas, silpnumas, nerviškumas, ape
tito praracffrAas, nemiga, blogumas 
ar bendras virškinimo sutrikimas1, 
vidurių užkietėjimas ar viduriavimas, 
organizmo rezistencijos nusilpimas, 
kas iššaukia dažnus peršalimus, gri
pą, bronchitą bei astmą. Gali atsiras
ti net žaizda skrandyje ar dvilika- 
pirštėje žarnoje, ar širdies funkcijos 
sutrikimas, .Męnstruacijos ar meno
pauzes nega’laVimai dažniausiai taip 
pat kyla nuo nervų suerzinimo. Ben
drai. bet koks? kūno negalavimas ga
li kilti nuo nervų pažeidimo.

Dažniausia nervų sutrikimo prie
žastis yra spaudimas ar tempimas 
nervo, kuris eina tarp nugarkaulio 
slankstelių, kurie šiuo atveju yra iš
judėję iš Mo noramalios vietos.

Cliiropraktiko apžiūrėjimas ir gy
dymas yra tiksliausia procedūra 
šiems negalavimams kurie kyla iš 
nervų suerzinimo ar pažeidimo.

šis straipsnelis 
jos pamokymų 
SOUT H WE8T 
CIJMO, 273# W. 
3422. Dr. M. J. 
Cznplicki lr Dr.

yra vienas Iš serl- 
apie sveikatą iš

CHIROl’RACTIC 
55th St., tel. 47(1- 
Pohunek, Dr. R. 
D. J. McCarthy.

(ak.)

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių 
■U “ motorų specialistas, prie
& misijų išdirbęs 12 metų. PAŽANG( 

raže, SINCLAIR gazolino stotyje, « 
transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGI
innnv?jkvmi ir darbai: MAŠINŲ IŠLYGil 
(BODY) dažymas ir daug kitų darbų.

2637 W. 47th Street, Tel. LA 3-9663 
------------- C-HICAG 0 3 2 , ILLINOIS



Motinos didybe

TAUTŲ GYVENIME
Rimties valandėlei

VĖL PAS MARIJĄ
Motinos paveikslas iškyla ne 

tik paskirų tautų, bet ir visos 
žmonijos istorijoje savitu di
dingumu. Jei vyrui nuo seno 
skirta imtis fiziniai sunkių dar 
bų, didelių rūpesčių, karų ve
dimo ir valstybių tvarkymo, 
tai moteriai - motinai reikėjo 
išauginti tuos vyrus, kurie su- 
Sebėtų didžiųjų darbų imtis, 
reikėjo pasirūpinti visa namų 
apyvoka ir šeimos gerove, dir
bant anaiptol ne lengviau, nei 
dirba daugelyje kraštų vyrai. 
Užtat ir sakoma, kad motinos 
išaugina tautas, o vyrai iš jų 
kuria valstybes, nes valstybė 
yra tik tolimesnė tautos ap
sireiškimo forma.

Kai mes švenčiame įprasti
nę Motinos dieną( turime pir
moj vietoj giliau įžvelgti iš vi
so moterį, kaip tokią, kuri su
daro žmonijos dalį, kuri istori 
jai neretai lėmė kryptį ir kuri 
prie istorijos kūrimo prisidėjo 
ne mažiau, nei vyras ar tėvas, 
šioje veikloje tiesioginiai turė
jęs progą reikštis. Motina, auk 
lėdama vaikus ateičiai, dėjo ir 
tebededa tuos pagrindus, ant 
kurių atsiremia visas būsimo 
žmogaus gyvenimas. Kadangi 
motina turi progą savo žo
džiais pirmoji prabilti į vaiko 
sielą, taigi ir tikruosius pagrin 
dus sudaro jos įtaigojimai ir 
meile atmiešti paraginimai, 
nors kurį laiką, ypač paauglių 
metuose, atrodo, ji lyg ir pra
laimėjusi vyro įtakai.

Tačiau ne vsko turėtume 
reikalauti tik iš motinų. Lygią 
dalią ir pareigą prieš jauną
sias kartas ir prieš žmoniją 
neša vyras ir moteris. Lyčių 
skirtumas yra didelis, bet ne 
toks didelis, kad vienam ku
riam atimtų atsakingumą už 
savo pareigų atlikimo stoką. 
Tautai ir valstybiniam gyveni
mui auginti jaunąją kartą turi 
abu — tėvas ir motina. Moti
nos įtaka didesnė mažumėje, ji 
ir turi tada veikti, vėliau neša 
pilną atsakomybę ir tėvas, nes 
jo žodis paremtas autoritetu 
ir labiau veikia paauglius.

*
Vyras ir moteris, tėvas ir 

motina yra tik žmonijos dalis. 
Bet jie savyje nešiojasi jos 
ateities pradus, kurie teigiamai 
ar neigiamai veikia žmonijos 
ateitį. Dėlto neturėtume per
kelti atsakomybę tik motinai, 
tartum tik jai priklausytų vai
kus išauklėti religiniam, tau
tiniam, doriniam ir praktiniam 
gyvenimui. Ir tėvas šiuo atve
ju yra ne pašalietis, kuris sa
vo vaikų atžvilgiu yra tik prie
das be balso ir įtakos, be pas
tangų ir gero pavyzdžio rody
mo. Jų abiejų privalo vaikas, 
bet ir jie abu turi savo prievo
lę pilnai atlikti, kad galėtų bū
ti vadinami tuo kilniausiuoju 
žemėje vardu — tėvu ir moti
na.

Motinos kilnumas ir didybė 
glūdi, kad ji suteikia gyvybę 
naujai kartai. Tačiau ir tėvas 
turi jungtis į šią didybę, nes 
jie abu kuria tikrąją žmonijos 
istoriją, kuri neturi iškrypimų, 
kuri supranta, kad kiekvienas 
turėjo motiną ir tėvą, mylin
čius savo vaikus. Jei tikroji 
motiniško kilnumo žymė įsi
viešpatautų žmonijoje, sumažė 
tų karai, neapykanta, pavydas 
ir vieni kitų naikinimo mani
ja. Bet ir tai priklauso ne tik 
motinai, nes du yra skirti su

400 METŲ KRIKŠČIONYBEI

Gegužės 2 d. Filipinų salose 
užsibaigia visą savaitę užsitę- 
susios krikščionybės 400 metų 
įvedimo iškilmės, kuriose daly
vauja 4 kardinolai, 69 vyskupai 
ir tūkstančiai vietinių katalikų, 
sudarančių 85% salų gyvento
ja

DIEVO TAUTA

Šv. Tėvas Paulius VI-sis šio
mis dienomis bendroje audienci

daryti šeimą — mažiausią tau
tos ir žmonijos ląstelę.

Šioje žmoniškumo pareigoje 
negali niekas nusikratyti atsa
kingumo. Visi turėjome tėvus, 
visi nešiojame motinos žodžius 
širdyse, taigi visi kartu su mo
tinomis ir tėvais turime pilnu 
atsakingumu imtis pareigos 
prisidėti prie žmonijos, ypač 
prie savo tautos istorijos kū
rimo. Mūsų tautos istorija nė
ra tik karai, laimėjimai ar 
pralaimėjimai, bet ir visas tas 
auklėjamasis darbas, kultūri
nė kūryba, meilės ir tautinio 
susipratimo skiepijimas. Ir tai, 
ką anuo metu motina atliko 
prie ratelio, šiandien geresnė
se sąlygose kiekvienas turi pa
dėti motinoms atlikti namuo
se, aplinkoje ir mokykloje, kad 
mūsų jaunoji karta išnešiotų 
tuos pradus, kuriuos lietuvė 
motina savo vaikui įskiepijo. 
Čia ir prasideda tautos istori
jos kūrimas. Bet jaunoji karta 
turi pajusti tai iš kiekvieno 
vyresnio asmens gero pavyz
džio.

*

Žymiausius istorijos didvy
rius ir kūrėjus minėdami, nie
kada negalime užmiršti ,kad 
jie savo didybę pradėjo nuo 
savo motinų. Gali kai kurių mo 
tinos nebūti mums žinomos, 
gali jų vardai išnykti laiko dul 
kėse, bet neišnyksta jų veido 
bruožai, jų širdies pasireiški
mai ir jų motiniškos meilės ki
birkštys savo vaikuose. Net 
ir blogiausiame žmoguje gali
ma rasti gero kibirkštėlių — 
ir jos kaip tik yra iš motinos 
įčiulptos. Juoba yra didesnė 
motinos įtaka tame, kuris vi
su savo gyvenimu stengiasi 
padėti savo artimui, savo tau
tai ar net visai žmonijai.

Nors istorija neiškelia nei 
visų didvyrių, nei juo labiau 
jų motinų, bet mes ir dabar
tyje galime įsižiūrėti didvyrių 
ir jų motinų veidus, kad galė
tume palyginti su tais, kurie 
jau yra praeityje. Ar neužten
ka prisiminti tik Sibiran tre
miamo vaiko motinos skausmą 
arba partizano motinos širdį, 
kad suprastume jų auką kovai 
už laisvę ir geresnį gyvenimą. 
Kai mūsų brolius trėmė kator- 
gon už tai, kad jie norėjo tu
rėti savo raštą, tai šalia jų 
stovėjo tos motinos, kurios 
juos išmokė raštą skaityti ir 
jį branginti. Mūsų tautos atgi
mimas yra skolingas mūsų se
nolių motinoms tiek pat, kiek 
ir tiems didvyriams, kurie vė
liau pajėgė ant savo pečių 
nešti sunkiausią tautos darbų 
dalį.

Šiandien mūsų tautos neda
lioj mūsų viltys pirmoj eilėj 
krypsta į motinas didvyres, ku 
rios išaugins didvyrius kovoto
jus. Vieni jų kovos už savo 
tautą prieš pavergėją, kiti — 
už tą tautos dalį, kuri laisvėj 
užmiršta, kas ji yra. Kad to
kių didvyrių turėsime, priklau
so pirmoj eilėj nuo motinų, bet 
kartu ir iš viso nuo mūsų kiek- . 
vieno pagarbos ir pagalbos mo
tinai, duodančiai doros, religi
jos, tautos meilės ir kitus ge
ruosius pradus. Motinos didy
bę ir kilnumą suprasime pilnai 
tik tada, kai į ją žiūrėsime su 
pagarba ir jai teiksime viso
kią pagalbą jos pareigoms tin
kamai atlikti. Pr. Gr.

joje Šv. Petro bazilikoje kalbė
jo apie Dievo tautą, pagal dog
matinės konstitucijos “Apie Baž 
nyčią” II-jo sk. nuostatus. Da
lyvavusiųjų audiencijoje tikin
čiųjų minia priminė Šv. Tėvui 
realią Bažnyčią, kuri faktiška: 
yra ne kas kita, kaip visų žmo
nių, tautų, genčių susirinkimas 
Kristaus Vardu, kuriame visi 
yra pakviesti dalyvauti. Toji 
“Dievo tauta” turi savo uždavi
nius, įvairius pašaukimus ir pa
skirtis ir visi pagal savo išgales 
turi prisidėti prie visos žmoni-

-'Wr’
Žuvusi už laisvę partizanų motina

ROMAS MOJUS

Dilo kalvos, ežerai užslinko 
O tu, dulke protėvių, likai 
Ant milžinkapio negriūnan-

tis paminklas — 
Žiūri saulėn jų vaikų vai

kai...
K. Bradūnas

Virš cituojami žodžiai, kaip 
ir daugelis kitų giliai patrioti
nių vaizdų, praskambės kun. B. 
Markaičio, SJ, kantatoje “Vil
niaus varpai”, kuria bus pa
gerbti partizanai ir visi žuvę už 
Lietuvos laisvę per paskutinius 
25 okupacijų metus.

Šiandien, kada prieš mus švie
čia prasmingoji Motinos dienos 
šventė ir kada mes išgyvenam 
paskutiniųjų Lietuvos didvyrių 
ir kankinių prisiminimo ir pa
gerbimo metus, prieš mūsų akis 
iškyla ir lietuvė partizanų moti
na, kuri, išleidusi savo sūnus ar 
dukras sunkiai likimo grum- 
čiai už tautos laisvę ir ateitį, 
pasiliko namuose laukti okupan
tų keršto ir nežinios dienų.

Pirčiupyje, okup. Lietuvoje, 
nelaimingosioms Lietuvos moti
noms stovi pastatytas skulpt.
G. Jakubonio paminklas, išreiš- 
kiąs didžią lietuvės motinos 
tragediją ir skausmą. Pamink
las statytas jau antrosios bol
ševikų okupacijos metais ir jis 
skirtas Pirčiupio kaimo aukoms 
prisiminti. Pirčiupio nelaimė, 
kur nacių okupacijos metais 
buvo sudegintas ištisas kaimas 
su visais žmonėmis ir vaikais, 
pagal bolševikų skelbiamą ver
siją, esąs nacių įvykdytas ju- 
došiškas darbas. Mes gi žinome, 
kad nacių rykštę nekaltiems 
Pirčiupio gyventojams užkorė 
bolševikiniai partizanai, išprovo
kavę nacius šioms žvėriškoms 
žudynėms. Bet, kaip ten ‘bebū
tų, majestotiškame Pirčiupio 
paminkle mes išskaitome visų 
lietuvių motinų gilią tragediją, 
mes matome, kad jame lietuvis 
skulptorius išreiškė ir tą lietu
vių motinų skausmą, kurį į jų 
širdis ir ne gyvybes įrėžė ir ko
munistinis teroras.

Sudeginta motina Panevėžio 
apylinkėse

“Paėmiau savo mamytę iš pe
lenų, kažkas davė arklį su ve

jos išganymo. Būti ištikimais 
“Dievo tautos” narius ir uo
liais - ištikimais bendradarbiais 
Kristaus Bažnyčios gyvenime 
yra kiekvieno šventoji pareiga 
ir pirmutinis uždavinys!

PRIIMS PREZIDENTĄ
Popiežius Paulius VI gegužės 

11 d. oficialiai priims Libano 
prezidentą Charles Holou.

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

iietuvisboje pa.tSa.hoje

2. Paslaptinga mokytojo įtaka

Šitoje pasakoje mes susitinkame ne tik su keis
tu mokytojo palinkimu valgyti vaikus, bet ir su sa
votiška mergaitės Lemonitzos laikysena savo keisto 
mokytojo atžvilgiu. Ji ne tik neišduoda keistų savo 
mokytojo papročių, bet, net jo persekiojama, su juo 
nekovoja ir laiko jam kažkokią ištikimybę.

Mokytojo palinkimas valgyti kūdikius yra šios 
pasakos veiksmų variklis. Be šio reiškinio dingtų vi
sa pasakos intriga. Tačiau šis toks tragiškas pasakos 
bruožas pasakoje nėra nei giliau nušviečiamas, nei 
analizuojamas, ši problema čia nėra iškeliama viso
je gilumoje. Kanibalizmas čia yra greičiau tik vaiz
dinga priemonė pavaizduoti mergaitę ir jos šeimą žu
dančiai mokytojo veiklai, čia yra panašiai kaip su 
žudymų vaizdavimais TV “VVestern” programose. 
Daugybė žudymų, kurie čia yra pavaizduojami, yra 
tik tam, kad sukeltų veiksmą, užmegstų intrigą ir 
pavaizduotų pergalę. Pačios žmogaus nužudymo tra- 
gikos čia visiškai nėra. Reikia manyti, kad panašų

žimu, iki nakties nuvežiau į krū
mus, o sutemus, draugų pade
dama, palaidojau kapinėse. Pa
laidojau be karsto, be aimanų, 
be varpų skambėjimo — šalia 
keturių vyrų kapo. Rytą žmo
nės, susirinkę bažnyčion, veltui 
klausinėjo, kieno naujas ka
pas...”, taip rašo dukra, buvusi 
partizanė, kuri dabar tebėra pla- 
čiuosiuos Rusijos toliuos, apie

1945 m. gegužės 12 j 13 naktį bol
ševikų sudeginta partizanų motina. 
Ši jos nuotrauka daryta 1938 m.

savo motinos laidotuves Pane
vėžio apylinkėse 1945 m. gegu
žės mėn.

Minimos motinos šeima buvo 
mažažemiai ūkininkai, turėjo 6 
ha žemės ir augino 7 vaikus. 
Gyvenime buvo ir šviesių ir 
tamsių valandų. Bet vaikus 
stengėsi leisti į mokslus, juos 
šviesti ir vesti į laimingesnę 
ateitį. Kad ir mažažemiai bei 
neturtingi buvo, bet sugebėjo 
prenumeruoti 14 liet. laikraščių, 
o tėvas buvo šaulys. Bet kai 
atėjo bolševikai, tai ir šios pat
riotiškos mažažemių šeimos gy
venimą sukrėtė iš pagrindų. Tė
vas pasikeitė, liko abejingas ir 
rūpestis jo neapleido. Klausy
davosi radijo iš užsienio ir sekė 
pogrindžio spaudą. Pirmuoju 
bolševikmečiu ir nacių okupaci
jos metais betgi išsilaikė nepa
liesti. Antrą sykį bolševikams 
grįžtant į Lietuvą, kai besitrau
kiantieji į Vakarus kai kurie 
vaikai atvyko atsisveikinti su 
tėvu, tėvas pasakė niekur nesi
trauksiąs ir net pasisakė esąs 
abejingas Vakarams.

Pasiliko namuose su žmona 
ir kai kuriais vaikais Panevėžio 
apskrityje...

1945 m. pavasarį, lygiai prieš 
20 metų, okupantas Lietuvoje 
jau spėjo išvystyti neturintį pa
vyzdžio terorą, baisesnį už Pir
čiupio, kurio aukoms atminti 
jie patys pastatė paminklą.

1945 m. balandžio mėn. mili
cija išsivedė mažažemio savinin
ką ir 7 vaikų tėvą. Jis nebesu

grįžo. Gi tų pačių metų gegu
žės 12 į 13 naktį atvykę milici
ninkai, stribai ir enkavedistai 
uždegė trobesius, kuriuose bu
vo ir jo žmona, 7 vaikų motina, 
išmokiusi juos mylėti Dievą ir 
Lietuvą bei kovoti už laisvę.

Komunistai neleido gelbėti

Kai liepsnos nusiaubė namą 
su ten esančia motinėle, lau
kuose buvusi jos dukra — par
tizanė matė tą vaizdą...

“Taip skaudu buvo žiūrėti, 
žinojau, kad mama liepsnose. 
Stovėjau, rėkiau, bet niekas 
man neleido gelbėti...”, rašo 
dukra iš tolimosios Rusijos.

Taip ir sudegė partizanų mo
tinėlė nakties liepsnose, ir palai
dojo ją be karsto, be varpų 
skambėjimo šalia keturių vy
rų... O duktė, palaidojusi moti
ną (antroji duktė, ne ana par
tizanė), už tą paslaugą iš “ge
raširdžių” bolševikų gavo 10 
metų Sibiro tremties, kuri dar 
nėra užsibaigusi ir iki šiol.

Ar baisesnes istorijas žino ci
vilizuotas pasaulis už čia apra
šomą ir kitas panašias, kurios 
buvo tokios dažnos, bolševikams 
antrąkart užgrobus mūsų Lie
tuvą?

Minim žuvusius su didžia pa
garba ir begaliniu skausmu. Di
džiausia pagarba priklauso mo
tinoms, kurios ne tik išaugino 
galiūnus tautai, bet ir pačios 
atidavė gyvybes, kaip liudija 
virš minimas pavyzdys.

Skulpt. Jakubonio Pirčiupio motina yra simbolis nacių ir komunistų 
nukankintų visų lietuvių motinų.

vaidmenį šioje pasakoje vaidina žmonių valgymas. 
Tai yra senos pasakos elemento įėmimas į naujos 
pasakos rėmus. Visiems klausytojams yra žinomos 
senos pasakos apie žmonių valgymą, panašiai, kaip 
amerikiečiams yra žinomos “VVestern” nuotykininkų 
kovos. Dėlto tiek T.V. skripto autorius, tiek mūsų 
pasakos kūrėjas naudojasi visiems žinoma išraiškos 
priemone savo tikslams.

Bet ką iš tikrųjų pasakos kūrėjas norėjo šiuo 
vaikų valgymu pasakyti. Nėra abejonės, kad jis no
rėjo neigiamai atvaizduoti mokytojo vaidmenį. Ta
čiau pirm negu galėsime giliau suprasti mokytojo 
vaidmenį turime sustoti prie keleto klausimų, kurie 
iškyla prieš mūsų akis. Visų pirma, kodėl mergaitė, 
pamačiusi, kad mokytojas valgo vaiką, vėl grįžo mo
kyklon? Gal būt, kad tą klausimą kėlė ir pasakos 
klausytojai. Ir gal būt, kad kuris pasakos sekėjas, 
norėdamas į tai atsakyti, sugalvojo paaiškinimą, kad 
ji grįžusi pasiimti savo mokyklinio krepšelio. Bet tai 
nėra jokia pateisinama priežastis, kai eina reikalas 
apie pavojų gyvybei. Tą sugrįžimo nepateisinamumą 
atspindi ir paties mokytojo klausimas, kai jis teirau
jasi mergaitės, ko ji sugrįžusi.

Kita mįslinga pasakos situacija yra tada, kai 
mergaitė grįžta namo. Kodėl, tėvų klausinėjama, ji 
nepasisako, kad mokytojas ją mušė? Juk jos tėvas 
buvo karalius ir, reikia manyti, buvo pakankamai įta
kingas, kad savo dukters teises apgintų. Iš jo rūpes
tingo tardymo matyti, kad jis tikrai tai norėjo pa
daryti. Tačiau mergaitė, matyt, turėjo pagrindo būti 
kitos nuomonės. Išeitų, kad mokytojas jai buvo įta
kingesnis negu tėvas. Ji neprisipažino nė karaliaus 
tarybininkų klausinėjama. Tačiau, kai grėsė pavo

Gražiausias metų laikotarpis 
— pavasaris. Jis pabudina gam
tą iš žiemos miego, jis prikelia 
žemę į naują gyvenimą, jis nu
skaidrina pilką ir apsiniaukusį 
dangų. Vos tik saulutė stipriau 
užkaitina ir nutraukia žiemos 
pančius, kuriais buvo sukausty
ta žemė, tuojau iš visur trykš
ta gyvybė: sužaliuoja laukai, su
žydi pievos, pakvimpa medžiai 
ir pragysta paukščiai.

To gražiausiojo laikotarpio 
gegužės mėnesį Bažnyčia ski
ria Marijos garbei.

Kaip metų metais, taip ir šį
met vėl ateiname pas Mariją. 
Ateiname vedini prašymų ir 
troškimų, apkrauti sunkia gy
venimo našta, prislėgti kančios.

Šiandieninis žmogus šalia vi
sų prabangių patogumų yra ne
laimingas, nes prarado ramybę, 
neteko vilties, pametė džiaugs
mą. Šiandieninis žmogus pametė 
kelius į Dievą ir dėl to klaidžio
ja po pasaulį, kaip laivas be vai
ro po jūrą. Tą prarastąją ramy
bę žmogui gali sugrąžinti Mari
ja, kuri savo gyvenime yra jam 
kelrodis į dangų ir į Dievą. Už
tat ir mūsų prašymai į Ją bus 
trumpi; a) taikos ir ramybės 
sau, b) taikos ir ramybės pa
sauliui.

a) Vidujinė sielos ramybė yra 
brangiausias žmogaus gyvenimo 
turtas, nes ji yra šio gyvenimo 
laimės pagrindas. Be jos žmo
gus niekur ir niekada nebus lai
mingas, nors prigyventų ir di
džiausius turtus, pasiektų aukš
čiausią garbės laipsnį, patęnkin-

tų visas savo aistras. Tačiau ra
mybės žmogus neturės tol, kol 
nesusitaikys su Dievu. Marija 
yra žmogaus taikytoja su Die
vu. Ji ateina jam į pagalbą net 
ir tada, kada jis yra paskendęs 
sunkiausiose nuodėmėse, kada 
žmoniškai žiūrint, nebėra vilties 
jį prikelti. Reikia tik, kad žmo
gus pasinaudotų Marijos malo
nėmis, kad matytų Joje savo 
Motiną ir Jai pavestų savo sie
los reikalus. Tuomet Ji sutirp- 
dys jo užkietėjimo ledus ir pa
šalins iš sielos viską, kas drus- 
čia jos ramybę.
b) Kad žmogus galėtų ramiai 
dirbti ir tarnauti Dievui, reikia, 
kad pasauly viešpatautų taika 
ir ramybė. Tik taikoje ir ramy
bėje žmogus gali atrasti kelius 
į laimę, tik taikoje ir ramybėje 
bręsta visi gėriai ir klesti gero
vė. Bet Taikos Karalienė yra 
Marija. Ji gali išmelsti taiką.

1934 metų nuo rugsėjo mė
nesio 21 iki 23 dienomis Liurde 
viešėjo 60 tūkstančių įvairių 
tautų karo veteranų. Atvyko 
pas Mariją, kad prie Jos kojų 
pavalytų savo sielas ir susijung
ti broliškoje meilėje. Į šias iš
kilmes atvyko kardinolas Lie- 
nart iš Lille ir 15 vyskupų, ku
rie lydėjo savo maldininkus. Vi
si ginklo draugai priėmė šv. Ko
muniją. Kardinolas Lienart at
našavo šv. Mišias, o kun. Ber- 
gey pasakė pamokslą, kur tarp 
kitko pažymėjo:

— Kovojame už taiką, už tik
rąją taiką, kuri atitolintų karą, 
tą jėgos triumfą, — karą, kuris 
šiandieną būtų Europos savižu
dybė.

Bet tik vienintelė Būtybė gali 
duoti mums taiką, tai Toji, ku
ri pasakė: ramybė jums... ramy
bę duodu jums, ne tą, kurią pa
saulis duoda, aš duodu jums sa
vo ramybę.

Ir kad užsitikrintume šitą vi
suotiną ir pastovią taiką, atvyko 
me čia įį Grotą. Atėjom pas Ta
ve, Marija, prašyti taikos: Da 
pacem, Domine! Suteik, Viešpa
tie, taiką! Visų šalių ginklo 
draugai, vakar priešai, šiandie
ną broliai tikėjime, nuneškimeį 
mūsų tėvynes kartu su mūsų 
vėliavomis mūsų nepalaužiamas 
krikščionių karių viltis. Savo 
maldomis ištraukime iš dangaus 
ta stebuklą — taikos malonę. 
Mes sėjame ašarose, kiti piaus 
džiaugsme.

štai pavyzdys, kad pasaulio 
taikos turime ieškoti pas Dan-. 
giškąją Motiną, kuri yra ne tik 
žmogaus su Dievu, bet ir visų 
tautų ir visos žmonijos Taiky
toja. Tad ir mūsų maldos per 
visą gegužės mėnesį tebūna per
sunktos tuo karštu prašymu — 
taikos sau ir taikos pasauliui, 
taikos, kurią iš Dievo gali iš
prašyti Marija.

Kun. Juozas Zasas

jus, kad ji paslaptį išduos, ji, ne be mokytojo įtakoB,, 
buvo perkelta į tolimą pilį stebuklingu būdu. Ten ji 
rado savo būsimą vyrą. Vadinasi, jos skaitymasis 
su mokytoju nėra be pagrindo, kaip pirmu žvilgsniu 
atrodo.

Būdinga, kad iš mokytojo įtakos ji neišeina nė 
ištekėjusi. Mokytojas be jokio pasiteisinimo ar pa
grindimo suėda vieną po kito jos vaikus. Tiesa, pasa
ka baigiasi žiauraus mokytojo nužudymu, bet tas 
nužudymas jo paslapties neatskleidžia. Jeigu jis taip 
paprastai buvo nužudytas tretį kartą, kodėl jis ne
galėjo būti nužudytas, kai jis grobė pirmąjį kūdikį 
ar kai jis valgė kažkieno vaiką mokykloje? Šis nu
žudymas yra “Deus ex machina” tik tam, kad pa
galiau pasaką kaip nors užbaigtų, tačiau jos prasmės 
jis neatindengia.

Iš viso to mes galime išvesti, kad Lemonitza 
čia turi reikalo ne su kokio keisto individo palinkimu 
valgyti vaikus, bet su kažkokiu gilesniu reiškiniu ar 
veiksniu. Pasaka nepateikia jokio psichologinio pa
teisinimo ,dėl ko mokytojas valgo vaikus. Taip pat ji 
nepateikia pateisinimo, kodėl Lemonitza slepia šį 
keistą žudiką net nuo savo vyro. Tačiau, jei šitoki 
yra Lemonitzos santykiai su savo mokytoju, tai šis 
mokytojas savyje gaubia kokią nors principinę ir net 
visuomeninę jėgą. Netenka abejoti, kad šis mokyto
jas savyje gaubia kokį visuomeniškai idėjišką sąjūdį, 
srovę ar mokyklą. Ir šis reiškinys yra tiek stiprus, 
kad mergaitė nesirįžta prieš jį panaudoti nei savo 
tėvo, nei savo vyro įtakos.

Bus daugiau



4. DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 8 d.
CLASSIFIED S U I D E REAL ESTATE

NAMAI IR ŽEMfi PARDAVIMUI
LIETUVOS

DURELTAS
Dubeltas — tai ypatingas 

paukštis, kuris medžiotojų labai 
vertinamas. Gaila, kad šie paukš
čiai Lietuvoj baigią išnykti. 1949 
m. pavasarį keletas dubeltų pa
stebėta Merkio paupyje.

Dubeltas yra artimas slankos ir 
perkūno oželio giminaitis. Turi to
kį pat kaip jie ilgą snapą ir pana
šias plunksnas, bet jų tuoktuvės 
yra visai skirtingos. Dubeltai susi
radę kur nors lygią aikštelę vidu
ryje pelkės, saulei leidžiantis ima 
rinktis, o temstant prasideda tikri 
sportiniai žaidimai. Patinukas už
riečia galvytę atgal, išplečia uo
degytę, kiek nuleidžia sparnus ir 
tada pasigirsta jų keisti, nė su kuo 
nesulyginami, balsai. Iš pradžių 
girdėti reti, trumpi garsai, paskui 
darosi vis dažnesni, kol pagaliau 
pradeda virpėti. Bet staiga viskas 
nutyla ir atrodo, kad juos kas 
pabaidė. Bet anaiptol! Jie nutrau
kia savo giesmę tik trumpam lai
kui, nes greit pasigirsta vėl tie 
patys balsai. Protarpiais vyksta 
atkaklios muštynės, vienas pati
nukas puola kitą, bado jį ilgu sa
vo snapu, pešioja plunksnas, vy
damas iš kovos lauko.

Patelės paprastai laikosi atokiai 
ir tik stebi patinėlių kovą. Prieš 
vidunaktį kautynės nurimsta, bet 
auštant vėl prasideda iš naujo.

Vietos gyventojai pĮnstebėgę 
dubeltų tuoktuves toj vietoj pri
stato kilpų ir taip šiuos paukščius 
išgaudo. Sugautus arba nušautus 
dubeltus siunčia į miestus ir ten 
valgyklų savininkams juos par
duoda. Dubeltų mėsa labai skani.

LYGUT®
Sausose smėlėtose kalvelėse, 

anksti pavasarį, visą dieną o

įŠigyktee "dabar 1 

(iiiiiiimimiiiiiiuimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminuiii
Jeigu jums reikia 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63 St, Chicago, III. 60629
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

“VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK 
MANĘS”
Suredegavo

Kt'N. K. MATULAITIS, MIC 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-ja
Tai puiki maldaknygė visiems. Jo

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

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

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

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

Užsakymus su pinigai siųskite:

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

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ statybos firma 

ijektuojam ir stotom įvairius pastatus. Sutvarkom prteš miesto 
.stilius nusižengimo (violations) problemas.5^V 7l" t STREET. CHICAGO. ILL 60629 TEL. RE 7-8949

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

PAUKŠČIAI
kartais ir naktį, girdėti ligutės 
giesmelė. Tai yra artimas dirvinio 
vieversio (vyturėlio) giminaitis, 
toks pat pilkas paukščiukas, bet 
šis nemėgsta ariamų laukų, o ap
sigyvena sausose nederlingose že
mės kalvelėse, šen ten apaugusios 
pušaitėmis ir kadugiais. Ligutės 
labai paplitusios Marcinkonių, Per
lojos, Musteikos ir Kabelių apy
linkėse. Tai būdingi pietinės Dzū
kijos paukščiukai.

J. Mšk.

MISCELLANEOUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus.

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

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

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams ir moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, Dl., 60629 
tel. 025-5170. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■!?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Dl.

II lilll (lt Hill 81IIIII llliil liti IICII tlllll SIIIIIIIIIĮ
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite I 
už apdraudų nuo ugnies ir auto- J 
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 lį W«*st 95th Street, 
Chicago, Illinois. 6064 2.

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4330
llllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllll

D fi M E S I O

KARPENTERIS 
Atlieku visus vidaus ir iš 
lauko namų taisymo bei da
žymo darbus. Nebrangiai.

IGNAS 
Tel. 476-5405

imiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
*

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

CONTRACTORS

STANKŲ S 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas 
PRospeet 8-2013 

7105 S. Artesian Ave. 
Chicago, Illinois 60629

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

Vieninteliai iš lietuviu tur, 
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

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

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo-
Iro m fl I

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEĘT METAL 

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

I
2501 VV’est 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

_IŠNUOMOJAMA — FOBURENT

Išnuom. 4 kamb. butas. Yra gazo 
pečius apšildymui; šaldytuvas.
4547 S. Marshfield, LA 3-2840,

IŠNUOMOJAMA vienas ar du 
kambariai.
_______Tel. — OR 6-2471_______

MARQUETTE PKE. IŠNUOM. di
delis miegamas kambarys.

HE 6-1032.

IŠNUOM. kambarys vyrui Mar
ąuette pke. Atskiras įėjimas. Tel.
GR 66-3626.

IŠNUOM. 6 kamb. butas. Brighton 
pke. Suaugusiems.

737-4953.

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) 2-me 
aukšte. 72 ir Artesian apyl. Po 
5 v.v. skambinkit HE 4-7894.

HELP VVANTED

Restoranui reikalinga

VIRĖJA
Sugebančią išmokysime. 

Tel. AL 2-9485

HELP VVANTED

Experienced 
GENERAL FACTORY HELP

Į? T D Q T Q LT T P T

JOURNEYMAN MACHINIST
FIRST AND SECOND SHIFT 

GOOD ST ARI INC WAGES, STEADY EMPLOYMENT

ROBERTSON
Photo Mechanix

250 Welle Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711
An eųual opportunity Employer.

MECHANICAL ASSEMBLERS
FIRST SHIFT

GOOD STARTING WAGES. STEADY EMPLOYMENT

ROBERTSON
Photo Mechanix

250 Wil,e Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711
— An Eųual Opportunity Employer —

HELP VVANTED
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■!

PERMANENT POSITIONS 
now available for

REGISTERED
NURSES

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

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

BISHOP R0WE HOSPITAL 
lNrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. H«nson, Adm.

GENERAL FACTORY 
W0RK

Immediate open ings!!
Steady work — many company 

benefits.
Why not apply now, and let us 

introduce our program to you.
PRECISION EXTRUSION, Ine. 

720 East Green
BENSENVILLE, ILL.

REIKALINGA MOTERIS trečia
dieniais prie vaikų nuo 1 iki 3 vai. 
popiet. VVA 5-1518.

G I R L
With

BOOKKEEPING EXPERIENCE 
wanted for southvvest savings 

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

CHEMICAL
OPERATOR

We need a Chemical Opera tor 
and or ...

COMPOUNDER
Some Chemical plant experience 

desired. Starting wage

$2.75 per Hour
With fringę benefits. Steady.

Overtime
available depending on 

Production
Apply in Person to

PELRON CORPORATION 
7847 W. 47th Street

VVOMEN — PRESS OPERATORS
Immediate openings

PLAST1O INJECTION MOLDING
Profit sharing and Hospitalization. 

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

4601 VVest Addison Street

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

GR 6-5504

OPENINGS FOR:

ENGINE LATHE OPERATORS 
FINAL INSPECTORS 

TOOL ROOM MACHINIST
Top wages—shift premiums — com- 
plete benefit program -excellent work- 
ing conditions. Apply in perfjpn or 
call personnel director at l’O 7-2100.

HUPP AVIATION 
6633 W. 65th Street

An Eųual Opportunity Employer

PLATINKITE “DRAUGĄ”

REAL ESTATE

SAVININKAS PARDUODA
4 butų namą, 2 po 5 kamb. ir 2 

po 3 kamb. 3 maš. garažas. Apyl. 
70 ir Mapletvood. Agentai prašomi 
nesikreipti.
__________ Tel. 776-3399_________
Mūrinis 10 butų Marąuette pk. ra
jone, gerai išlaikytas, skubiam 
pardavimui už $75,000. HE 6-5151

Parduodamas furnišiuotas apart
mentinis hotelis, athirais l-2r3 
kambarių butais.

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

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

Mūrinis, 6 faambar., 3 miegam., 
garažas, platus lotas, $17,900.

HE 6-5151.

2 po 6%, 2-jų aukštų mūr., prie 
67 ir California. Nauja karšto 
vand. šilima, dviejų auto onūr. 
garažas. $28,500 arba pasiūlymas. 
Skambinkite FRANK — VVA 5-6015

Savininkas parduoda 2-jų būtų 
mūr. namą po 5 kamb. Plytelių 
virtuvės ir vonios. Uždaras por- 
čius, pilnas rūsys. Geram stovy. 
Pamatę įvertinsite. Brighton Park, 
labai geroj vietoje. $24,900. Geras 
pirkinys.

Telef. — EV 4-5400

MŪRINIS 2-jų butų namas. 4
kamb. ir 2 kamb. pastogėje, mūro 
garažas. Dvigubi įėjimai abiem, 
butam. Modern. vonia. 26th ir 
Hamlin. $8,900. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Dėl senatvės turi būt greit par
duota .maisto krautuvė su 5 kamb. 
mūr. namu. Geri vidaus įrengimai, 
puikus biznis. $20,500 arba pasiū
lymas. Skambinkit FRANK — 
VVA 5-6015.

Mūr. 3-jų butų, 4—3—2 kamb. 
Modern. Plytelių virtuvės ir vo
nios. Dvigubi įėjimai į visus butus. 
50 p. sklypas, gražiai apsodintas. 
1 blokas nuo bažnyčios ir susisie
kimo. Apyl. 28 ir Drake. $14,900 
arba geriausias pasiūlymas. Kitoje 
valstybėje gyvenantis savininkas 
turi parduoti. Žemas įmokėjimas. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street.

LA 1-7038

Mūrinis 5 kamb., 3 mieg. 5 metų. 
Kaip naujas Brighton Pke.

PR 8-6916.

Gera proga. Savininkas išsikelia iš 
Chicagos. Liuksusinė 6 kamb., 3 
mieg., rezidencija. Įrengtas rūsys, 
2 auto garažas, platus sklypas. 
Beverly Hills. ALYS — LA 3-8775.

Marąuette pko apyl., netoli bažn. 
ir mokyklos. 4 kamb. plius 2 kamb., 
aptvarkytas namas. Tik $12,800. 
ALYS — LA 3-8775.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI

1961 metų THUNDERBIRD, con- 
vertible su visais įrengimais tik

$1,995.00
Teiraukitės telef. 731-3535.

1961 CHRYSLER, convertible, pi
giai ........ .......................... $1,195.00

Pašaukite tel. 731-3535

PROGOS —- OPPORTUNITIES

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAUTU
VE. Gera vieta mėsininkui. Kraut, 
atdara nuo 9 iki 6 v., uždara sek
mad. Įrengimus galima pirkti ar
ba nuomoti gerom sąlygom. Klaus
kite Ged tel. TR 3-6500,

NAMŲ SAVININKAMS

Namų savininkams veltui surandam 
gerus nuomininkus butams ar na
mams pietvakarinėje Chicagos daly
je. — Best Ageney. 2650 W. 63rd.

Telefonas PRospeet 8 - 6032

IEŠKO NUOMOTI

2 asmenų šeimai reikalingas 4 
kamb. tuščias butas Brighton pko. 
ar Gage pko. apylinkėje. Skambin
ti VI 7-5638.

PARDAVniŪl ’

GARBAGE DRUMS
WITH COVIJiS AND HAMILES 
30 and 50 gal. Free Delivery

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
UI11II11III11I1UI1III1II1I1III1IIII1IIIIIIII11IIIII

l’laniiokit pakeitimą tarp naujų na
mų gerų (i kamb. med., cent. šildy
mas. tinka sumaniam žmogui. 
$12,850.
Didelis momentas beveik naujas 5 % 

kamb. mur., ant kampo $23.600.
Pažiūrėkit 6 kamb. mūr., arti mū

sų ofiso tuojau galite nupirkti už 
$18,500,

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

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

61 lr Savvyer. apyl. 6 kamb. ‘oc 
tagon” bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Telraukt 
tės.

Didelei šeimai. 6 miegamųjų mū 
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tlt 
$17.900.

Marųuette pke 8 kamb. med. Gazo 
šiluma, pilnas rūsys, garažas. $14,00t 
arba geriausias pasiūlymai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplevvood Ave. OL 4-7450 arba Y A 7-2046

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

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

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

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

SALES0 MORTGAGES 0 MANAGEMENT

S REAL

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

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX.

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

Beveik naujas 2-jų butų geltonų 
plytų namas im> 5 ’/i kamb. Karštu 
vandeniu lr gazu šildymas. Viskas la
itai modernu. Išnuomota po $150 už 
Imti). J vakarus nuo Marųuette paiko. 
Po širdies atakos savininkas viski), 
išparduoda. Tik $30,500. Kreiptis KE 
7-2646. ____________ __________________

3 mieg. mūr. namas, didelė šviesi 
virtuvė, įruoštas rūsys su židiniu, 
2—auto garaž., netoli bažnyčių, 
mokyklų ir susisiekimo, sklypas 
50x391 pėdų. Parduodamas išsi
keliant iš miesto, 3412 W. 115 St., 
telef. BE 3-3275.

03 ir Pulaski apylinkėj. — 10 butų 
naujas apartunientinis. Gražus, mo
dernus pastatas. Viskas išnuomota. 
Kontraktoriai tarp savęs nesutaria 
ir parduoda daug žemiau normalios 
kainos. RE 7-2640.

Marąuette pk. 3-jų butų mūr. 
2-jų ir 3-jų miegamų.

Bronius Liskus. 476-7225
Brighton Parke. — 2-jų hutų labili 

gerai sutvarkytas ir gražiai atrodan
tis minias. Alumin. langai ir durys. 
Naujas slogas Moderni vonia. Gara
žas. laibai gera vieta. Tik $14.900. 
Kreiptis KE 7-2610. ______________

Medin. 4 būt., naujas šildym., 
Marą. pk. puikus investavimas, 
$17,900. HE 6-5151.

Savininkas parduoda 2-jų aukštų 
mūr. namą: I-me aukšte 6 ka.mb. 
Il-me aukšte 7 kamb. Įrengtas rū
sys su 4 išnuomuojamais kamb. 
3-jų auto maš. garažas. Nauja 
gazo šilima. Naujas stogas. Prie 
Šv. Jurgio bažnyčios ir mokyklos. 
32 p. sklypas.

Adr. 3237 So. Lituanica Ave. 
_______ Tel. FR 6-0329_________

CICERO — 4 BUTAI — $28,500. 
6—4—2—4 kamb- Pajamų $360 
per mėn. Puikus investavimui. 
Apyl. Cermak ir 50th Ave. Mo
kesčiai tik $340. Mūrinis namas. 
Apžiūrėkite šiandien. SVOBODA, 
2134 S. 61st Court. BI 2-2162 — 
LA 1-7038.

Turime rakti, beveik nauj. kunipin., 
5Įj kamb. mūr., garaž. $1 8,800.

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

Greita galimybe 2 būt. mur., 5 ir 4 
kamb. mūr.. garaž. 17 melų, kaip 
naujas viduj, -27,700.

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

Gražus 2 aukštų mūr. 41 lr Rock 
woll apyl. 2 po 4 ir 3 kamb. 2 aute 
garažas. Tik $23,500.

Gage pke. 2 po 5 kamb. Gelton 
plytų, šviesus, labai švarus narna. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. Nau
ji plusteriai. $29.000 arba pasiūlymas.

10 butų Marųuete p-ke. Gerai pri
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,600. 
$90,000 arba pasiūlymas.

Taverna Ir 4 kamb. butas Mar
ųuette pke. Labai geram stovy. Su 
vishis Įrengimais. $24,600.

12 butų, I metų modernus aparta- 
mentinis Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $165,000.

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

Labai geroj apyl. 1 metų senumo 
apartamentlnls. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų.

25 p. biznio sklypas. 69 lr Callfor- 
nia apyl. Tik $4,200.

zu, alum. langai, garažas. Artl visa 
kių mokyklų tr lietuvių bažnyčios.
$25,000.

1 aukšto 0 m. mūras, 60 bl. 1 
vak., arti Archer. 47 p. skl. ViBkaa 
modern. 2 a. neĮrengtas. $20,000.

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

Mūr. 13Ž a., 5% ir 4 kamb.. 10 
metų, gražus, erdvus. 46 ir Kllpat- 
rick apyl.

Likeriu ir muisto krautuvė su mūr. 
namu ir tuščiu sklypu, Brighton 
p-ke.

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

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

4 imtų med. tik $17.900.
Medinis fi kainb.. rūtJys. $12,900.
Mūr. 2x6. Garažai. $27,900.
Mūr. (> kainb. Naujas šild. $17,900.
Mūr. 10 butų. Skubiai už $75,000..

Visi namai Marąuette Parke

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. C9th St. HE 6-5151

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

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 A v.. Cicero 652-4343

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. IVAibrook 5-6015

72 ir Boekvvell — 5% kantb. mū
ras. 2 voni-os, įrengtas rūsyfJ. $17,500.

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

Mūr., 10 butų ir 2 krautuvės. Ma
žas įmokėjimas, pigus. $47,000.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2238

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

Savininkas parduoda IV2 aukšto 
pajamų bungalovv- Duokite pasiū
lymą. Apyl. 63 ir Kedzie. 5 mie
gamieji, 2Ų2 vonios. Labai patogi 
vieta apsipirkimui ir susisiekimui. 
Skambinkit HE 4-1092.

Bargenas. 72 ir Rockvvell. Mūr. 
54/0 kamb., 2 vonios, įrengtas rū
sys. Mažas įmokėjimas. Tik $17,300 

RE 7-9515



Dalyvauja:
Sol. DAIVA MONGIRDAITĖ

i r
Akt. VITALIS ŽUKAUSKAS

Akompanuoja:
Muz. JONAS BYANSKAS

DAINOS IR GRAŽIOJO ŽODŽIO

I ( \ ( I I I v %
VISI MALONIAI KVIEČIAMI NUOTAIKINGAI PRALEISTI POPIETĮ IR PAREMTI SKAUTUS.

Š. M. GEGUŽES MEN 9 DIENĄ 
3 valandą popiet

JAUNIMO CENTRE 
5620 So. Claremont Ave.

Auka — $2.00

Chicagos Lietuvių Skautams 
Remti Draugija

VISŲ TAUTŲ KARALIENĖS

ŠVENTOVĖJE APSILANKIUS

Prieš porą savaičių, keliau
jant pro New Mexico, teko ap
silankyti ir Rincon, New Mexi- 
co, kur eikagietis lietuvis kun. 
Justinas Klumbis yra įsteigęs 
Visų Tautų Karalienės švento
vę. Apie ją buvau jau skaitęs 
keletą kartų “Drauge”.

Šventovei vietą kun. Klumbis 
yra parinkęs tikrai tinkamą ir 
gražią, netoli nuo istorinės vie
tos, kur 1945 metų liepos 16 
dieną buvo išsprogdinta pirmoji 
atominė bomba. Įdomu klausytis 
kun. Klumbio pasakojimų apie 
šventovės pradžią ir vystymąsi. 
Kiek čia jo vargo ir energijos 
įdėta per dešimt metų!

Jo pasididžiavimas yra Šilu
vos Dievo Motinos apsireiškimo 
paminklas, kurį jis pastatė ir 
pašventino praeitų metų rugsė
jo 8 d. Paminklas kuklus, bet 
artistiniu atžvilgiu skoningas. 
Prie paminklo net rūtų pasodin
ta.

Pasiteiravau, iš kur jis gavo 
lėšų Šiluvos paminklui. Iš Ame
rikos ir Kanados lietuvių. Pa
minklas kainavo dešimt tūkstan 
čių dolerių. Skolos yra dar likę 
apie trys tūkstančiai. Bet kun. 
Klumbis yra kantrus ir optimis
tiškas. “Su geraširdžių lietuvių 
pagalba sumokėsim netrukus ir 
likusią skolos dalį”, sako jis šyp 
sodamasis.

Pasiįdomauju taip pat, iš kur 
jis gauna lėšų visam šventovės 
projektui, nes, be Šiluvos pa
minklo, jis yra pastatęs Gvada- 
lupės Dievo Motinos apsireiški
mo paminklą ir jau turi paruo
šęs planus Liurdo ir Fatimos 
apsireiškimų paminklams ir nau 
jai, įspūdingai Visų Tautų Ka
ralienės bažnyčiai. Jis man pa
rodo EI Paso vyskupo Metzger 
raštą, kuriuo jis šių metų kovo 
15 dieną oficialiai patvirtina 
kun. Klumbio 1960 metais įsteig 
tą Visų Tautų Karalienės šven
tovės rėmėjų draugiją. Vysku
pas išrūpino šiai draugijai gau
sius atlaidus. “Su kasmet dau
gėjančių šventovės rėmėjų pa
galba įrengsim puikią švento
vę Dievo Motinos garbei”, tvirti
na kun. Klumbis.

Žiūriu ant kunigo rašomojo 
stalo padėtas “The Denver 
Post”. Klausiu, ar jis skaito 
Denverio dienraštį. “Ne, — at
sako, — bet pažiūrėkit šitam 
numery (š. m. kovo 29 d.) yra 
straipsnis apie Visų Tautų Ka
ralienės šventovę, apie Šiluvos 
paminklą bei Šiluvos apsireiški

jnžnesio gėle Chicagos parkę dlS“““ g,1“ gS'e h“te"' 
rią paprastai daugiausia naudoja Velykų metu.

mo istoriją ir Šiluvos paminklo 
fotografija”. Jis man parodo 
taip pat porą laiškų. Vienas laiš 
kas iš EI Paso vyskupijos kanc
lerio prel. H. Quinn. Jame pra
nešama, kad EI Paso vyskupi
jos auksinio jubiliejaus ir vys
kupo Metzger sidabrinio vysku
pystės jubiliejaus proga išlei
džiamoj knygoj bus įdėtas ir 
spalvotas Šiluvos paminklo pa
veikslas.

Kun. Klumbis šiuo metu so
dina dykumų sąlygoms pritai
kytus medžius šalia Kryžiaus 
kelių tako, pamaišydamas bal
tai žydinčius su geltonai žydin
čiais medžiais.

Mums bevaikščiojant po šven 
tovės kalvas, mačiau kaip prie 
šventovės privažiavo keletas au
tomobilių. Iš jų išlipę žmonės 
vieni pradėjo eiti Kryžiaus ke
lius, kiti ėjo į bažnyčią melstis 
prie Visų Tautų Karalienės pa
veikslo. Paklausiu kun. Klum
bio, ar neatvažiuoja ir lietuvių. 
“Taip, atvažiuoja. Šiais metais 
turėjom lietuvių iš Chicagos,

1 Kalifornijos ir New Mexico”.
Ta pačia proga jis papasako

ja, kaip kun. Pr. Jokūbaitis, ne
senai paskirtas Messilla Park 
(apie 30 mylių nuo Rincon) kle
bonu, su savo parapiečiais šios 
gavėnios metu atvyko į Visų 
Tautų Karalienės šventovę apei
ti Kryžiaus kelius.

Išvykdamas iš Rincon galvo
jau, ką gali padaryti vieno žmo
gaus pasiryžimas ir energija. 
Taip pat linkėjau visa širdimi 
kun. Klumbiui daugiau paramos 
iš geraširdžių lietuvių. Kun. Jus 
tino Klumbio adresas yra: Our 
Lady of All Nations Shrine, 
P. O. Box 240, Rincon, N. M.

S. A.

Chicagoj ir apylinkėse
A. A. PRANAS MILMONTAS

Cicero dukros globoje baigė 
savo senatvės dienas balandžio 
26 d. P. Milmantas. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Palydo
vų susidarė ilga eilė. P. Gurskis, 
laidotuvių direktorius, palaikė 
tvarką. Visi palydovai buvo už
prašyti pietums Midway valgyk
lom Visi skirstėsi reikšdami pa
dėką dukrai Stella Kazlauskas, 
kuri pergyveno didelį skausmą, 
nes neseniai palaidojo savo vy
rą, o ir vėl tėvo mirtis. Liūdin
čiai S. Kazlauskienei reiškiu sa
vo užuajautą. K. P. Deveikis

Gegužės antrą sekmadienį skinsim gėles Motinai

KODĖL DAUGELIS NETURI JAV 
PILIETYBES?

; Gegužės 1 d., kuri Chicagoje , turėti JAV pilietybę ir ragino 
buvo švenčiama, kaip teisės die- Į naujuosius piliečius ir svečius 
na, kurią įvedė JAV kongresas paraginti savo tautiečius, kad 
ir paskelbė buvęs prezidentas ' jie įsigytų JAV pilietybę, jei iki 
J. F. Kennedy, dabar kasmet j šio laiko jos neturi. Kasmet tik 

vienoje Chicagoje gauna pilie
tybę 12,000 žmonių. Daugelis

švenčiama ir sujungiama su 
naujų piliečių dokumentų įteiki
mo programa. Kaip jau buvo ' žmonių neturi laiko, kiti nepri-
“Drauge” rašyta, iškilmės įvyko 
naujame Federaliniame pastate 
kur yra sutelktos teismo įstai
gos, 25 aukšte, kur dalyvavo 
apie 250 žmonių. Distr. teisėjas 
J. Haffmanas, adv. tarybos pir
min. Close ir pačios šventės 
rengimo pirm. Tucker pasakė 
kalbas.

Šioje salėje gavo pilietybę 
apie 200 žmonių. Kalbėjo ir imi
gracijos pareigūnas Petrone, ku
ris pristatė naujus JAV pilie- 
č'us, o prof. Flatt, kaip naujas 
pilietis sveikino visus ir dėkojo 
už tokią brangią dovaną, kaip 
JAV pilietybę, valdžios atsto
vams ir pačiai Amerikai. Iškil
mės tęsėsi lygiai vieną valan
dą.

Vėliau buvo kitas draugiškas 
priėmimas. Jį surengė vyrų ir 
moterų advokatų tarybos. Rei
kėjo nueiti į Gas b-vės namus 
Michigan Ave. Tenai atvyko 
šen. P. Douglas, kuris pasakė 
sveikinimo kalbą. Pobūvį tvarkė 
teis. Myers, buvo įneštos vėlia
vos 923 legiono posto vyrų, 
sugiedotas JAV himnas. Kal
bėjo adv. tarybos pirm. Long, 
Gas atstovas Klupar, Imigr. dir. 
Lehmann, Polk Bros. prezid. S. 
Polk, teisėja Ed. Sampson, kuri 
gyveno Vokietijoje, Frankfurte 
a. M., ir moka vokiškai ir Met
ropolitan Council of Citizenship 
Helen Lynch, kuri daugiausia 
rūpinosi tokių iškilmių naujiems 
piliečiams surengimu. Buvo su
dainuota ir amerikoniškų dainų, 
akomp. Kopp ir Lipkei.

Kalbėtojai įrodė, kad verta

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

sirengia,. treti bijosi egzaminų 
ir daug kitokių priežasčių truk
do žmones pasiryžti ir paprašy
ti. Panašiai yra ir su lietuviais. 
Tos pačios priežastys ir sunku
mai, kurie labai paprastai nu
galimi ,tik reikia būti pasiryžu- 
siems. (Lietuvių kalba knygelė 
“Kaip pasiruošti JAV piliety
bei” gauname “Drauge”).

Po iškilmių kalbėjo apie 10 
asmenų iš publikos. Jie reiškė pa 
dėką ir pasižadėjo būti pavyz
dingi piliečiai. Kalbėjo vokiečiai, 
jugoslavai, norvegai, lenkai, 
graikai, italai ir kiti.

Salėje matėsi Pr. šulas, Pr. 
Jurkus. Vėliau pasirodė adv. 
Charles P. Kai ir kiti teisinin
kai.

Kiekvienas naujas JAV pilie
tis buvo apdovanotas J. F. Ken
nedy kalbų plokštele ir JAV 
vėliavų dideliu paveikslu. Vaišė
se patarnavo advokatai ir teisė
jai bei visi kiti sveikintojai. Jie 
kiekvienam asmeniškai paspau
dė ranką ir palinkėjo sėkmės. 
Tai buvo įspūdinga ir graži tei
sės diena Chicagoje.

—Antanas Gintneris

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIHIIIIIlilIlIlIlh
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDCNAS 
4448 So. Western Avenue 

Telef. — 847-4829 
čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f A.
JERONIMAS M. JASULAITIS

(JAYSON)|«O
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga 

mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, 
kurio netekome 1964 m., gegužės 9 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios geg. mėn. 
10 d. 8 vai. ryto Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už a. a. Jeronimo M. 
Jasulaičio sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, duktė, žentas 
ir anūkai.

LIETUVIS VERTĖJAVO ŠV. 
TĖVO IR ANGLIJOS PREM

JERO PAKALBIUI

Šv. Tėvas Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė Angli
jos min. pirm. Harold Wilsoną 
su žmona ir aukštaisiais palydo
vais ir ta proga pasakė kalbą 
apie pasaulio taiką ir tautų ben 
dradarbiavimą. Aukštojo svečio 
asmenyje pasveikinęs visą Di
džiosios Britanijos tautą, Šv. 
Tėvas iškėlė tradicinį Anglijos 
demokratiškumą ir dvasinių ver 
tybių branginimą. “Religinė dva 
šia nėra svetima ir politiniam 
gyvenimui — kalbėjo Šv. Tėvas 
— ir krikščioniškosios tradici
jos visados turėjo didelės įtakos 
Britanijos viešame gyvenime”.

Savo kalbą Šv. Tėvas baigė 
prašydamas min. pirmininką per 
duoti sveikinimus Anglijos ka
ralienei ir visai tautai. Aukštie
siems svečiams po to šv. Tėvas 
padovanojo savo pontifikato me 
dalius ir kitas įvairias dovanė
les. Specialiu vertėju šiame po
kalbyje su Anglijos premjeru 
dalyvavo Amerikos lietuvis prel. 
Marcinkus.

AREŠTAVO DVASIŠKIUS
Burmos revoliucinės partijos 

vyriausybė areštavo 63 dvasiš-

JAMES (IGNACAS) 
GUDŽIŪNAS

Gyveno 4(118 S. HCrmiUiKC Ave.

Mirė geg. G d.. 1965, 6:52 v. 
popiet, sulaukęs 73 m. amžiaus.

GimS Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr., Radviliškio valsč., 
Ebariškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m:

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Eugenija (MorkūnaitS), 
sūnus Pfc. Raymond, U. S. A., 
duktė Wanda Gustas*. žentas 
Leo, sesuo Ona Žemaitis su šei
ma, Manitoba, Kanadoje brolis 
Petras Gudžiūnas su šeima, 2 
krikšto dukterys: Stella Pace 
su šeima ir Alvera Kenutlh su 
šeima, kiti giminės ir draugai.

Lietuvoje liko kiti giminės.
Kūnas bus pašarvotas šeštad,, 

4 v. popiet John P. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Ave.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 10 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Gedulingos šv mišios už ve- 
iionies sielą, bus atlaikytos treč., 
geg. 12 d., 9 vai. ryto šv. Kry
žiaus bažnyčioje.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas ir kiti giminės.

Laid. direkt. John P. Eudei
kis. Tel. YA 7-1741.

kius ir vienuolius, kurie kaltina
mi dalyvavimu politikoje. Iš 21 
mil. gyventojų Burmoje yra tik 
tai apie 200,000 katalikų. Ten 
yra dvi arkivyskupijos, 8 vys
kupijos ir 260 kunigų, kurių

A. + A.
URŠULEI VIERAITIENEI 

mirus, jos dukteris: ALBINĄ ŠABRINSEIENĘ, IZA
BELĘ BURKAUSKIENĘ, TEOFILĘ CIPARIENĘ, GENO
VAITĘ JUODELIENĘ, sūnus: KAZIMIERĄ ir ZENONĄ, 
o taip pat jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame.

Antanas ir Ona Vasiliauskai

A.-Į-A. JUOZUI DANIUSEVIČIUI 
mirus, p. Onai Daniusevičienei, Irenai ir Liu
dui Kirkams, Birutei ir Bernardui Vinda- 
šiams ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Nainiu šeima

A. + A.
ANTON YANCHUS

Gyveno 3531 West (Hitu Street,

Mirė geg. 6 d., 1805, 8:20 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr., Lekeėių valsč., .Jau

čių kaimo.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kotryna (Paukštytė), 

2 dukterys: Estelle ir Adeline VViekstrom, žentas Warrcn L., 
brolis Vilimas, brolienė Eustakija ir šeima, brolis Frank, bro
lienė Anne, švogeris Jonas Aukšta su šeima, pusseserė Ona 
Jasaitis su šeima, pusseserė Adelė Kvietkauskas su šeima, 
krikšto duktė Seselė M. Marissa, kazimierietė, giminaitis kun. 
Jonas Jaučius ir kiti giminės.

Priklausė šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 08-45 So. 

VVestern Avenue.
. Laidotuvės įvjjks pirmad., geg. 1(1 d., iš koplyčios 8 vai. 
ryto Ims atlydėtas i Šv. P Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽIMONA, DUKTERYS, ŽENTAS IK KITI GIMINES.

Iiaidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. KE 7-8080.

PADĖKA
A.-Į-A. DORA KRUKAS

Mūsų mylima motina mirė 1965 m. bai. mėn. 25 d. ir 
buvo palaidota bai. mėn. 28 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. 
D. Mozeriui ir kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, kun. 
J. Gilbert. kun. F. Kelpšui ir kun. Juknevičiui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame kun. J. Gilbert, 
kuris palydėjo velionę į kapines.

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

Dėkojame vargonininkui J. Kudirkai; moterų chorui už 
giedojimą bažnyčioje; Brighton Parko Moterų klubui, šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų 25-tai kuopai ir Lietuvos Ūkininko 
Draugijos nariams už dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackatvicz už 
malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Dukterys: Violet Kundrotas ir Dolores Batina

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
ilgos ir sunkios ligos 1965 m. gegužės 6 dieną, 4:30 vai. ryto 
mirė mūsų mylima žmona ir sesuo

PRANĖ ŽELVIENĖ
BRUKLYTĖ

Gyv. 3347 So. Lituanica Avenue.
Amerikoje išgyveno 14 m.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 

Lituanica Ave. Laidotuves įvyks pirmadienį, gegužės 10 dieną. 
8:30 vai. ryto iš koplyčios bus nulydėta į Šv. Jurgio bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po gedu
lingų pamaldų bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: Vyras Pranas, sesuo Ona Kode ir 
Lietuvoje dvi seserys

Laid. direkt. Antanas M. Phillips Y A 7-3401

95 yra vietiniai. Vyriausybė per 
ėmė visas katalikiškas mokyk
las 1962 m.

Kiekvienoje valstybės formoje 
tikrasis įstatymdavis yra tauta.

— H. Becųue



B DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 8 d.

X Prof. dr. Vytautas Bieliau
skas, vadovaująs Xavier univer
siteto psichologijos fakultetui, 
Cincinnati, Ohio, balandžio 29— 
geg. 1 d. dalyvavo vidurinių va
karų Psichologų dr-jos konferen 
cijoje Palmer House, Chicagoje, 
ir vadovavo Psi Chi paskaitų 
ciklui. Prieš tai jam teko skai
tyti paskaitą rekolekcijų vedėjų 
suvažiavime, Oxley, Kanadoje, 
apie rekolekcijų vedėjų psicho
logiją ir pravesti vienos dienos 
seminarą. Geg. 3 d. išvyko į 
Richmond, Va., pravesti vienos 
dienos seminaro ,o gegužės 4 
d. pakviestas skaityti paskaitą 
baigiantiems psichologiją North 
Carolina universitete. Gražu, 
kad mūsų tautietis yra moksli
nėje srityje taip pakilęs ir vie
tos universitetų taip vertina
mas.

X Mus infofrmuoja, kad net 
36 lietuviai buvo užsirašę va
žiuoti į okupuotą Lietuvą, bet, 
spaudoje paskaitę apie šių metų 
Vilniuje rengiamos dainų šven
tės propagandinę pusę, 32 iš jų 
jau atsisakė kelionės, nors ir tu 
ri ten savo giminių. Iš tikrųjų 
šie metai, būdami pavergimo su 
kaktuviniai metai, yra tokioms 
kelionėms nepalankūs ir netin
kami.

X 40 valandų atlaidai. Kun. 
Antanas Miciūnas, MIC, Tėvų 
Marijonų Tarybos Romoje pa
tarėjas, atvykęs Chicagon, sa
kys pamokslus Šv. Kryžiaus lie
tuvių bažnyčioje 40 valandų me 
tu — gegužės 9—III d. d. Atlai
dai bus pradėti rytoj 10 vai. r. 
(Sumos metu). Rytais pamokslai 
bus sakomi 9 vai., o vakarais 
7:30 vai.

Kun. kleb. Edvardas Abromai
tis kviečia visus pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

X Futbolas šį sekmadienį. 
Marąuette Park aikštėje 11 vai. 
žaidžia jauniai, 1 vai. rezer
vas ir 3 vai. pirmoji lietuvių 
futbolo komanda su Atlas.

X Danutės Brazytės montažą 
apie motiną stato šį šeštadienį 
7 v. v. parapijos salėje Cicero 
moksleiviai ateitininkai. Pasi
rodys choras ir šokėjai.

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

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

X Stasė Viščiuvienė švenčia 
vardines, šeštadienį, gegužės 8 
d. savo tavernoje, 700 W. 31 
St. Draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti, (sk.)

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

Chicagos L. Skautams Remti 
draugija (pr.)

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

Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras

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

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

f""” PRAŠOME PANAUDOTI ŠIA ATKARPA

Siunčiu $................. e©kJ už ................. bil. po $............ už bilietą.

I Vardas ir Pavardė .......................................................................................................... I
| Gatvė ....................................................... ...................................................................................... |
| Miestas ................................................Valstybė ........................................ Zip ..............

X Sol. Dana Stankaityte ir 
sol. Jonas Vaznelis išpildys kon
certinę programą vysk. P. Bra
zio sutikime, kuris įvyks gegu
žės 26 d., trečiadienę, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre.

X Lengvos muzikos plokštelę 
įdainavo Birutė Tamošiūnienė, 
gyvenanti Australijoje. Leidžia
J. Karvelis, Chicagoj, greitu lai
ku pasirodys rinkoje.

X Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, minės kunigystės 25-ių me
tų sukaktį geg. 30 d. Nekalto 
Pras. bažnyčioje, 4401 S. Ca
lifornia Avė., atnašaus šv. mi
šias 12:15 v., o pietūs bus 2 v. 
Polonia Ballroom salėje, 4604 S. 
Archer Avė. Jo tėvai Jonas ir 
Veronika Miciūnai kviečia drau
gus ir pažįstamus dalyvauti. Pie 
tums vietos bus rezervuotos. 
Norintieji pietuose dalyvauti 
prašomi ne vėliau geg. 15 d. 
pranešti Mrs. Emily (Struck 
(Straukas- 2233 W. 72nd St., 
Chicago, tel. WA 5-0653.

X Ona ir Jonas Gradinskai, 
kurie Brighton Parke turi vi
siems plačiai žinomą muzikos ir 
kitų reikmenų krautuvę, yra se
ni operos rėmėjai. Savo atsiųs
tame laiške rašo: “Siunčiame 
savo auką jūsų dideliems dar
bams paremti. Linkime, kad jūs 
ir toliau dirbtumėte, nepavarg- 
tumėte, lietuvius dvasiniu penu 
gaivintumėte ir lietuvio vardą 
keltumėte. Mes su jumis”. Prie 
šito laiško jie prijungė žuvusių
jų koncerto išlaidoms 100 dol. 
čekį.

X LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba, atliks techniškus 
programos tvarkymo darbus 
mokleivių pavasario šventėje.

X Kun. A. Spurgis kalbės 
apie džiaugsmą Evangelijos švie 
soje pamaldų metu tėvų marijo
nų koplyčioje prie Draugo atei
nantį sekmadienį, gegužės 9 d., 
10 vai. r. Visi kviečiami daly
vauti.

X Chicagos Lietuvių preky
bos rūmų susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 12 d., 8:30 
v. v. Dariaus Girėno posto patai 
pose. Kalbės Įeit. Leo Hardy.

X BRUNO MICKEVIČIŲ pa
šaukite telef. 731-3535 ar RE 
1-4445 ir 1965 m. BUICK, 
DODGE ar OLDSMOBILE su 
visom fabriko garantijom pirk
site pigiau, (sk.)

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

Kristina Gelažytė, altas, Čiurlio
nio ansamblyje dainuojanti 4 me
tai.

X Audrius Mironas laimėjo 
“Dirvos” novelės konkursą už 
novelę “Po laivu”. Premiją 250 
dol. skyrė S. Kašelionis. Paste
bėtina, kad A. Mironas ir per
nai laimėjo tą patį konkursą. 
Viso buvę atsiųsta 18 novelių. 
Jury komisiją sudarė A. Augu- 
stinavičienė, B. Auginąs ir A. 
Laikūnas. Premija įteikiama 
šiandien Chicagoje.

X Prel. Ant. Martinkaus rū
pesčiu Šv. Jurgio parapija jau 
pradeda ruoštis savo deimanti
niam (75 m.) jubiliejui, kuris 
bus 1967 m. Vyksta bažnyčios 
sienų valymo darbai iš lauko ir 
bažnyčia ima atrodyti lyg nau
jai statyta. Praeiviai net susto
dami žiūri ir stebisi.

X AL Montessori Vaikų na
mai registruoja vaikus 1965/6 
mokslo metams. Ši mokykla mie 
sto ir valstijos sveikatos sky
rių pripažinta kaip pavyzdinga 
vaikų auklėjimo institucija. Mon 
tessori žinovų įvertinta kaip mo 
kykla vedama tikroje dr. M. 
Montessori dvasioje, kur viskas 
kalba meilę vaikui. Kalbama tik 
lietuviškai. Priimami antros, tre 
čios kartos lietuviukai. Dėl in
formacijos skambinti telef.: 
476-499 tarp 3:30 — 4:30 vai. 
P- P-

X Kun. dr. Antanas Juška,
buvęs dienraščio “Draugas” ben 
dradarbių klubo, ir Balfo Chi
cagos apskr. pirmininkas, tuo 
laiku dirbęs Šv. Mykolo parapi
joje asistentu apie dešimt metų, 
birželio 13 d. švenčia savo 25 
m. kunigystės sukaktį. Jo vie
šas pagerbimas įvyks birželio 
27 d. Jaunimo centre. Dalyviai 
toje vakarienėje aukoja $3. Ko
mitetą sudaro kun. dr. A. Bal
tinis, kun. Z. Ramanauskas, 
kun. M. Kirkilas, N. Gugienė, 
V. Šimkus, E. Markūnienė, A. 
Gintneris, K. Meškonis, St. Ži
levičius, Z. Petrauskienė, P. Skė 
rys, O. Šimkienė, J. Markūnas, 
Z. žilevičienė, O Skėdienė ir 
kiti.

X Varpininkų tradicinis ba
lius įvyksta šiandien Baleto Mo
kyklos - Teatro salėje, 2515 W. 
69 St., Marąuette Parke. Pra
džia 7:30 vai. vak. Bendros vai
šės, Ramonio šokių orkestras ir 
daug kitų įvairumų praleisti 
nuotaikingai pavasario vakarą. 
Kviečiami visi tautiečiai. Rezer
vacijos dar ir šiandien visą die
ną priimamos tel. GA 3-0399. 
Bus aprūpinti vietomis ir pavė
lavę rezervuoti staliukus. Stu
dentams žymi nuolaida už įėji
mą. (pr.)

X IU. Gyd. d-ja ruošia pava
sarinį balių birželio 5 d. Jack 
Kilty’s restorane, 4545 W. 95 
St., Dėl vietų skambinti PI 9 
9190. (sk.)

X Rytoj jau Motinos diena. 
Jei dar neturit dovanos, skubė
kit pas Gradinską ir išsirinkit 
gerą Telefunken radiją, Hi Fi 
stereo ar magnetofoną. 2512 W. 
47th Str., PR 6-1998. (sk.)

X Povilas Matiukas — pirmas 
smuikas, Alfonsas Paukštys — 
antras smuikas, Vytautas Jan- 
čys — viola ir Petras Armonas 
— violončelė sudaro Lietuvių 
Stygų Kvartetą. Kvarteto kon
certas įvyksta šį sekmadienį, 
gegužės 9 d., 5:30 vai. v. Jau
nimo centre. Santara - šviesa 
maloniai visus kviečia atsilan
kyti. (pr.)

X A. a. prel. Kazimiero Šau
lio, nepriklausomybės akto sig
nataro, vienerių metų mirties 
sukaktį minint, bus atnašauja
mos šv. mišios Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje šeštadienį, 
geg. 8 d., 8:30 v. r. ir sekmadie
nį, gegužės 9 d. 10 vai. r., T. 
Jėzuitų koplyčioje šv. mišios bus 
sekmadienį, gegužės 9 d. 11 v. 
r. Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti, (pr.)

PRANAŠYSTE IR 1984
Philip Hauser, Chicagos uni

versiteto sociologas, pranašau
ja, jog iki 1984 m. Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Sovietų 
Rusija bus sąjungininkai ir sa
vo bendra galybe sutriuškins 
Raudonosios Kinijos atominę 
jėgą.

Prano Dielininkaičio kuopos vėliavų kūmai: dr. J. Juozevičius ir p. 
J. Danilevičienė deda juosteles vyresniems ateitininkams.

Nuotr. Zigmo Degučio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Aukoja Šiluvos koplyčiai. 
Kun. St. Aleksiejus iš Deming,
N. M., kun. dr. V. įSkilandžiū- 
nas iš Ottawa, Kanados, Anta
nas ir ISofija Sauliai iš Toronto, 
A. M. Delertai iš Venezuelos at
siuntė po 100 dol. Šiluvos kop
lyčiai Washingtone. Lietuvių 
klubas, Buf falo, N. ¥., atsiuntė 
25 dol.

— Filisterių Skautų sąjungos 
suvažiavime Cieveiande gegužės 
29—31 dienomis apie Lietuvių 
bendruomenę, Vliką, Altą ir ki
tas lietuvių institucijas kalbės 
JAV LB tarybos nariai fil. dr. 
Algirdas Avižienis iš Los Ange
les, fil. Romas Kezys iš New 
Yorko ir Pasaulio LB valdybos 
vicepirm. fil. Vytautas Kaman- 
tas iš Clevelando.

— Miškininkas Antanas J. 
Vasaitis išskrido trim savai
tėm į JAV vakarus. Balandžio 
26—3. d. jis lankė Valstybines 
miškų tyrimo įstaigas Ogden ir 
Provo, Utah. Gegužės 3 — 7 d. 
Idaho ir Montana Statų univer
sitetuose miškininkystės skyrius 
ir tuose steituose esančias fede
ralinės valdžios miškų tyrimo 
įstaigas. Gegužės 10—14 dienos 
skirtos Oregone ir Californijoj 
esančių valdžios miškų tyri
mų įstaigų, Californijos univer
siteto miškininkystės skyriaus 
ir spygliuočių milžinų (Seąuoia) 
miškų aplankymui. Kelionę at
lieka Žemės ūkio departamento, 
kuriame tarnauja, siunčiamas 
susipažinti vietoje su miškais, 
miškininkystės mokymu, miško 
auginimu, išlaikymu, naudoji
mu, įvairiom miškų ūkio prob
lemom ir galimybėm jas išsprę
sti. Savaitgaliais, kiek laikas ir 
atstumai leis, aplankys gimines 
ir draugus, gyvenančius Orego
ne ir Californijoj. Atgal į Wa- 
shington, D. C. laukiamas ge
gužės 17 d.

— Newark, N. J., Šv. Jurgio 
pašalpinės d-jos bendra komuni
ja ir susirinkimas įvyko gegu
žės 2 d. Šv. mišias Šv. Trejybės 
bažnyčioje atnašavo kun. P. To
toraitis. Prieš mišias sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Pus
ryčių metu vadovavo organiza
cijos pirm. K. Balchūnas. Orga
nizacija yra viena seniausių N. 
Y. ir N. Jersey valstybėse. Su
sirinkimai įvyksta kas mėnesio 
paskutinį penktadienį, šv. Jur
gio parap. salėj. Prieš pusryčius 
maldų sukalbėjo prel. I. Kelme
lis- (F. V.)

Operetės choro metinis kon
certas bus gegužės 15 d., šešta
dienį, 7 v. v. Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne. Be cho 
ro, dalyvaus solistė Daiva Mon
girdaitė iš Bostono, akt. Vitalis 
Žukauskas, akompanuos pianis
tė Aldona Kepalaitė. Chorui va 
dovauja Vytautas Strolia. Šo
kiams gros R. Butrimo orkest
ras. Veiks bufetas. Įėjimo au
ka 2 dol., moksleiviams 1 dol.

ITALIJOJ
— Kun. dr. P. Jatulis pakel

tas į prelatus, šv. Tėvas Pau
lius VI-sis šiomis dienomis ^pa
tingai pagerbė Panevėžio vys
kupijos lietuvį kunigą dr. Pau

lių Jatulį suteikdamas jam pre
lato titulą.

Kun. dr. Paulius Jatulis yra 
gimęs 1912 m. Vabalninke, Bir
žų apskrityje. Mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje ir Kauno kunigų se 
minarijoje. Kunigu įšventintas 
1934 m. buvo paskirtas vikaru 
į Leliūnus, o vėliau gimnazijos 
kapelionu į Anykščius, šalia sa
vo pastoracinių pareigų uoliai 
tęsė teologijos studijas Vytauto 
Didžiojo universitete ir 1939 m. 
Panevėžio vysk. K. Paltaroko 
buvo pasiųstas į Romą specia
lioms Šv. Rašto studijoms. Bib- 
liniame Institute įsigijo šv. Raš 
to licenciato laipsnį ir Šv. Gri
galiaus universitete teologijos 
daktaratą parašydamas dizerta- 
ciją “De saneto Cypriano—ani- 
marum pastore”. Be to studija
vo kalbas ir misijų istoriją ir 
dabar laisvai vartoja lietuvių, 
lotynų, italų, anglų, vokiečių, 
prancūzų, ispanų, rusų — len
kų ir senąsias hebrajų, arabų ir 
graikų kalbas, šalia savo stu
dijų 1948 metais dirbo Vatika
no radijo lietuviškoje tarnyboje.

1949 m. išvyko į Australiją lie 
tuvių tremtinių pastoracijai ir 
devynis metus pasišventęs dirbo 
Adelaidės lietuvių bendruome
nėje. Čia jis parašė knygą iš mi
sionierių gyvenimo “Po tūkstan 
čiais kaukių” ir “Marijos mė-

Balfo — Dainavos suruoštame Čiurlionio ansamblio pagerbime (iš 
k. į d.) St. Semėnienė, J. Bobinienė ir J. Mileriutė. Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
ATVYKSTA ASTRONAU

TAS . . .
Astronautas Virgil Grissom 

atvyksta Chicagon geg. 13 d. 
Jis pasakys kalbą McCormick 
salėje.
SUŽEISTOS BUSIMOS VIE

NUOLĖS
Devynios postulantės, būsimos 

vienuolės seserų Nazaratiečių 
vienuolyne, 353 N. River, Dės 
Plaines priemiestyje, buvo su
žeistos, kai sugriuvo antrojo 
aukšto balkonas. Iš viso 23 vie
nuolės buvo nuvežtos į Šv. Šei
mynos ligoninę, Dės Plaines.

17 RUSŲ NEŽUVO ERDĖJE
Rusų mokslininkai, dalyvaują 

erdvės simposiume Conrad Hil
ton viešbutyje, neigia pasikar
tojančius gandus, jog 17-ka ru
sų kosmonautų yra žuvę erdvės 
nelaimėse.
STREIKUOJA 1,700 DABININ- 

KŲ
Chemikalų darbininkų unija 

Waukegane iššaukė streiką prieš 
Johns - Manville kompaniją. 
Streikuoja 1,700 darbininkų.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LKM S-GOS 21 KP. GRAŽIAI

MINĖJO MOTINOS DIENA

Gegužės 2 d. Town of Lake 
Moterų sąjungos 21 kp. turėjo 
savo metinę šventę - motinų pa
gerbimą. Ta proga 8 vai. r. Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje buvo atna
šautos šv. mišios už gyvas ir 
mirusias sąjungietes. Narės ben 
drai ėjo prie šv. Komunijos.

Po šv. mišių parap. svetainėj 
įvyko bendri pusryčiai, kuriuo
se dalyvavo ir parap. klebonas, 
sąjungiečių dvasios vadas. kun. 
E. Abromaitis, kuris sąjungie
tes pasveikino Motinos dienos 
proga. Už mirusias atkalbėjo 
maldą.

Klebonas kvietė sąjungietes 
dalyvauti jo 25 m. kunigystės 
jutoiliejdje gegužės 16 d. Sąjun
gietės kvietimą maloniai priėmė 
ir nutarė įteikti gražią dovaną. 
Tą padaryti buvo įgaliota pirm. 
J. Kuzmickienė, ilgametė nepa
mainoma ir mylima mūsų vado
vė.

Po pusryčių įvyko trumpas 
susirinkimas, kuriame kalbėta 
apie artėjantį sąjungos seimą. 
Taip pat aptarta bėgamieji kuo
pos reikalai, bei metinis vasaros 
parengimas, kuris įvyks rugpiū-

nuo” ir įsteigė Adelaidės para
pinį laikraštėlį “šventadienio 
balsas”, kuris jau atšventė de
šimties metų sukaktį.

1957 m. kun. dr. Paulius Ja
tulis vėl buvo pakviestas dirbti 
Vatikano radijo lietuviškoje tar 
nyboje ,iš kur po dvejų metų 
darbo pasitraukė specialiai Lie
tuvos Bažnyčios istorijos šalti
nių rinkimui Vatikano ir kituo
se Italijos archyvuose. Šalia to 
jis visą laiką bendradarbiauja 
“Lietuvių Enciklopedijoje” duo
damas gausybę įvairių straips
nių iš Lietuvos Bažnyčios isto- 
rios ir redaguodamas Ukrainos 
Bažnyčios istorinių šaltinių lei
dinį “Monumentą Ucrainae Hi- 
storiae”, kurių jau antrasis to
mas baigiamas spausdinti, ir 
yra technikinis redaktorius lie
tuvių istorinio žurnalo “Tautos 
praeitis” leidžiamo Romoje.

NUPIOVE ABI KOJĄS
Russel Rowe, gyvenąs Zion 

priemiestyje, tarnaująs JAV ma 
rinuose, guli Walter Reed ligo
ninėje, VVashingtone, kur jam 
nuplautos abi kojos. Jis buvo pa 
šautas penkis kartus Santo Do
mingo. Už keturių mėnesių jis 
būtų baigęs savo tarnybą. Žadė
jo tapti dantistu. Jo sužiedotinė 
už jo ištekės, jeigu jis pagis.

ALYVŲ PARODA
Alyvų paroda vyksta Lilacia 

parke, Lombard priemiesty geg. 
8 — 17 d. Daugiau 1,200 alyvų 
krūmų auga 7% akro parke. Jų 
yra 275 rūšių. Parodoj irgi yra
71,500 tulpių, kurių yra 105 rū
šys. Parkas, šįmet veikiąs 35- 
tus metus, tikisi sulaukti mili
joninio lankytojo.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

čio 29 d. J. J. Kuzmickų namuo
se, 7007 S. Justine St.

Į sąjungiečių seimą išrinkta 
delegate ilgametė raštininkė, są 
jungos garbės narė, Sofiją Bart 
kus. Seimas įvyks rugpiūčio mė 
nesį Detroite.

Buvo pranešta, kad sunkiai 
serga sąjungietė P. Birbelaitė. 
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. Lan 
kyti sutiko J. Kuzmickienė,
O. Landienė, B. Cicėniene, O. 
Vaznienė.

Po bendro minėjimo, motinų 
dienos šventės, narės skirstėsi 
gražioj nuotaikoj. A. S.

MARQUETTEPAKKIEČIAI 
TURI PASISPAUSTI

Marąuette Parko lietuvių ko
lonija yra pati turtingiausia ir 
gyviausia, todėl jai reikia dau
giau ir pasirodyti savo nuoširdų 
mu ir susipratimu Balfo vajaus 
metu. Tiesa, kad čia gyvenantie
ji žmonės gražiai ir dosniai au
kojo, (bet kadangi žymi dalis čia 
esančių lietuvių nebuvo aplan
kyti dėl adresų neturėjimo ar 
rinkėjų stokos, tai rezultatai 
parodė, kad čia reikia daugiau 
pasispausti vajaus metu ir su
telkti visas jėgas aplankymui vi 
sų čia gyvenančių lietuvių. Žmo 
nės supranta vargą ir šalpos 
reikšmę, tik reikia juos aplan
kyti ir paprašyti, kad ir mažos, 
bet nuoširdžios ir visuotinės au 
kos. Užtat reikia iš anksto susi
daryti gerą kartoteką ir rin
kėjų.

Tokias bėdas svarstyti ir nau 
jus planus ateičiai susidaryti bei 
išklausyti atliktų darbų apyskai 
tas, gegužės 2 d. parapijos sa
lėje, turėjo savo narių metinį 
susirinkimą, kur buvo išsklau- 
syti valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, turėta ben
dros diskusijos ir paklausimai 
bei aptarti visi svarbesnieji dar
bai ateityje, kaip turėtų tvar
kytis Balfo 5 sk., kad galėtų pa 
siekti geresnių rezultatų šalpos 
srityje.

Susirinkimą tvarkė P. Žilys ir 
sekr. Čepaitis. Kalbėjo L. Nag
lius, J. Vepštas ir A. Ūselis. 
Buvo išklausytas pranešimas 
apie Balfo suvažiavimą ir jo nu 
tarimus New Yorke, kur daly
vavo 5 skyriaus 9 atstovai, pir
mininko pranešimas apie atlik
tus darbus, Balfo vajaus rink
liavas ir jų duomenis bei darbo 
talkininkus, narių verbavimo ak 
ciją ir daug kitų smulkesnių rei 
kalų. Valdyba buvo padidinta 
iki 9 asmenų ir jie visi Čia pat 
ibuvo išrinkti be didelių sunku
mų. Tai parodė, kad šalpos dar
bui dar yra pasišventusių žmo
nių, tik reikia suieškoti ir pa
prašyti.

Apie skyriaus kasos stovį pra 
nešė ižd. J. Vepštas. Dabar ka
soje yra likę $260.06. Skyrius 
turi 66 narius. Vykdo kasmet 
Balfo reikalui rinkliavą prie 
bažnyčios, kaip tradicija jau 14 
metų ir kasmet surenkama vi
dutiniškai apie tūkstantį dole
rių. Vokeliai išdalinami vieną 
sekmadienį prie bažnyčios ir ki
tą surenkami atgal. Klebonas 
mielai davė leidimą.

Revizijos komisija palikta ta 
pati ir kitiems metams. Daly- 
v'ų skaičius rodė, kad Balfo 5 
skyrius gali stipriau pajudėti.

—A. Gintneris

IŠSIUNTĖ DAUG DRABUŽIŲ
National Catholic Welfare or

ganizacija per pirmus tris šių 
metų mėnesius išsiuntė užsienin 
per 11-ką milijonų svarų dra
bužių. Jų vertė siekia 16.5 mil. 
dolerių. Drabužiai buvo dalis 
virš 15-kos milijonų svarų su
rinktų pereitų metų Padėkos 
dienos proga.


