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JAV-bės maž'ns 
savo kirmius 
dalinius Vokie? joj

VVASHINGTONAS. — Jung- 
tinės Amerikos Valstybės ruo
šiasi iš V. Vokietijos atsiimti 
savo 35,000 karių, jų tarpe 7, 
000 aviacijos vyrų. JAV-bių y- 
ra 245,000 karių V. Vokietijoje. 
Anglija irgi sumažins savo ka
rinius dalinius Vokietijos Pa- 
reinyje, išvesdama 5,000 vyrų; 
dabar Anglija ten turi apie 50, 
000 karių. Karių išvedimai bus 
pradėti ateinančių metų sausio 
mėnesį.

JAV-bės šiuo savo žygiu šiek 
tiek sustabdys dolerio tekėji
mą j užsienius. Per metus A- 
merika sutaupys 100 milijonų 
dolerių.

Kanclerio Kiesingerio vyriau
sybė teigia, kad V. Vokietijai 
yra būtina JAV-bių karinė ap
sauga. Washingtonas patikri
nęs vokiečių valdžią, kad ka
rinių dalinių sumažinimas ne
pakenks jų saugumui.

— Adenaueris stiprino visų 
Europos tautų pasitikėjimą. Lie
tuvos diplomatijos šefas yra 
pasiuntęs Vokietijos federali- 
niam užsienio reikalų ministe
riui W. Brandtui šį užuojautos 
laišką dėl K. Adenauerio mir
ties:

Mirus buvusiam federaliniam 
kancleriui dr. Konradui Aden
aueriui, turiu garbes pareikšti 
Tamstai nuoširdžią užuojautą.

Tvirtai tikėdamas laisvės bei 
demokratijos dėsniais ir griež
tai atmesdamas smurtą tarp
tautiniuose santykiuose, šis įžy 
mus Vokietijos atstovas stipri-

Gegužės 13 d. New Yorke rengiamas didžiulis paradas, kuriame bus 
pasisakyta už reikalą tęsti kovą prieš komunistus Vietname. Lietuvių 
dalyvavimo gegužės 13 žygyje iniciatoriai su žygio vyriausiu orga
nizatoriumi (iš k. j d.) “'Laisves žiburio” radijo vedėjas R. Kezys. Ray 
Gimmler ir angliškosios dalies vedėjas A Mažę ka. Rašinys apie šį 
paradą tilpo vakar “Drauge". Nuotr. Vyt. Maželio

Turkijos opozicinė partija 
sukanti kairėn

ANKARA, Turkija. Ke- landžio 29 d. kairieji įgijo ga-

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas ieško 
artimų ryšių su visuomene

CHICAGO. — Naujasis Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto (Vliko) pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas, aplankęs 
daugelį P. Amerikos ir Euro
pos valstybių politikų, šiuo me
tu važinėja po lietuvių centrus 
JAV-se ir Kanadoje. Šiomis die
nomis jis lankosi Chicagoje. Tai 
pirmasis jo oficialus kaip Vli
ko pirmininko vizitas lietuviš-I 
koms institucijoms ir didžio
sioms organizacijoms.

Vliko pirm. dr. J. K. Valiu- į 
nas pereitą šeštadiėnį, balan
džio 29 d., padarė platų prane
šimą Hamiltone, Kanadoje, liet. 
visuomenei, kuri buvo sukvies-' 
ta Tautos fondo atstovybės. Va
kare turėjo pasimatymą su Ha
miltono liet. organizacijų pir
mininkais ir svarbesniais veikė
jais. Sekmadienį platų prane
šimą padarė Toronto lietuvių 
visuomenei, vizitavo Lietuvos 
gen. kons. dr. J. Žmuidziną, liet.

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko 
vizitas Chicagoje

dienio vakare išskrido į Chica-i 
gą-

Pirmadienį dr. Valiūnas Chi
cagoje pasimatė su vysk. V.
Brizgiu, vizitavo gen. kons. dr.
P. Daužvardį, aplankė “Drau
go” ir “Naujienų” redakcijas,
LB cv pirm. J. Jasaitį ir kt.
Antradienio vakare turėjo po
sėdį su Alto valdyba, kur išdės
tė Vliko planus, aptarė bend
ros veiklos planus ir kt. Ypač 
buvo tartasi dėl ateinančių me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų minėji
mo.

Vliko pirm. visur išdėstė sa
vo vadovaujamos institucijos 
veiklos planus ir užsimojimus, 
kurie apima ilgesnį laikotarpį 
laisvinimo kelyje.

Dr. J. K. Valiūnas
nas žada vykti į Clevelandą ir

Gegužės 13-14 d. dr. Valiu- ten pasimatyti su PLB valdy

turiasdešimt aštuoni senatoriai lą griežtai kontroliuoti visus parapijas, pasimatė su organi- 
ir parlamento nariai pasitrau- partijos narius, įskaitant ir par- Į zaclJU pirmininkais ir žymes- 
kė balandžio 30 dieną iš Tur- lamento narius. niais veikėjais, lo pat sekma-
kijęs didžiosios opozicinės gru- Pasitraukus 48 nariam, par-1 _____________________ ____
pės — respublikonų liaudiės par tija liko su 102 parlamentarais
tijos. Jie pareiškė, kad partija 450 narių seime ir 32 senato- 
patekusi į “pavojingą kairiųjų riais 185 narių senate. Valdan- 
nuotykių ieškojimą".

girną kad jų partija slenka į

no visų Europos tautų pas.ti-,, ; , ..b.A^- _____ ~ kad ji slenkanti link socializmo,kėjimą geresniąja ateitimi. To- y

kraštutinę kairiąją. Abu įtai- 
ti teisingumo partija, konservą-į goja, kad “kairiosios — centro 

Naujoji administracija, vado- torių grupė, turi 242 deputatus linkmės idėjos yra stipriausia 
vaujama buv. darbo ministerio ir 95 senatorius. i galima užtvara komunizmui plis
Bulento Ecevit’o, pradėjo parti- Inonu ir Ecevit paneigė tei- ti”.
ją kontroliuoti praėjusiais me
tais. Ji prisiėmė “kairiojo - vi
durio” sparno filosofiją.

Tarp pasitraukusiųjų yra try
lika buvusių ministerių kabi
neto narių. Jie pasitraukė iš 
respublikonų liaudies partijos,

kių velionio įsitikinimų kilni iš
raiška buvo taip pat jo drau 
gingas nusistatymas Baltijos 
Valstybių atžvilgiu. Todėl aš 
esu tikras, kad lietuvių tauta 
atjaučia vokiečių tautos gedu
lą dėl šio didžiojo valstybės 
vyro mirties.

o gal net ir komunizmo krypti
mi.

Partijos pirm. Ismet Inonu, 
kuris buvo Turkijos prezidentu 
nuo 1938 iki 1950 metų ir 'kelis 
kartus premjeru, remia kairią
ją grupę.

Specialiame suvažiavime ba-

Amerikiečiai marinai
paėmė

ba, lietuviškomis organizacijo
mis ir žymesniais veikėjais. Ge
gužės 19 d. dalyvauti atvyks į 
Chicagą Bačiūnų sukaktuvėse, 
Gražinos operoje bei pasimatys 
su politiniais veiksniais. Tuo 
Vlikas nori labiau supažindinti 
visuomenę su savo veikla ir 
planais bei palaikyti artimesnį 
kontaktą, kad visuomenė žinotų 
apie jo darbus.

— Lietuvos diplomatijos še
fas praneša, kad mirus įgal. 
ministeriui dr. F. Meieriui, Bra
zilijos*' lietuviams konsularinius 
patarnavimus (pasų, liudymų 
reikalais) laikinai atliks Lietu
vos pasiuntinybė Urugvajuje. 
Jos adresas: Legacion de Li- 
tuania. C. Ciudad de Paris 5836. 
Montevideo. Uruguay.

Lietuvos žibalas ir okupanto siekiai

Lenktynės j Europos ekonominę bendruomenę su kliūt imis. — Anglijos 
ministeris pirmininkas Wilsonas greitai bandysiąs įsijungti j Europos 
Bendrąją rinką, remiant jo žygį Benelux valstybėm, bet kelyje gali 
sut kti didelę kliūtį — generolą de Gaulle.

Priverstinė auka

Įsidėmėtina ypač tai, kad Mas 
kvos valdžia, Lietuvos gyven
tojų nesiklausdama įkinkė juos 
ieškoti Lietuvoj žibalo savo jė
gomis ir savo lėšomis, apdėju- 

į si juos keleriopai didesniais mo
kesčiais. Iš dviejų kilometrų 
gelaąės išsunktieji žibalo lašai 
Lietuvos žmonėms jau yra kaš
tavę brangiau už pačius skais
čiausius deimantus.' Tai privers
tinė auka “visos didžiosios tė
vynės gerovei”. Jei šis turtų 
“tėvynei” ieškojimas nepasisek
tų, privertėjams galva neskau
dės, nes viskas bus jau pačių 
Lietuvos žmonių apmokėta. O 
jei pasiseks — nauda “tėvy
nei”, o Lietuvai — gal pagyri
mai, gal ir raudona vėliava su 
Lenino ordinu... Apčiuopiamai 
Lietuva galėtų būti atlyginta 
tik tuo atveju,“ jeigu ateity jai 
pavyktų atsikabinti nuo tos va
dinamosios “nesavanaudiškos 
globos”, nuo priklausomybės 
"tėvynei”.

Skirtumas tarp nepriklauso
mos Lietuvos pradėtųjų geolo
ginių darbų apimties ir dabar
tinio jų masto neabejotinai di
delis. Tik atitinkamai didelis ir 
Lietuvos gyventojams uždėtos 
naštos svorio skirtumas. Pra
eities ir dabarties lygintojai ven 
gia net išsitarti apie naštos skir 
tumą. O ją nesantieji neturi ga
limybės nei pasiteirauti, Kodėl 
ir kieno labui ta našta taip pa
sunkinta. (Elta)

500 gręžinių, o gilieji gręžiniai 
siekia iki dviejų kilometrų”.

Faktai
J * •’ ■- "

Šiame palyginime faktai 
gali būti maždaug tikri. Tik jų 
lyginimas lieka vistiek dema
gogiškas, kai nutylimos aplin
kybės, kodėl tie faktai tok:.

Prieš 30 - 40 metų Lietuvoj 
1 geologinių tyrinėjimų buvo tik 
pati pradžia, kadąngi ankstes
niojo rusų valdymo laikais lie
tuviams nebuvo įmanoma nei 
pagalvoti apie tokius darbus sa
vo krašte. Tad suprantama, kad 
nepriklausomoj Lietuvoj tokiem 
tyrinėjimams rengtis galėjo 
pradėti tik paskiri tos srities 
žinovai, nors šiek tiek tam pa
siruošę. Bet tokių tada buvo 
vos du - trys... Tokių specialistų 
skaičių padauginti keleriopai — 
ne keletos metų uždavinys.

Dabar vien tam darbui va
dovauti Lietuvoj yra jau kelios 
dešimtys išsimokslinusių geolo
gų, be kurių nebūtų prasmės 
nė pradėti telkti tuos, kaip sa
ko, du tūkstančius dirbančiųjų 
geologinėje tarnyboje. O tiems 
vadovams parengti, kaip patys 
lygintojai pripažįsta, didelį in
dėlį įnešė profesoriai M. Ka- 
veckis, J. Dalinkevičius ir eilė 
jų mokinių, tapusių geologijos 
dėstytojais. O tai reiškia, kad 
to pastato pamatai padėti a- 
nais “atsilikėliškais” laikais..

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Sovietiniams geologams pagerb 
ti skirtąją dieną (balandžio 2) 
ir “Tiesa” įdėjo Vilniuje vei
kiančios Geologijos valdybos 
viršininko V. Mikalausko straip 
snį, kuriame, kaip paprastai, 
daugiausia dėmesio atkreipta į 
palyginimus to, kaip Lietuvoj 
buvo prieš 30 - 40 metų, su tuo, 
kas dabar yra.

Geologijos srity tokie palygi- 
-imai sovietiniam režimui itin 

patogūs demagogiškai pasigirti, 
kadangi daugelio tokių darbų, 
kaip žibalo ir gamtinių dujų 
ieškojimas, anuo metu Lietuvoj 
dar nė nesikėsinta pradėti.

Lygintojai pagrįstai primena, 
kad “Tais laikais geologiniais 
tyrinėjimais užsiiminėjo tik at
skiri mokslininkai savo inicia
tyva, o tam skiriamos lėšos bu
vo labai skurdžios. Pats giliau
sias gręžinys, kurį išgręžė vo
kiečių firma Kauno Ragučio a- 
laus darykloje, pasiekė tik 295 
metrus”.

Dabar esą kas kita, nes — 
“partijos ir vyriausybės rūpes
čiu sukurta pajėgi geologinė 
tarnyba... Daugiau kaip 2,000 
dirbančiųjų . geologinėje tarny
boje, apsiginklavę naujausia 
technika, pasklidę po respubli
kos rajonus, atlieka įvairius ge
ologinius tyrinėjimus... Kiek
vienais metais išgręžiama apie

SAIGONAS. — Tris dienas 
amerikiečiai marinai kovėsi su 
šiaurės vietnamiečių kariniais 
daliniais prie 881 kalvos. Va
kar amerikiečiai marinai paėmė 
šią strateginę kalvą, nuo ku
rios matyti ginklų ir žmonių 
tiekimas iš šiaurės į pietų Viet
namą.

Šiose kovose už kalvą žuvo 
96 amerikiečiai marinai, nema
žas skaičius vyrų sužeista. Ko
munistų nukauta 720.

JAV-bių kovos lėktuvai už
vakar bombardavo Migų lėktu
vų bazę netoli Hanojaus, Š. Viet 
namo sostinės. Amerikiečiai la
kūnai sudaužė bazėje 8 Migus, 
o kitus 3 Migus numušė susirė
mime virš Šiaurės Vietnamo.

Komunistai sustiprino

žygius šiaurinėje Pietų Vietna
mo dalyje. Raudonieji ketina 
pradėti žygį su trimis naujo
mis divizijomis.

Sov. Rusija ir jos satelitai 
padidino ginklų tiekimą šiau
rės Vietnamui, kuris vykdo ag
resiją prieš P. Vietnamą.

Trumpai iš visur

Anglijos pastangos įsijungti j 

Europos ekonomine bendruomene
LONDONAS. — Anglų mi-, prez. de Gaulle, kuris savo nuo- 

nisteris pirm. H. Wilsonas jau j monę dėl šių anglų pastangų 
įtikinęs ’/.i savo ministerių ka- pasakys už savaitės savo spau- 
bineto narių, kad Anglijai rei- dos konferencijoje.

Kalendorius
Gegužės 3 d.: šv. Juvenalis, 

šv. Antanina, Arvistas, Diva.
Gegužės 4 d.: šv. Florijonas, 

šv. Monika, Beržas, Mintautė.
Oras

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 40 
laipsnių.

Saulė teka 5:49, leidžias 7:49.

— Amerikiečiui dailininkui 
Rockwell Kent’ui ir vokiečių 
protestantų dvasininkui M. Nie- 
moller’iui paskirtos Lenino tai
kos premijos. Abu kritikavo JA 
Valstybių politiką Vietname. 
Taip pat paskirtos Lenino tai
kos premijos šiems asmenims: 
Pietų Afrikos advokatui A. Fi-

savo' scher’iui, kuris yra įkalintas, 
kovojąs prieš segregaciją ir tu
rįs ryšių su komunizmu; čekų 
mokslininkui Ivan Malek’ui, Ry
tų Vokietijos amatų unijų pir
mininkui H. Warnke’i meksikie
čiui dailininkui D. A. Siąueiros.

— Melbournie,, Anstralijoje, 
sustojo tramvajai ir autobusai, 
kai tramvajaus atėjęs vairuoti 
anglas buvo apsiavęs rudais iš
eiginiais batais, o vadovybė iš 
jo reikalavo būtinai apsiauti 
taisyklių reikalaujamais juo
dais.

kia įsijungti į Europos ekono 
minę bendruomenę (Bendrąją 
rinką), nes to reikalauja angių 
ekonominiai bei socialiniai rei
kalai.

Anglijai bebandant įsijungti 
į Europos ekonominę bendruo
menę (Bendrąją rinką), anti- 
rinkiečiai vakar suruošė demon 
straciją prie 10 Downing (val
džios rūmų), nešdami juodą 
karstą, ant kurio buvo užrašas: 
“Mirtis Britanijos demokrati
jai”.

Ministeris pirm. H. \ViI30nas, 
prieš šešius metus priešinęsis 
Anglijos įsijungimui į Europos 
ekonominę bendruomenę, vakar 
paenformavo parlamentą, jog jo 
kraštas vėl bandys įsijungti į 
šią europiečių ekonominę bend
ruomenę. Didžiausia kliūtimi 
Anglijai įsijungti į Europos 
Bendrąją rinką yra Prancūzijos

Europos ekonominę bendruo
menę (Bendrąją rinką) sudaro 
Belgija, V. Vokietija, Prancū
zija, Olandija, Italija ir Liuk
semburgas.

Gi Europos Laisvąją rinką 
sudaro Anglija, Šveicarija, Por
tugalija, Danija, Norvegija, Šve 
dija, Suomija ir Austrija, šios 
rinkos nariai pritaria Anglijos j 
įsijungimui į Europos ekor.o- i 
minę bendruomenę (Bendrąją 
rinką).

— Du vyrai užvakar buvo 
pagrobę O’Hare aerodrome iš 
sprausminio lėktuvo, besiruo
šiančio skristi į New Yorką, 
85 svarų maišą, kuriame buvo 
apie dviejų milijonų dolerių ver 
tės Šerų ir bonų. Tačiau grobis 
neilgai buvo jų rankose, nes 
jie buvo sulaikyti sumanaus po
licininko Charles Perce.

Dodd nori, kad balsuotojai pasisakytų. — Šen J Dodd (laikąs telefoną 
prie ausies) laikraštininkams VVashingtone pareiškė "mano sąž nė yra 
rami”, Senato etikos komisijai paprašius senatą papeikti jį už rinkim - 

nių pinigų panaudojimą savo asmeniškiems reikalams. Dodd pareiškė, 
kad 1970 metais jis leis'“'Connecticut balsuotojams apspręsti jo elgėsi. 
Senatorius R B Long (D., La.) pareiškė, kad jis senato posėdyje kal

bės prieš etikos komisijos siūlymą cenzūruoti senatorių Dodd, nes jis 
nenusikaltęs, panaudodamas jam žmonių suaukotus pinigus. Jei šen.

Dodd būtų dėl to papeiktas, tai galėtų panašiai būti papeikti apie pusę 
senatorių, pasakė šen. Long.

įvairios žinios
— Japonijos imperatoriui Hi- 

roliito balandžio 29 dieną su
kako 66 metai amžiaus.

— Prezidento pareigas einąs 
gen. Suharto planuoja pakeisti 
vietomis Indonezijos armijos 
vadus, kad užsitikrintų, jog ka
rinėje vadovybėje yra patiki
mi kariai.

Gen. Suharto armijos vado
vybę paves savo pagalbininkui 
gen. lt. M. Wanggabean’ui. Kie
tas antikomunistas gen. maj. 
Alamsjah numatomas trečiuo
ju armijos vado pagalbininku.

Suharto jau yra pakeitęs ka
rinius vadus vidurio ir rytų Ja
voje, kur yra komunistų sub- 
versyvinės tvirtovės. Jis taria
si dėl kitų pakeitimų su aukš
tais kariškais pareigūnais.
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ŠV. JURGIO SUEIGOJE
Iškilmingon skautų patrono 

šv. Jurgio sueigon Chicagoje 
kasmet susirenka vis gausesni 
būriai skautų-čių. šiemet, balan 
džio 23 d., erdvioji Bogan moky 
klos auditorija jau vos talpino 
tankias skautų, skaučių gretas 
ir gausų būrį skautininkų, tėvų 
ir svečių. Rikiuotėje dalyvavo 
525 skautai-tės, o svečių tarpe - 
kelios dešimtys skautininkų ir 
akademikų. Sueigą vedė Litua
nicos t-to adjutantas j.b.v. valt. 
R. Kuustmanas.

Iškilmingoje dalyje sueigos 
vadovo raportą priėmė ir išsiri
kiavusius tuntus vizitavo LS se 
serijos VS v.s. M. Jonikienė, vi
durio raj. vadas v.s. V. Tallat- 
Kelpša, Vid. raj. vadeivė s B. 
Kožicienė ir s. K. Cijūnėlis, LS 
B jūrų skautij skyriaus ved. j.s. 
Br. Juodelis ir ASS vadijos na
rys. v. s. Statkus. Įnešus gau
sias skautiškųjų vienetų, Lietu
vos įr JAV vėliavas sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Įsaky
mus perskaitė ps. R. Jautokie- 
nė — Aušros Vartų t-to, akade
mikai P. Bielskus — ASS, ps. 
D. Vainauskaitė — Kernavės ir 
ps. L. Ramanauskas — Lituani
cos.

Sueigoje įžodį davė 9 jaun. 
skautės, 6 jaun. skautai, 25 
skautės ir 6 skautai, o 48 skau
tininkų rate įžodį davė į paskau 
tininkes laipsnį pakeltosios ker- 
navietė v. si. Irena Kerelienė ir 
akademikės Dalia Tallat-Kelp- 
šaitė bei Danguolė Markutė.

Šv. Jurgio sueigoje Chicagoje garbės ženklais apdovanotus Lituanicos 
tunto vadovus ir rėmėją p. Vaitkevičių sveikina Vidurio raj. vadas 
v.s. V. Tallat-Kelpša ir LSB Jūrų skautų skyriaus vedėjas j.s. 
Juodelis.

Br.

CHICAGOS VADOVŲ 
DĖMESIUI

Autobusas į Seserijos vado
vių suvažiavimą išvyks penkta
dienį, gegužės 5 d. 8 vai. v., nuo 
Jaunimo centro. Visos vykstan
čios prašomos būti prie Jaun. cen 
tro 7:30 v.v. Autobuse dar yra 
kelios neužimtos vietos, kurio
mis galėtų pasinaudoti ir ne va
dovės, norinčios gegužės 6-7 d. 
d. apsilankyti St. Catharines ar 
Hamilton, Canadoje. Dėl infor
macijų kreiptis į Seserijos vyr. 
skautininkę s. M. Jonikienę 
telef. PR 6-3583.

KANDIDATAI Į LB TARYBĄ

Nemažas skaičius skautų ak
tyviai reiškiasi LB veikloje. 
Kandidatų į JAV LB tarybą rin
kiminiuose sąrašuose randame 
net penkias t. y.: dr. S. Biežis— 
skautams remti d-jos pirminin
kas, fil. architektas Vytautas 
Germanas — buvęs “Mūsų vy
tis” žurnalo redaktorius, s. žur
nalistas Vytautas Kasniūnas — 
Lituanicos t-to vadijos narys, 
ps. fil. Dalia Tallat-Kelpšaitė — 
veikli akademike ir s. dailinin
kas Vladas Vijeikis — dabarti
nis LS brolijos vyriausias skau
tininkas, kuris buvo išrinktas ir 
į kadenciją baigiančią LB tary
bą. Kadangi kiekvienas lietuvis 
savo kilme automatiškai yra lie
tuviškosios bendruomenės na
rys, LB vadovybė kviečia visus, 
sukakusius 18 m. amžiaus, da
lyvauti š. m. gegužės 6 ir 7 d, d.

Šlipsus įžodį davusiems užrišo 
LSS VS v.s. M. Jonikienė — 
Kernavės t-tui, Vid. raj. vadeivė 
s. B. Kožicienė — Aušros Var
tų ir Vid. raj. vadeivas. K. Cijū
nėlis — Lituanicos t-tams, o 
naująsias paskautininkes žaliai
siais kaklaraiščiais papuošė Vi
durio raj. vadas v. s. V. Tallat- 
Kelpša.

Sueigos metu buvo prisegti 
žymenys jais lapkričio 1-os, Va
sario 16-tos ir šv. Jurgio dienos 
progomis apdovanoti vadovai, 
skautai ir tuntų veikloje pasižy
mėję tėvai - rėmėjai. Įteikti pa
žymėjimai 20-čiai skautų, baigų 
šių Lituanicos t-to skiltininkų 
kursus. Atitinkami pažymėji
mai įteikti ir visiems į vyresniš
kumo laipsnius pakeltiesiems 
skautams-tėms ir vadovams.

Vėliavas išnešus LS seserijos 
VS v.s. M. Jonikienė prabilo į su 
eigos dalyvius, kviesdama visus 
šv. Jurgio pavyzdžiu naikinti 
blogį pasaulyje, pirmiausiai ko
vojant su juo savyje. Pritaikytą 
šventės temai rašinėlį perskaitė 
Lituanicos t-to jaunasis draugi
ninkas si. G. Plačaš. Seserijos 
jūrų skaučių grupė visus pra
juokino vykusiai inscenizuoda- 
mos “Vaidinimas, kuris visiems 
turi patikti”, o akademike R. Ba 
raitė ir s. J. Paronis visus daly
vius įtraukė bendron dainon. 
Vid. raj. vadas v.s. V Tallat- 
Kelpša padarė keletą svarbių 
pranešimų. Sueiga buvo baigta 
dalyvavusių vienetų paradu.

įvykstančių rinkimų balsavi
muose. Pasinaudokime šia gali
mybe išrinkti tinkamiausius as
menis vadovauti LB, o tuo pa
čiu ir JAV lietuvių kultūrinei 
veiklai.
PAKĖLIMAI LS SESERIJOJE

Šių metų šv. Jurgio šventės 
proga LSS tarybos pirmija į vy
resniškumo laipsnius pakėlė:

•Į vyr. skautininkes:
1. s. Ireną Ruseckienę, Hart

ford, Conn., 2. s. Malviną Joni
kienę, Chicago III.

į paskautininkės:
1. v. si. Mildą Jokubaitytę, 

Cleveland, Ohio, 2. v. si. Danutę 
Jokubauskaitę, Melbourn, Aust 
ralija, 3. s. si. Ireną Kerelienę, 
Chicago, III., 4 v. si. Nijolę Ma- 
lišauskaitę, Melbourn, Australi

Lituanicos tunto skautai šv. Jurgio šventės sueigoje Bogan mokyklos 
sporto salėje. Nuotr. Augio Būtėno

BROLIJOS VADAS

Antroji pavasarinė brolijos 
vyr. skautininko kelionė nu
skraidino jį į užsienį: šv. Jurgio 
savaitgalis praleistas Hamilto
no ir Toronto sesių-brolių tarpe. 
Sekmadienio būta darbingo, 
kaip reta: nuo rytinės maldos 
Hamiltone ligi vakarienės su 
skautų rėmėjais Toronte brolis 
Vijeikis turbūt net prakaito nu- 
sišluostyt neturėjo laiko. Bet iš
vyka buvo smagi, naudinga ir 
broliŠKa, tad ir kelionės nuovar
gis sutirpsta prieš šį, nors ir 
trumpą, bet prasmingą vizitą. 
Susitikta su Kanados vadovais, 
pasidžiaugta jaunųjų brolių jud 
rumu, atnaujintos tėvynės lai
kų pažintys.

Hamiltono iškilmės pradėtos 
skautų pamaldomis lietuvių baž 
nyčioje. Po mišių, kurias atnaša 
vo kun. s. Kulbis, SJ, dalyvauta 
bendroje vietos brolių (vadovas 
s. Tumaitis) ir sesių iškilmingo 
je sueigoje, o vėliau vyr. s-kas, 
vadovai ir tėvai buvo priimti pa 
rapijos klebono Tadarausko. Pa 
žymėtina, kad Hamiltono skau- 
tai-ės laimingi tuo, jog mielojo 
klebono asmenyje turi puikią 
užuovėją. Prie parapijos yra sa
lė, panaši į Chicagos Jaunimo 
centrą, kurią sesės ir broliai 
naudoja savo sueigoms ir kitai 
veiklai.

Pusdienis pralekia akimirka ir 
vyr. s-kas šuoliuoja į kaimyninį 
Torontą. Čia liet. pranciškonų 
namuose torontiškė Jurgio suei 
ga ir skautorama, kur dalyvau
ja skautai iš Toronto, Hamilto
no, St. Catherines ir Niagaros 
Krioklio. Iškilmėse be tunto va
dovybės, atsilankė Kanados rajo 
no vadas S. Eimantas ir broli
jos vadeiva s. Batūra. Pastarą
jį atsimename neseniai dalyva
vusį Kanados mokytojų suva
žiavime ir gražiai reprezentavu 
sį mūsų sąjungą, iškeliant jos 
auklėjamąjį charakterį ir ragi
nant siųsti jaunimą į skautų ei
les. Daugiau tokių skautybės 
puoselėtojų!

Po skautoramos vėl naujas 
puslapis Toronto skautų gyveni 
me: pranciškonų namuose atida 
rytas skautų buklas. Šia proga 
s. V. Vijeikis, kuris oficialiai 
buklą atidarė, sesių ir brolių bu 
vo apdovanotas gražiu liet. ran
kdarbiu — drožiniu. Ar ne nuo
stabu, kad apie Kanados skautų 
išmones vis girdime tik gražiai: 
graži jų Romuvos stovyklavie
tė, puikus štai vyr. s-kui įteikta 
sis drožinys, bet juos visus “ne
ša” naujasis buklas, išdekoruo- 
tas meniška lietuviška temati
ka.

Atsilankymo proga taip pat į- 
vyko brolijos vadovų posėdis, 
kurį pravedė Rambyno tuntinin- 
kas v. s. Č. Senkevičius. Pasita
rime dalyvavo ir buvęs brolijos 
vyr. skautininkas Stepas Kai
rys. Posėdžio metu aptarta šią 
vasarą Kanadoje įvykstanti pir
moji skilčių-valčių džiamboretė, 
ateinantieji jub. metai etc.

Diena užbaigta su tėvais ir 

i

KANADOJE

rėmėjais šeimyniška vakariene, 
kurios metu vyr. s-kas parodė 
filmą iš pereitos lietuvių taut. 
stovyklos ir ragino pradėti ruoš 
tis penktajai jubiliejinei, įvyks
tančiai 1968 metais.

Ne mažą jo kelionės bagažo 
vietą užėmė lietuviškos spalva- 
vimo knygelės, kuriomis jaunie
ji Hamiltono ir Toronto broliai 
buvo apdalinti.

p.s. J. Toliušis
LS SESERIJOS VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Ateinantį savaitgalį — gegu

žės 6 ir 7 d. d. St. Catharines, 
Ont., Kanadoje, įvyks šiuo me
tu aktyviai skautiškų vienetų 
veikloje dirbančių LS seserijos 
vadovių suvažiavimas. Jo pa
grindinis tikslas išgvildenti įvai 
rias šiuo metu skautiškoje vei
kloje susidarančias problemas, 
todėl ir didžiausia suvažiavimo 
darbotvarkės dalis paskirta vie
tovių vadovių ir seserijos vadi
jos įvairių skyrių vedėjų prane
šimams ir diskusijoms. Suva
žiavimas prasidės gegužės 6 d., 
8:30 vai. ryto — registracija. 
Oficialus atidarymas — 10:00 
vai. ryto. Dienos darbotvarkėje 
— pranešimai ir diskusijos, o 
vakare numatytas vakarojimas- 
laužas. Gegužės 7 d. suvažiavi
mo tąsa bus pradėta 10:00 vai. 
ryto pamaldomis vietos liet. pa
rapijos bažnyčioje, po kurių į- 
vyks parodomoji sueiga parapi
jos salėje. Suvažiavimą užbaig
iant 2:00 vai. p.p. numatyta iš
kyla į Niagara Falls.

VEIKLI AKADEMIKĖ

Balandžio 23-čią d. į paskau
tininkės laipsnį pakelta fil. Da
lia Tallat-Kelpšaitė. Jautriai šį 
momentą išgyveno ji pati ir ją 
žaliuoju kaklaraiščiu papuošęs 
jos tėvelis — Vidurio raj. va
das v. s. V. Tallat-Kelpša, iš ku
rio rankų veiklioji akademike 
buvo gavusi ir savo pirmąjį — 
paukštytės kaklaraištį.

Ps. fil. Dalia Tallat-Kelpšaitė 
nuo pat vaikystės aktyviai reiš
kiasi lietuvių skaučių veikloje. 
Pradėjusi studijas universitete 
įsijungė aktyvion akademikų 
veiklon, eidama ASD centro vai 
dybos vice-pirm., Urbanos sky
riaus pirm. pareigas ir dalyvau
dama Filisterių skautų sąjun 
gos Chicagos skyriaus valdybos 
sąstate. Dalyvavo eilėje įvairių 
komisijų, ėjo stovyklos vado
vės pareigas. Šiuo metu yra 
ASS ateinančio suvažiavimo 
pirm. ir ASS centro valdyboje 
eina ryšininkės su LS seserija 
pareigas.

Sesė Dalia keletą metų gyven
dama Europoje gražiai atstova
vo lietuvaites skautes. Bendra
darbiaudama su Europoje gyve
nančiomis amerikietėmis skautė 
mis yra davusi eilę pašnekesių 
apie Lietuvą, jos padėtį ir lietu
vaites skautes, už tai buvo ap
dovanota amerikiečių skaučių 
Draugiškumo žymeniu. Anglijo
je turėjo progos susipažinti su

anglų skautėmis ir lankytis 
Tarptautiniame skaučių biure 
Gyvendama Italijoje buvo pa
kviesta į amerikiečių skaučių I- 
talijoje vyriausią komitetą tvar 
kyti ten esančių skaučių reika
lus ir būti viena iš vadovių.

Grįžusi į JAV vėl aktyviai į 
Sijungė į lietuvišką skautišką 
veiklą. Atstovavo LS seseriją 
Jaunimo kongreso komitete ir 
buvo kitų kraštų lietuvių jauni
mo Priėmimo komisijos pirm. Į 
vertinant šį jos darbą ps. Dalia 
buvo apdovanota Tėvynės Duk
ros žymeniu.

Nesvetimas ps. Daliai ir visuo
meninis darbas. Pastaruoju me
tu yra aktyviai įsijungusi ir į L. 
Bendruomenės veiklą. Šių metų 
pradžioje dalyvaudama Pietų A 
merikos lietuvių IV kongrese at 
stovavo JAV LB ir Lituanisti
niam Pedagoginiam Institutui. 
Šiuo metu ps. Dalia kandidatuo
ja į JAV LB tarybą, kurios rin
kimai įvyks gegužės 6-7 d. d.

Sesė
NEUŽMIRŠKIME

DOKUMENTŲ
Primename visoms iš JAV į 

St. Catharines, Ont. Kanadoje 
LS Seserijos vadovių suvažiavi
mą vykstančioms vadovėms bū
tinai pasiimti pilietybės ar ati
tinkamus dokumentus, kad ne
susidarytų sunkumų peržen
giant JAV - Kanados sieną ir 
grįžtant.

(Nukelta į 5 psl.)

Š. m. rugsėjo mėn. 2, 3 ir 4 
dienomis organizuojama
MAIRONIO PARKO

EKSKURSIJA Į EXPO 67
MONTRERL, CANADA

Autobusai iš Worcesterio išeina 
rugsėjo men. 2 d. 4 vai. ryto nuo 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčios.

Worcesterio ir apylinkės lietu
viai norintieji važiuoti registruo
jasi Maironio Parke pas p. Kause- 
vičių arba pas p. Keršienę, 83 
Harrison Street, VVorcester, Mass,

Registracija baigiasi birželio 
mėn, 1-mą dieną.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS f .AB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, UI. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadlenlaa 10—1 vai. Trečiadieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

tel. 239 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOr 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
(Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius nagai susltarlma. 
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-2222

Ofisas 3148 Weat 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West 6«th Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 68-čios lr California 

VaL: kasdien nuo t—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-6538 — Elgin 
425 N. Liberty Streel 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24S4 VVest 7Ist Street

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

Tel. Ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Re ik 1 ra praktika lr Alergija

2751 West 51st Street 
Valandos: pirmad., antr., ketvirt. Ir 
penktad. 2—9 vai. v.

šeštad. 19 v. r. lkl 1 v. popiet 
Ligonius priima nagai susltarlma

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
"ruSvo*,

Ofiso 735-4477: Rez. FR. 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINES EIGOS 

ORAUIORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

Valandoe narai snaitarlTn*

Mes. GI 8-087*

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų Ilgos 

6182 Se. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
►fieo HE 4-1414, Bez. RE 7-8867

DR. B. GAUIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybė akušerija lr moterų lito 

2454 VVest 7 Ist Street
i71-o» lr Campbell Ave. kampas) 

Vai: kasdien 1—l lr 0—8 vai. va* 
Sešt. 12—I v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. pr 8-2220 
Namu — res. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU EIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 lkl B v. Ir nuo 6 lkl 8 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vaL

Ofs. PB 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71*t Street

Ofiso vai.: kasdien auo S lkl 9 v. v. 
šešt. nuo 9 lkl 11 vai.; arba susi 
tarus 1

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr ■ 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryte

Ofiso Ir buto tel. OLjmpic 2-138

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

V»l.. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. Ir penkt uuo 
‘■l—4 lr 6—9 lr pagal susltarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 0—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 9-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15tb Street, Cicero

Kasdien 1—2 vai. lr 8—8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern A venų* 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 va!, p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 2 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1108 
Rez. tel. 230-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock b-3545

(Ofiao ir rezidencijos) 
Valandos Dagai susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. lr penkt. 1 — 4 vai. 
Prllminfija tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
" » v. s. — 1 v. n. a.

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 0-7800; Namu 925-709: 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1—9 vai p. p. 
_________ Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

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

'?lr™ad>,L, antrad., ketvirtad. lr 
penktad 8 v. iy iki 9 v. v. Treč. Ir

žežt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS EIGOS 

2745 įvest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.? pirmad., antr., ketv., Denki. 
?u° H ikl 11 v’ ryt0 ir nuo 6-8 v. v 
tu ? nu° 2’4- Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290-- - -- — .' 1 Y
DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
TUtrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus
<455 S. California Ave., YA 7-738J
^ieV^' \Vd«

uuo 10 v. r lkl 1 vai. nonlet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 7lBt St 

Vai antrad. nuo 2—5 popiet ų
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. ^ief. PR 9-6730

DR, ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

pritaiko akinius
'5542 8. Cicero, Oak Forest, Ih

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą,

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso jei. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 iki 
ir lr nua' 7 lkl 8 v- antr
vakarais pa^l ^suMtartoa.' P » *

dr. p. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas. 2750 Hest 71 Street

Telefonas 925-8206
Valandos: 2—a y. y„ penkt, 10—12
oki,r" ?—,8 vaI- Vak- SeSt- 1—< v. v. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.
_______ Rez. tel. WA 5 - 3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

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

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Treč. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehiU 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

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

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 S. Albany Ave.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez, HE 4-3150

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v.

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma. 

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad.
Ir 0—8 v. v.: ketvirt. 6—8 v. vak. 
šeštad. 10—2 g.
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Keletas pastabų

KULTŪROS KONGRESO 

BELAUKIANT
Esame laimingi jau turėję 

du kultūros kongresu. Džiugu 
girdėti, kad bus ir trečiasis. 
Šios rūšies kongresai labai 
naudingi, nes išjudina mus iš 
susidariusios rutinos, atkrei-

* pia dėmesį į susirūpinimo rei
kalingus darbo barus ir papla- 
nuoja būsimus darbus. Kaip 
praktika parodė, juos tikrai 
mėgsta visa lietuviškoji bend
ruomenė, nes tuo metu vyks
tančios paskaitos sutraukia 
pilnas sales klausytojų. Refe
rentai išsako savo ir kitų tos 
srities darbuotojų rūpesčius 
ar laimėjimus, klausytojai pa
diskutuoja, tada visi paplanuo- 
ja ateities darbus. Tik gal vie-

, nas rūpestis iki šiol liko ne
išspręstas, kad nebuvo, kas 
tuos planus įvykdytų. Apie

, ruošiamą trečiąjį kongresą, 
tiesą sakant, iki šiol neteko 
ką nors tikresnio išgirsti. Bet 
dabar, po pokalbio su Kultū
ros tarybos pirmininku (per
eito šeštadienio “Draugo” kul
tūriniame priede), jau bent 
šiek tiek jis ryškėja. Kadan
gi KT pirmininkas yra nuo
monės, kad “kiekvienas nuo
širdus pasisakymas mums rū
pimais klausimais ir konkre
tūs pasiūlymai labai laukia
mi”, tad mes čia ir pasisako
me.

*
Kongreso metu veiks 10 sek 

cijų. Jose nagrinės šias temas: 
kultūrinio gyvenimo sėkmės ir 
nesėkmės; lituanistinis švieti
mas; mūsų jaunosios kartos 
moksliniai laimėjimai; rašy
tojas ir skaitytojai; spauda ir 
visuomenė; kultūrinių darbų 
finansavimas;* teatras vakar 
ir šiandien; lietuvių dailės san 
kryžos; mūsų dabartinės mu
zikos keliai ir sporto proble
mos. Visos temos labai pui
kios. Nieko prieš jas negalima 
turėti. Tik tenka pasigesti is
torijos sekcijos, kad ji šį kar
tą nepramatyta. Neaišku, ku
riuo pagrindu nuo jos atsisa
kyta, bet faktas, kad jos nė
ra. Nejaugi visiems aišku, ku
riuo pagrindu atsirado JAV 
lietuvių organizacijos, kas su
organizavo didžiulį parapijų 
tinklą, kiek JAV lietuviai su
dėjo Lietuvai aukų, kiek lie-

♦ tuviai imigrantai prisidėjo prie 
šio krašto kultūros ir t.t. Anks 
tyvesniuose kongresuose isto
rijos buvo duotos rėminės api- 
braižos (išskyrus dr. K. R. 
Jurgėlos studiją), dabar reik
tų pradėti nuo atskirų klausi
mų pagrindinių nagrinėjimų, 
jų įstatymo į perspektyvą ir 
suvedimo į sistemą.

Bet istorijos klausimai šį 
kartą padėti į stalčius, kaip 
neverti gauti vietos šiame kon 
grėsė. Pirmininkas istorines

” temas paveda nagrinėti L.K.M. 
akademijos ir Lituanistikos in
stituto suvažiavimams. Pagal

* šį dėsnį sporto reikalus reik
tų pavesti sporto sąjungai, ku
ri puikiai veikia ir gaii pro

blemas spręsti; rašytojų ir 
skaitytojų rūpesčius pavesti 
Lietuvių Rašytojų draugijai; 
lietuvių dailės reikalus — dai
lininkų draugijoms ir t.t. Kai 
pradėsime dalyti, tai kultūros 
kongresui neliks nė vienos sek
cijos, o gal ir jo paties nerei
kės organizuoti. Taip nesame 
linkę galvoti. Kultūros kongre
se turi būti atstovaujamos vi
sos kultūrinio pasireiškimo sri
tys. Jei pilnai negalima įsteng
ti, tai nors aktyviausiai bes‘- 
reiškiančios, kurių tarpe isto
rinė sritis, negali būti užmirš
tos.

*
Pirmininkas informuoja, tad 

“Šiame kultūros kongrese tu
rime vieną daugiau ar mažiau 
istorinę temą — dr. Juozo 
Jakšto pranešimą “Lietuvių 
išeivija šimtmečio atžvalgoje 
(perspektyvoje)”. Ir pastebi, 
kad ji pasirinkta todėl, “kad 
1967-68 m. sukanka šimtas 
metų nuo lietuvių masinės e- 
migracijos pradžios į JAV”.

Ši paskaita, atrodo, bus skai 
tomą plenumo posėdyje, tai 
reiktų apsidžiaugti, bet tos 
temos apibraiža “šimtmečiu” 
vėl sukelia rūpestį: kodėl pa
sirinkta masinės imigracijos 
minėjimas, o numota rauka į 
ankstyvesnę imigraciją, kuri 
mūsų pozicijai yra net daug 
naudingesnė. Juk pradėjus 
1659 m. Aleksandro Kurčiaus 
atvykimu, tektų iškelti pirmo
jo New Yorke lietuvio moky
tojo ir pirmojo gydytojo pa
reigas. Paminėjus JAV nepri
klausomybės karuose dalyvius, 
sužadintume kitų pagarbą ir 
mūsų pačių pasididžiavimą. 
Lietuviai dalyvavo šiame kraš
te jau 1813-15 metų karuose. 
Po nepavykusio 1831 m. suki
limo daug lietuvių pabėgėlių 
iš Prūsijos ir Austrijos atvy
ko į Ameriką. Dr. K. R. Jur- 
,gėla, kruopščiai išstudijavęs 
minėtus ir vėlyvesnius karus, 
priėjo išvados, kad lietuviai 
dalyvavo 1861-65 m. JAV pi
lietiniame kare, net abiejose 
pusėse. Labai dažnai net dirb
tinu būdu norime parodyti mū 
sų imigrantų nuopelnus šiam 
kraštui, o čia kaip tik puikiau
sia proga praleidžiama. Trijų 
šimtų metų imigracijos minėji
mas daug įspūdingesnis ir ver
tingesnis. Kodėl nuo to atsi
sakoma ?

*
Dar yra keletas mėnesių iki 

šio kongreso. Dar galima ati
taisyti paskaitos temą ir su
organizuoti istorijos sekciją. 
Šia pačia proga gal reiktų pa
geidauti, kad būsimų kongre
sų rengėjai iš anksto paskelb
tų spaudoje suplanuotas sek
cijas ir paskaitas, kad tas klau 
simas būtų gerai išdiskutuo
tas ir tik tada galutina: ap
sispręsta su visa kongreso pro 
grama. Vadams lengviau bus 
daryti nutarimus, kai žinos, ką 
“tauta” galvoja. V. L.

Spaudoje ir gyvenime

NEŠVARUS BRITŲ - SOVIETŲ 
SANDĖRIS

Spaudos naujienos Vokietijoje ir Austrijoje
Springer spaudos koncernas — galingiausias visoje V. Europoje. Austrijoje nyksta 

rimtoji spauda

Sekančiam pokarinės Vak. 
Vokietijos kultūros, ypač spau
dos gyvenimą, nėra svetimas 
Springer vardas. Axel Springer 
su savo spaudos koncernu da
bai’ yra pasiekęs ligšiol Vokie
tijoje tokio masto nebuvusios 
spaudos koncentracijos, tiek 
stipraus poveikio visoje krašto 
spaudos rinkoje. Per pastaruo
sius 20 metų Springer sugebė
jo suorganizuoti net visame Eu
ropos kontinente stipriausią 
spaudos koncerną, šalia knygų, 
specialiųjų žurnalų bei madų, 
su sukirpimo pavyzdžiais, žur
nalų moterų pasauliui, tas 
Springer su savo koncernu pir
moje eilėje pasižymi įtakingų, 
didelių tiražų dienraščių bei i- 
liustruotų žurnalų leidimo sri
tyje.

Springer žinioje — 39% visos
Vak. Vokietijos dienraščių
Springer leidžia dienraščius: 

Hamburge — Bild Zeitung, Ham 
burger Abendblatt, Die Welt, 
Dueselldorfe —Der Mittag ir 
Vak. Berlyne — BZ ir Berliner 

\ Morgenpost. Visų šių dienraš
čių bendras tiražas siekia apie 
6 mil. egz. Čia reikia paminėti 
dar du sekmadieninius laikraš
čius (išskyrus Vak. Berlyną, 
visoje Vak. Vokietijoje sekma
dieniais dienraščiai neišeina) — 
“Bild am Sonntag” ir “Welt am 
Sonntag” — tų Springerio lei
dinių bendras tiražas — 2.8 
mil. egz. — toji sekmadieninė 
spauda sudaro net 90% visų 
sekmadieniais leidžiamų laikraš 
čių. Springerio imperijai dar 
priklauso radijo ir TV progra
mų žurnalas (su bendra infor
macine dalimi) — “Hoer Zu” 
(daugiau kaip 4 mil. egz.), ne
toli milijoninio tiražo jaunimui 
leidžiami iliustruoti savaitraš
čiai “Bravo” ir “Twen”, fut
bolo mėgėjų žurnalas “Kicker”, 
pagaliau, vienas vadinamos “So- 
raya” spaudos leidinių — “Das
neue Blatt”.

Jei kam tenka atsilankyti V. 
Berlyne ir pasižiūrėti 1961 m. 
atsiradusią vad. “gėdos sieną”, 
priartėjęs prie Koch gatvės, ne
toli nuo Charlie pereinamojo 
punkto būtinai pastebės ant pa
čios sienos išdygusį tiklo - plie
no Springer leidyklos dangorai
žį. Jis buvo pernai, spalio m. 
iškilmingai pašventintas ir tuo 
metu Springer buvo prasitaręs,

V. ALSEIKA, Vokietija

15 pf., kai visi kiti didieji dien
raščiai kaštuoja po 40 pf. Ne
nuostabu, kad “Bild” su savo 
rėkiančiais pavadinimais, akci
ja prieš tą ar kitą politiką (bet 
už Straussą...) sugeba ir rei
kiamai gali paveikti ne vieną 
kitą skaitytojų grupę, bet — 
milijonus piliečių (tiražas — 
daugiau 4 mil. egz.).

Pastebimi ir kiti spaudos 
telkiniai

Kiti spaudos telkiniai taip pat 
atsiranda ir daugiausia — Ham-

formato “Kronen - Zeitung” kas 
dien išeina su daugiau kaip 200, 
000 egz. tiražu. Tuo tarpu “Ar- 
beiter - Zeitung” teturi 100,000 
egz. tiražą, gi pats rimčiausias, 
gerai vedamas “Presse” yra nu
smukęs net iki 50,000. Bulva
rinė spauda sugebėjo patraukti 
skelbimų davėjus, o juk žino
ma, kad bent Europoje laikraš
čio pajamas sudaro tik 40% 
laikraščio pardavimo pajamų 
(ar prenumeratų), likusius 60 
proc. teikia skelbimai.

Vienoje niekas neišnešiojn 
laikraščių

Partiniai dienraščiai atsirado
burge. Čia minėtina Bucerius daugiausia dėl to, kad pokari-
- Gruner - Jahr grupė su leidi
niais, kurių bendras tiražas sie
kia daugiau kaip 5 mil. egz. Tų 
leidinių tarpe žymiausi: popu
liariausias ir turtingiausias vak. 
vokiečių iliustruotas savaitraš
tis “Stern”, moterims skiriami 
iliustruoti žurnalai “Constanze”, 
“Brigitte” ir “Petrą”, pagaliau, 
aukšto lygio politikos, kultū
ros, ūkio savaitraštis “Die Zeit”. 
Hamburge vėl išeina žinomasis 
vokiškasis “Time” tipo maga
zinas “Der Spiegei” — jis ne
priklauso jokiam spaudos kon
cernui, tačiau su Springeriu tą 
leidinį sieja bendra giliaspau
dė, o su kitu koncernu — bend
ri skelbimų interesai. Esama 
dar ir kitų spaudos telkinių — 
grupių. Paminėtina Buria lei
dykla Offenburge, su iliustruo
tu Bunto žurnalu, su visa e.le 
Burda madų žurnalų ir kt. lei
diniais.

Austrijoje įsigali bulvarinė 
spauda

Austrijoje išeinanti spauda 
susidūrė su kitur Vakaruose į- 
sigalėjusia krize — dienraščių 
uždarymu ar sutelkimu į ga
lingus koncernus, — žymiai vė
liau kaip kitur. Prieš porą mė
nesių Austrijoje sustojo vienas 
seniausių dienraščių, 1945 m. 
įkurtas “Neues Oesterreich”. 
Dabar ūkiniai sunkumai palie
tė dar tris Vienoje išeinančius 
dienraščius: katalikų tautos
partijos “Volksblatt”, socialis
tų — “Arbeiter - Zeitung” ir 
nepriklausomos "partiniai kryp
ties — “Presse”. Kiekvienas tų 
dienraščių turi milijoninius nuo
stolius.

Kai Austrijos provincijos dien

nėje, padalintoje Austrijoje o- 
kupantai leidimus yra davę į- 
vairių partijų atstovams. Da
bar, kaip matyti, tų partijų or
ganai jau pavojuje, juos plau
na ir pakilusios spaudos be1 
atlyginimų tarnautojams išlai
dos ir sumažėję skelbimai, ar... 
jų nukeliavimas į bulvarinius, 
masių pogeidžius tenkinančius 
dienraščius.

Čia įdomus dar vienas rim
tosios spaudos smukimo veiks
nys — skaitytojų, ypač Vie
noje, pomėgis keisti dienraš
čius... Kodėl” Čia turi reikšmės
sostinėje esąs paprotys nie- nig> partijomg jau sunkiau 
kas dienraščių, kaip Vokiebjo

kad jo spauda nereiškia, kad1 raščiai laikosi, palyginti, visai
ji būtų ištikima vyriausybei — 
jo leidinius daugiau, esą, gali
ma pavadinti antikomunistiniais 
leidiniais.

Dienraštis, kurį Vak. Vokie
tijos pilietis ypatingai pamėgęs 
— tai bulvarinis “Bild Zeit-

gerai, tai Vienos dienraščius 
baigia sunaikinti vis labiau įsi
galinti bulvarinė spauda. Jos 
Austrijoje išeina trys dienraš
čiai ir risi pasirodo Vienoje, 
sostinėje. Nepriklausomas “Ku- 
rier” su socialistiniu “Express”

ung”. Už jį tenka mokėti vos1 pasiekė po 300,000 egz., mažo

Bendruomenės rinkimu 
nuotaikomis

ST. BARZDUKAS

Renkam jau penktą JAV LB taip pat turim oūti Bendruome-
tarybą. Turim tai, ko nebuvo 
prieš pirmos tarybos rinkimus 
1955 metais: rinkimų pripaži
nimą, nusistojančią tvarką, dau 
giau patyrimo ir įgudimo. Da
bar “savaime” vyksta tai, dėl 
ko prieš dvylika metų reikėjo 
“kovote kovoti”. Pakito nuo
taikos, pamatėm, kad vyriau
siąją Bendruomenė s vadovybę 
visuotinių rinkimų būdu sus.'- 
daryti yra ne tik natūralu, bet 
ir demokratiškai sveika, tau 
nutilo balsai, kėlę erzelį prieš 
pa,čius rinkimus. Bendruomenė 
čia aiškiai laimėjo.

Dabar nuotaikos jau kryps
ta kita linkme: siekiama rinki
mų laimėjimo. Skaitome kan
didatų pasisakymus spaudoje, 
daug kur platinami lapeliai, bal
suotojų palankumo siekiama as 
meniniais ryšiais — te'efonu, 
atsilankymu į namus, pasikal
bėjimu. Ir tai gera, nes rodo 
visuomeninį interesą. Nepalygin 
ti svarbiau toks interesas, nei 
maurais užėjusi bala: abejin
gumas, sustingimas, iniciaty
vos ir polėkio stoxa. Taip yra 
kiekvienoj sveikoj visuomenėj, 
ir už jos judinimą bei gvvinimą

je ar JAV ncišnešioja ėmėjams 
į jų butus. Dienraščiai Vienoje 
pardavinėjami arba kioskuose 
arba vadinamose tabaktrafik 
krautuvėlėse ir... skaitytojui at
sisakyti vieno dienraščio — Ja-

dą naudoti savo reikalams. Da
bar ir Austrijoje teks laukti, 
ar rimtųjų, partinių organų ny
kimas ir bulvarinės, geltonos 
spaudos įsigalėjimas bus teigia
mas reiškinys. Kiekvienu atve-

bai lengva. Kinta žmonių sko- ju tai reiškia ir... laiko dvasią.

Balandžio 22 Clevelande įvykusio PLB Jaunimo sekcijos posėdžio da
lyviai. Sėdi (iš kairės): PLB JS vicepirm. ir PLB valdybos sekr. Mdda 
Lenkauskienė, PLB valdybos vicepirm. ir PLB JS pirm. Vytautas Ka. 
mantas ir PLB JS vicepirm. Jūra Gailiušytė. Stovi iš kairės PLB sto
vyklų skyriaus vedėjas Antanas Saulaitis, SJ, JAV LB cv narys 
jaunimui Vaclovas Kleiza. JAV LB cv atstovė Pietų Amerikos Lietuvių 
kongrese Dalia Tallat-Kclpšaitė r PLB Valdybos vykdomasis vicepirm 
Stasys Barzdukas. Nuotraukoje trūksta Kanados LB jaunimo sekcijos 
pirm. Giedrės Rinkūnaitės ir Pasaulio Lietuvių studentų atstovybės ve
dėjos Rūtos Domarkaitės.

nei dėkingi.
Tačiau Bendruomenės gero

ve, darbu ir ateitimi besirūpi
nantiems yra ne vis tiek pat, 
kaip pati rinkimų akcija veda
ma ir kokie bus jų vaisiai.

Šioj vietoj pasisakoma už kul 
turingą ir tolerantingą akciją. 
Tokia akcija yra kultūringų ir 
tolerantingų žmonių savybė, ir 
gražu, kur jie gyvenimui ir rin
kimų kovai duoda toną. Bet nė 
viena visuomenė taip pat neap
sieina ir be kraštutinių žmo
nių. Tai totalistinių režimų at- 
rūgos. Nesvarbu, kaip jie va
dinas — nacizmas ar komuniz
mas, bet jų metodai tie patys: 
arba koncentracijos stovyK'.os, 
arba dvasinis savo priešininkų 
sunaikinimas. Šiaip tikslui jiems 
geros- visos priemonės: prasi
manymas, šmeižtas, niekinimas, 
dergimas. Ir bėda ta, kad de
mokratinėj santvarkoj nėra bū
dų nuo jų gintis — iki jų lygio 
nusileisti neleidžia žmogiška sa
vigarba, o jie, juo daugiau ką 
juodina, juo labiau gardžiu o- 
jasi.

Šiandien jų yra Vokietijoj, 
yra Italijoj, yra kitur, nuosta
bu būtų, jei kgūstai ekstrenfs- 
ti uų žmonių neturėtume ir savo 
tarpe. Kaip kitur, ir mūsų gy
venime jie veržias į paviršių. 
Ir ten, kur jiems tai pavyksta, 
visa verčias aukštyn kojom: į- 
sigali intrigos, neapykanta, ker 
štas. Deja, ir Bendruomenės 
gyvenime jie ima kelti galvas, 
nors. kaip teisingai pastebi Ai
dai, “tokiu fanatišku naciona- 
1 z nu lietuviškoji bendruomenė 
ne kuriama, c griaunama” (2 
nr.).

Štai kodėl, kaip sakiau, mums 
negali nerūpėti Bendruomenės 
rinkimų vaisiai. Kiekvienuose 
rinkimuose pasitaiko netikėtu
mų ir atsitiktinumų. Ir Vokieti
jos naciai į valdžią atėjo lega
lių rinkimų keliu. Bet Vokietija 
už tai sumokėjo ir tebemoka 
brangią kainą. Netikim, kad 
mūsų ekstremistai būtų jau pa
jėgūs į savo rankas paimti Ben 
druomenę. Bet erzelio sukelti 
jie gali daugiau, nei patys ver
ti. Tai nebūtų niekam naudin
ga. Neapykanta nieko ncsukur- 
tume, tik pakenktume.

Kraštutinumui priešinkimės 
nuosaikumu. Todėl į savo 
Bendruomenės tarybą rinkim 
jau išbandytus bendruomeninio 
darbo žmones. Tiek iš senimo, 
tiek ypačiai iš jaunimo. Tokių 
kandidatų visose rinkiminėse a- 
pygardose turime pakankamai.

Grūdus nuo pelų atskirti ne
turėtų būti sunku.

aukso bei kitų vertybių, kurias 
Lietuva. Latvija ir Estija buvo 
patikėję Anglijos bankui prieš pat 
brutalią Sovietų okupaciją. Ir be 
to — šį mėnesį Sovietų Sąjunga 
pradėjo derybas dėl draugiškumo 
sutarties su Anglija.

“Sovietai užgrobė trijų taiką my 
linčių Baltijos tautų teritoriją, o 
Britanija užgrobė jų auksą, — ra
šo Zierins. — Kurgi dabar mažo
sios tautos gali ieškoti teisybės šia
me žiauriame pasaulyje?”

J. Žvilb.

Uolus pavergtųjų tautų gynė
jas Tedis Zierins, su kuriuo pasi
kalbėjimą esame prieš eilę savai
čių išspausdinę “Drauge”, vėl pa
rašė laišką amerikiečiams, išspaus
dintą “Chicago Tribūne” balandžio 
28 d. Laiškas pavadintas "Nešva
rus sandėris”. Autorius sako: kai 
naciai buvo užėmę Belgiją ir Pran
cūziją. tik beprotis būtų galėjęs siū
lyti, kad D. Britanija darytų san
dėrį su naciais dėl britų nuosavy
bių okupuotuose kraštuose ir dėl 
Belgijos vertybių, saugomų Brita
nijoje, o po to — sudarytų drau
giškumo paktą su Hitleriu.

Betgi Kosygino paskutinio vizito- .
metu Londone, kaip spauda skel-1 Jeigu Vokietija pralaime-
bia, buvo padarytas sandėris dėl' tų dar vieną kartą, taptų tur- 
britų nuosavybių ir ieškinių Sovie-1 tingiausia šalimi pasaulyje”, 
tų okupuotuose kraštuose ir dėl Vak. Vokietijos patarlė

w v
Į Šventąją Žemę

REGINA RASLAVIČIENĖ

Jeruzalė aptverta siena, kurioje esą aštuoni var
tai. Sakoma, kad vadinamieji Auksiniai Vartai atsida
rys tik teismo dieną.

Mūsų viešbutis pačiame miesto centre, bet ir čia 
gatvės siauros, vingiuotos, grįstos akmenimis ir tik 
kai kur yra šaligatviai.

Tik šiek tiek apsitvarkę savo kambariuose, va
žiuojam į Betliejų. Bet šį kartą turim jau kitą šofe
rį. Mūsų Ižą “nukniaukė” kiti, kai sužinojo, kad jis 
toks mokytas ir daug žino. Naujas šoferis Ala, kaž
kaip pradžioje nekalbus, bet ilgainiui visai gerai su- 
sidraugaujam. Jis buvęs karininkas. Pasikeitus val
džiai buvo suimtas, apkaltintas be kaltės (taip jis 
sako) ir nuteistas šešeriems metams kalėjimo. Atsėdė
jęs bausmę tapo šoferiu.

Jam nepatinka monarchija, nes nėra jokio pasi
rinkimo. Kas paveldi sostą, tas ir valdo, nežiūrint, 
kad gal visai netinka būti valdovu. Todėl jį vilioja 
Amerika.

Važiuojam per kalnus, kuriais vingiuojasi siauras 
kelias. Aplinkui tik kalvos, slėniai, kuriuose ganosi 
avys. Kai kur krūmokšniai, vynuogynai, alyvų sodai, 
užveisti terasomis. Gamta — kaip vaizduotėj iš kaž
kur gimę ir užsilikę vaizdai. Atrodo, čia niekas ne
pakito per tūkstančius metų. Ir tada vingiavosi smė
lio kalvos, ganėsi avys, tekėjo Jordanas ir vyko ste
buklai.

Dabar viskas taip pat, tik nėra kas daro stebuk

lus. Bet pagaliau, ar ne stebuklas, kad mes čia atsi
radom ?

Privažiuojam Jokūbo antros žmonos Rachelės ka
pą. Čia jiedu buvo sustoję pakeliui į Hebroną, Rache
lė pagimdė čia sūnų, bet pati mirė. Aukštas marmu
ro kapas, virš kurio lyg baldachimas atremtas kolo
nomis, išliko nesunykęs metų jūroje.

Darosi šalta, ar tai nuo šalto akmens ar nuo 
minties apie mirtį, kurios nepajėgia pakeisti nei lai
kas, nei mokslas, nei žmogaus galingas protas.

Betliejus yra mažas miestelis, kurio gyventojų 
dauguma krikščionys, verčiasi žemdirbyste, perlinių 
kriauklių išdirbiniais ir augina alyvų sodus.

Gimimo bažnyčia, seniausias bizantinio stiliaus 
pastatas pasaulyje, aptverta aukšta mūrine siena. Įei
ti galima tik susilenkus, nes vartų anga labai žema. 
Anksčiau ji buvo aukštesnė, bet tada žmonės jodavo 
į vidų ant asilų, todėl sumažino, kad asilai nepralistų. 
Viduje nejaukiai svetima ir šalta, prikabinėta ikonų.

Čia yra pranciškonų, graikų ortodoksų ir armė
nų vienuolynai, kurių kiekvienas turi savo žinioje at
skirą bažnyčios kampelį.

Nusileidžiam į apačią, kur sidabrine žvaigžde pa
žymėta Kristaus gimimo vieta. Čia nuolat dega še
šiolika sidabrinių lempų. Nulipus trims laipteliais že
miau, vieta, kur buvo ėdžios — Kristaus prakartėlė, 
o trys didžiulės žvakės atžymi, kur stovėjo Trys Ka
raliai.

Visur marmuras, auksas, sidabras, žvakės, lem
pos— sunku įsivaizduoti, kad kadaise čia buvo papras 
ta ola — tvartas, kur nuo nakties šalnos užuovėjos 
ieškojo gyvuliai ir kur gimė pasaulio Išganytojas. Nei 
to paprastumo, nei jame užsilikusio realumo nebėra, 
tik muziejinė aplinka ir pagarba muziejinei vietai.

Mėginu atgauti tą nuotaiką, kurios ieškojau ir

tikėjausi, bet žmonių būriai, kuriems skardžiais bal
sais vadovai aiškina istorinę šių vietų reikšmę, ne
leidžia susikaupti.

Atsiskyrus nuo savo grupės, einu pas tėvus pran
ciškonus užprašyti mišių, bet jie visi kažkur išėję. 
Pagaliau randu sode vieną tėvą, kuris kalba pran
cūziškai, o aš — angliškai. Bet, atrodo, mes supran
tam vienas kitą.

Dar apžiūrim žemai uolose koplyčias, kurių vie
noje yra šv. Jeronimo altorius. Čia jis gyveno ir ver
tė Šventą Raštą. Čia mirė ir buvo palaidotas.

Visa bažnyčia ir aplinkiniai mūrai buvo kelis kar
tus statyti ir atstatyti, todėl tikrąja praeitimi dvel
kia tik pati vieta, ne pastatai.

Grįždami Jeruzalėn sustojam prie vienos krautu
vėlės, kur, mūsų vadovo žodžiais, galima gauti suveny
rų pigiausiomis kainomis. Jis net tiek įsismagina 
kad pažada grąžinsiąs skirtumą iš savo kišenės, jei 
Jeruzalėj rasim ką pigiau, nei čia.

Žinoma, taip paskatinti, visas autobusas įsiver- 
žiam į krautuvę. Pasirinkimas didžiausias, tik turėk 
pinigų ar pakankami nachališkumo siūlyti dvigubai 
mažiau, nei savininkas užsiprašo. Abu metodai pasi
rodo pravartus. Po geros valandos pagaliau apsiper- 
kam.

Viešbutyje mūsų jau laukia pietūs su dviem ar 
trim patarnautojais prie kiekvieno stalo. Net nepato
gu išsižioti, atrodo, kelneris ims ir įkiš tau šaukštą į 
burną iš paslaugumo.

Trečią valandą po pietų kiekvieną penktadienį 
Jeruzalėj yra kryžiaus kelių procesijos, kurios pra
sideda Er-Rawdah vietoj, kur Kristus buvo teisia
mas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ PARAPIJOS SUKAKTI 
PRISIMINUS

Marąuette Parko liet. parapijos 40 metų gyvavimo proga

JURGIS JANUŠAITIS

Maža; apgyventoje Chicagos 
Marąuette Parko apylinkėje 
prieš 40 metų gegužės 7 d. buvo 
įkurta paskutinioji lietuvių Šv. 
M. Marijos Gimimo parapija. Šią 
kuklią sukaktį prisiminę, pask
laidykime šios parapijos nueito 
keiio istorijos lapus.

Marketparkiečiai, ypač senes
niosios kartos, gerai pažįsta Vin 
cą Birgėlį. Jis jau 82-rus metus 
bebaigiąs, bet greitas ir žvalus. 
Amerikon atvyko pačiame žydė
jime prieš 63 metus, o Marąuet
te Parko apylinkėje įsikūrė 1924 
m. ii nuo to laiko iki dabar te
begyvena nuosavame name, 67- 
39 S. Rockwell Ave. Jam gal tik 
prilygsta visai lietuvių išeivijai 
gerai pažįstamas visuomenin- 
kas, kultūrininkas, ilgametis 
“Draugo” redaktorius Leonar
das šimutis, kuris šioje apylin
kėje gyvena 40 metų ir tame 
pat bute — 37 metai. Tad šių vy 
rų pasakojimo ir paklausyki
me:

— Tuo laiku ši apylinkė atro 
dė daugiau panaši į tyvuliuojan 
čias ganyklas. Dar ir farmeriųže 
mės rėmėsi į besiplečiančio mies 
to pakraščius. Tačiau gatvės 
jau buvo nuženklintos būsim
am gražiajam Marąuette Parkui 
ir darbščiam lietuviui kurtis. 
Pirmieji lietuviai čia koją įkėlė 
apie 1907 metus, o po to į šią a- 
pylinkę kėlėsi daugiau lietuvių. 
Iš pirmųjų pionierių pažymėti
ni jau mirę Rokas Jurkša, Balt
rus Tamošaitis, Vincas Straka
lai! is. Nikodemas Venskus, Jo
nas Evaldas. Budrikan, Klimas 
ir kiti. Apie 1924 metus čia jau 
buvo susispietę apie 200 lietu
viui Jie kūrėsi i p:etus ir pietų 
vakarus nuo Marąuette Rd. Jie 
visi bu”o atsikėlę iš kitų para
pijų ir sekmadieniais Į pamaldas 
vykdavo į savas bažnyčias.

1922 metais čios apylinkės lie 
tuviai ėmė organizuotis: vyrai 
— į Šv Kazimiero, o moterys — 
į Šv. Barboros draugijas. Tais 
laikais čia jau veikė ir Lietuvių 
Katalikų susivienijimo 163 kp., 
kuri šiuo metu yra didžiausia 
kuopa visoj organzacijoj. Narių 
skaičiumi jos nebuvo gausios, 
bet labai aktyviai veikė. Kai lie
tuvių skaičius žymiai padidėjo, 
kilo mintis Marąuette Parke įs
teigti ir lietuvišką parapiją, ko, 
žinoma, tuo laiku labai nenorėjo 
airiai, čia pat pašonėje turėję 
savo bažnyčią.

Stanislovas Šambaras, Šv. Ka 
zimiero draugijos iždininkas, i- 
ma puoselėti parapijos steigimo 
mintį, telkia užinteresuotus žmo 
nes ir prie šios draugijos suda
ro parapijai stęigti komitetą, į 
kurį įeina Šv. Kazimiero draugi
jos pirmininkas Juozas Kabelis, 
Mykolas Bartušis, Jonas Gailius 
Vincas Birgėlis, Aleksas Dar
gis ir Stanislovas Šambaras. 
Prie parapijos organizavimo dar 
bu aktyviai dėjosi ir adv. Juo
zas Grišius, Martinkėnas ir Stoš 
kus. Jie buvo ir pirmajame pa
rapijos komitete.

Pirmieji žingsniai
1925 m. komitetas aplankė 

Chicagos vyskupą Hobaną ir 
kardinolą Mundeleiną ir išdėsto 
savo pageidavimus ir planus. 
Prašė leisti kurti lietuvių para
piją. Reikalas sunkiai ėjo pir
myn. Tuo meto dvasinė vyres
nybė suabejojo komiteto planų 
realumu. Vyskupas Hobanas ai
škino, kad atskiroms tautybėms 
kurtj parapijas nėra numatyta 
duoti leidimą. Tačiau lietuvių ko
mitetas energingai kovojo. Ko
mitetui talkon atskubėjo Šv. Ka 
zimiero vienuolyno viršininkė 
motina Marija ir kun. Dvaranaus 
kas. nesenai miręs Lietuvoj.

— Ar turite žemę, ar turite 
pinigų, kad norite statyti bažny 
čią ? — kartą delegacijos klau
sia vyskupas. Komitetas atsakė, 
kad pinigų turi ir žemė jau nu

matyta. Nors faktinai jokių lė
šų tam dar neturėta, o tik at
skiros draugijos savo kasose tu 
rėjo kiek lėšų. Pagaliau vysku
pas sutiko leisti kurti dar vie
ną, bet jau paskutinę lietuvių 
parapiją. Buvo paskirtas nauja
jai parapijai tvarkyti klebonu 
kun. A. Baltutis iš Šv. Mykolo 
parapijos 1927 m. Kazimerietės 
seselės priglaudžia naują para
piją. Pradžioje pamaldos laiko
mos vienuolyno koplyčioje, o vė 
liau parapijos bažnyčia įsikuria 
vienuolyno svetainėje. Pirmųjų 
pamaldų metu įvyksta ir pirmo
ji rinkliava parapijos reika
lams. Surinkta aukų 17 dol. ir 
17 centų. Tada naujasis klebo
nas A. Baltutis paklausė: “Tai, 
vyrai statysime bažnyčią!” Ko
mitetas nenusiminė ir jau kitą 
sekmadienį rinkliava davė apie 
30 dol. Tuo pačiu parapijiečių 
ryžtas augo ir viltys didėjo grei 
tai sulaukti savos naujos bažny 

Renkamas bažnyčiai vardas
Gavus leidimą kurti parapiją, 

reikėjo parinkti ir bažnyčiai var 
dą. Čia kilo nesutarimas. Šv. 
Kazimiero draugija norėjo šv. 
Kazimiero, o Šv. Barboros drau
gija — šv. Barboros vardu baž
nyčios. Nesutarimas nuvedė de
legaciją vėl pas vyskupą. Išklau 
sęs motyvų, vyskupas delega
tams pareiškė, kad tokiais var- 

I dais bažnyčių Chieagoje jau y- 
! ra. Savo ruoštu paklausė, ar kar 
tais lietuviai neturį Lietuvoje 
šventųjų ar stebuklingųjų vie- 

j tų, kum, vardu būtų galima pa- 
i vadini i naująją bažnyčią. Dele
gacijoje buvę kun. A. Baltutis ir 
kun. J. Vaičiūnas pareiškė, kad 

; turima Šiluva, kurioje apsirei"- 
. kė šv. M. Marija. Tada vyskupas 
i p; anačingai pridūrė, kad būsią 
i geriausia naujosios parapijos 
! bažnyčią pavadinti šv. Panelės 
Marijos Gimimo vardu, nes, jei- 

! gu kartais būtų lemta netekti a- 
nų šventų vietų, tai lietuviams 
tada būtų brangi šventovė. Dele 

I gacija sutiko su parinktu var- 
į du. Prasidėjo statybos darbai.
! Lietuviams ypač rūpėjo lietuvių 
mokyklos statyba prie bažny- 
čios, nes savoje mokykloje vai
kučiai bus mokomi lietuviškai.

Sunkus metai, bet našūs darbai

Pagaliau parenkama bažnyčiai 
ir žemė. Pradžioje buvo numaty 
ta statyti bažnyčią daug toliau 
nuo dabartinės. Tačiau ir čia kar 
dinolas pakreipė kita linkme. Da 
bartinė parapijos bažnyčios že
mė priklausė labdariams. 1927 
m. kun. A. Baltutis nupirko že
mės sklypą tarp 6S ir 69 ir Wa- 
shtenaw bei Fairfield ave., su
mokėdamas labdariams 40,000 
doi. Vyskupijos iždas davė pas
kolos 150,000 dol. Vienas ban
kas paskyrė 50,000 beprocenti- 
nės paskolos.

Darbai vyko sėkmingai ir po
ros metų bėgyje išaugo naujo
sios Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčia, talpinanti 650 
žmonių, mokykla ir svetainė — 
400 žmonių. Skolų daug, tačiau 
parapiečių ryžtas ir entuziaz 
mas dideli. Skolos sparčiai mažė 
jo, parapija augo. Praleidžiami 
sunkūs depresijos metai. Tačiau 
žmonių pasiaukojimas parapi
jos rūpesčius išvedė sėkmingais 
keliais. Parapiečių solidarumą 
rodo, kad ir toks pavyzdėlis. 19- 
27 m. vasarą Birutės darže įvy
ko pirmas šios parapijos pikni
kas. Į jį iš visos Chicagos suva
žiavo tūkstančiai lietuvių. Ir 
gryno pelno net 8000 dol. Baž
nyčiai varpą už 1400 dol. pado
vanojo Kazlauskas, o monstran 
ciją ir altorių Dievo Apv. parap. 
klebonas I. Albavičius.

Nesėkmės ir nauji užmojai
Sėkmingai vadovavęs 17 me

tų šiai jaunutei parapijai 1944 
m. Floridoje mirė kun. A. Baltu-

Švč. P. Marijos Gimimo lietuvių parapijos Marąuette Parke keturiasdešimt metų įsikūrimo sukakčiai 
paminėti ir iškilmingai vakarienei suruošti komitetas. Iš kairės į dešinę sėdi: A. Vaitkienė, V. Vaitkus. I. 
Evans, M. Petroš enė, kun. J. Kuzinskas, M. Banky, D. Kelpšienė, J. Janušaitis. Stovi: J. Banky, V. Petro
šius ir K. Kelpša. Nuotr.A. Gulbinsko

KANADOS ŽINIOS

MŪSŲ

Melrose Park, III.

DALYVAUKIME RINKIMUOS
LB Melrose Park ir apylin

kių lietuviai visuotiniame narių 
susirinkime yra sudarę šioje a- 
pylinkėje rinkimams į JAV LB 
darybą pravesti trijų asmenų 
komisiją, kurion įeina Kazys 
Markus, Juozas Pažerūnas ir 
Antanas Stankevič’us.

Balsavimas vyks 1967 m. ge
gužės 7 d. nuo 9 vai. r. Ugi 4 
vai. p. p. Švenč. Širdies (Sacred 
Heart) parapijos žemutinėje pa 
aipoje, 16-tos ir Rice gatvių 

kampas, Melrose Park, III. Visi 
vietos ir apylinkių lietuviai, su
laukę 18 metų, yra kviečiami 
nepraleisti šios privilegijos. At
vykti ir balsuoti ne daugiau 
kaip už pusę (23) balsavimo 
lape įrašytų kandidatų yra kiek ! 

leno apylinkės lietuvio garbin- i 
-"t bare’ga.

Jei kas negalės asmeniškai 
atvykti būstinėn, balsuoti gali 
h paštu. Rinkikai, balsuoją pas 
u, įdeda voką su balsavimo la- , 

pu į didesni voką ir pasiunčia 
šiuo adresu: Antanas Stankevi-J 
čius, 1207 N. 16th Ave., Mel
rose Park, Iii. 60160. Voko kam 
pe įrašoma siuntėjo pavaldė ir 
pilnas adr sas. Balsavimo laiš
kas skubiai išsiunčiamas paštu, 
kad pasiektų adresatą ne vė
liau kaip gegužės mėn. 6 cb

K 0 L O N / J 0 S E
Nieko nerašoma ant voko, ku
riame yra užklijuotas balsavi
mo lapas.

Šia proga balsuotojai taip pat 
galės išreikšti savo nuomonę, 
kas turėtų atstovauti JAV lie
tuvius Pasaulio LB seime.

Rinkimų komisija

Worcester, Mass.

VYČIŲ VAKARAS

Worcesterio Liet. Vyčių 26 
sk. ir'šiais metais gegužės 5 d. 
8 vai. v. ruošia savos kuopos 
talentų vakarą.

Šio pobūdžio vyčių vakarai y- 
ra labai mėgiami Worcesterio

lietuvių. Juose susitinka visų 
kartų lietuviai, vietiniai ir iš a- 
pylinkių.

1966 m. spektaklis turėjo bū
ti kartojamas, dėl stokos vie
tos salėje, dėlto pradėjo bręsti 
reikalas ir naujos salės įsigiji
mo.

Kleb. kun. J. Jutkevičiui pa
rodžius iniciatyvos ir paskelbus 
parapijos atnaujinimo vajų, sta
tybos komitetas, velykine pro
ga, paskelbė turįs 42,858 dcl.

Vyčių 26 sk. šiam fondui jau 
įteikė $500 sumą. Todėl šio va
karo visas pelnas skiriamas pa
rapijos atnaujinimo fondui.

Šio vakaro vedėjas yra Jonas 
Mattrick, kuris sumaniai veda 
visą pasiruošimą, talkinant kuo 
pos vyčiams.

Bilietai jau išsiuntinėti para- 
piečiams paštu, bet jų bus ga
lima gauti ir prie įėjimo, nes 
nenorima palikti nuošalyje ir 

į tų .kurie gyvena už parapijos 
I ribų.
j 10,000 — tai gražus lietuvių 
! skaičius Worcesteryje ir jei vy- 
j čių 26 sk. susilauks 1,000-čio 
reprezentantų, tuomet progra
ma vėl bus kartojama, kol pri
truksime žiūrovų!

O sekantį kartą susitiksime 
jau naujoje salėje su dar įdo
mesne programa, kadangi pro-

IVcrcesterio lietuviai laukia vyčių ' gresas yra mūsų kelias, 
programos prie Šv. Kazimiero par. ' G. Janula
salės. ‘

Toronto Ont.

ŽUVO A. A. ALF. DAUSA

{ Balandžio 15 d. šiurpi žinia 
sukrėtė Toronto lietuvius. 
Schomberge, Ont., nuosavame 
name žuvo gaisro metu Alfon
sas Dausa. Nelaimė įvyko taip 
staigiai, kad buvo tiesiog neį
manoma velionies išgelbėti. Ap
degusi žmona buvo išvežta į 
Tciontą. Prie griuvėsių krūvos 
stovėjo susimąstę kaimynai, nes 
nelengva suprasti lemt’es, kuri 
vis’ems vienodai gera.

Alfonsas Dausa gimė 1890
'm. rugsėjo 7 d. Utenos apskr. 
Greta studijų, ėjo Lietuvos kon 
suirto sekretoriaus pareigas 
Rygoje. Antrojo pasaulinio ka
ro metu, vokiečiams valdant 
Latviją, jo pastangomis buvo 
vėl įsteigta Rygos lietuvių gim
nazija. Tuo metu A. Dausa bu
vo referentas lietuvių mokyklų 
reikalams prie Latvijos švieti
mo ministerijos. Visa eilė lie
tuviškų organizacijų susilaukė 
iš velionies ir jo žmonos Mi- 
chalinos Didžiulytės — širdin
gos talkos ir duosnios para
mos.

Tremties kelią pradėjo pasi
traukdami į Vokietiją, o 1948 
m. emigravo į Kanadą, apsigy
veno Schomberg, Ont., nuosa
vame name, kur ir nutrūko Alf. 
Dausos gyvenimo siūlas.

Balandžio 19 d. iš Šv. Jono 
Kr. bažnyčios buvo nulydėtas 
į lietuvių kapines Port Credit, 
Ont.

Duktė Aldona ir žentas Me

čys Empakeriai gyvena Toron
te. Liūdesio prislėgtai šeimai 
širdinga užuojauta. P.

RAUPSUOTŲJŲ PASAULYJE
Popiežius Paulius VI-sis pri

vačioje audiencijoje priėmė tarp 
tautinio tikinčiųjų sąjūdžio de
legaciją, kuii rūpinasi raupsuo
tųjų apaštalo tėvo Damiano de 
Veuster beatifikacija. Audien
cijos metu delegacijos pirminin
kas Raoul Follereau Šv. Tėvui 
įteikė prašymą paskelbti tėvą 
Damianą palaimintuoju. Prašy
mą pasirašė 35,000 raupsuotų
jų iš penkiasdešimties įvairių 
kraštų. Be to, Raoul Follereau 
suorganizavo ir tarptautinį jau 
nimo sąjūdį raupsuotiesiems 
padėti. Paskutiniais metais šis 
sąjūdis surinko milijoną du šim 
tus tūkstančių parašų, prašant 
Jungtines Tautas paskirti raup
suotiesiems gelbėti vienos die
nos išlaidas skiriamas ginklavi
muisi ir karo reikalams. Kaip 
žinoma, pasaulyje dar yra vie
nuolika milijonų raupsuotųjų 
iš kurių šeši milijonai Azijoje, 
keturi Afrikoje ir apie milijo
nas Amerikoje, Australijoje ir 
Europoje.

— Australija ir Britanija su
tarė statyti antrąjį didžiausią 
optikinį teleskopą pasauly New 
South Wales valstijoje. 150 co
lių teleskopas kainuos 13 mili
jonų dolerių ir astronomai ga
lės stebėti pietinį dangų, dabar 
nematomą teleskopininkam šiau 
rinėje pusrutulio dalyje. 200 
colių teleskopas yra Mount Pa- 
lomar, Cal., yra didžiausias pa
saulyje.

CIRCUIT TV
NAUJŲ PARDAVIMAS VARTOJAMŲ’ TAJSYMAS

GREITAS patai navtmaa GARANTIJA KREDITAS
i 2412 U ĖST T Ist ST CHICAGO Ibi. 60629 TEI. «i 244bJT , > <• s*. w 54 '♦ w e w v w w * *• e e e e e e e -e e w»' e * *■' - * ■* •* * '* ♦ *

VLADO RAMOJAUS (“Lenktynės su šėtonu” autoriaus) nau
joji knyga

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ
atskleidžia giliomis paslaptimis pridengto Lietuvos la kotarpio sun
kias ir daug gyvybių nusinešusias partizanų kovas. Knygoje auto
rius panaudoja visą šiuo metu prieinamą literatūrą — pač ų parti
zanų prisiminimus, okupanto tardymų duomenis ir patekusių Va 
karus liudijimus Knygoje rasite apie 200 kovotojų pavardžių ir 
daugybę Lietuvos v etovardžių.

Knyga gaunama pas platintojus ir “Drauge” Užsakymus 
siųsti “Draugo” adresu. Kaina 2.50 dol.

tis. Tų pačių metų kovo 3 d. pa
skirtas nauju klebonu kun. J. 
Paškauskas. šis buvo energin
gas, sumanus ir taupus. Išmokė 
jo greitai visas parapijos sko
las. Surinkęs 126,000 dol., padi
dino mokyklą, kurioje ir dabar 
mokosi per 700 vaikų. Pradėjo 
galvoti ir apie naujos bažnyčios 
statymą. Sutelkiamas statybai 
pradinis 200,000 dol. kapitalas. 
Arch. J. Mulokas paruošė lietu
viško stiliaus bažnyčios projek
tą, o dail. V. K. Jonynas vitra
žus. Netrukus ėmė kilti naujoji 
bažnyčia. Kelerių metų bėgyje 
Marąuette Parko lietuviai jau 
meldėsi tikrai meniškoje bažny
čioje.

Naujosios bažnyčios statyba 
atsėjo 1,300,000 dol. Ji talpina 
per 1,300 žmonių. Jos vidų puo
šia turtinga tautinė ornamenti
ka, Lietuvos įžymiąsias vietas 
primeną vitražai, Italijoje gami 
nti penki altoriai, kainavę 79, 
000 dol. ir puikūs vargonai, at- 
sėję 20,000 dol. Šį užmojų kun. 
J. Paškauskas su parapiečių tal
ka sėkmingai įvykdė, per trum
pą laiką išmokėjo skolas ir jau 
telkė lėšas kitiems parapijos rei 
kalams, kaip seselių mokytojų 
namų statybai, mokyklos re
montams ir kit.

Bet Aukščiausiojo valia jam1 
neleido baigti žemiškųjų planų. 
1965 m. gruodžio 4 d. mirė Flo
ridoje. Dar jam gyvam tebesant, 
į šią parapiją buvo atkeltas ad
ministratorius prel. V. Čemaus- 
kas. Pc klebono J. Paškaus mir
ties buvo paskirtas klebonu. Da
bartinio klebono prel. V. Čer- 
nausko uždavinys nelengvas. 
Jis jau suskubo puikiai atremon 
tuoti mokyklą. Jon įvedė page

rinimus ir dabar artėja seselių 
mokytojų namų statybos reika-

. TELEVIZIJAS:lai, kuriems statyti jau yra gau |
cas arkivyskupijos leidimas. Da 1 Paprastas ir spalvotas nebrangiai 

J taisau Uz patarnavimą vietoj $3.
už d rbtuvės darbą $10 00 ir dalysbar telkiamos statybai lėšos.

Taip knygos sako...
Atsimintina, kad iš šios para

pijos pirmųjų steigėjų - komite
to narių, gyvųjų tarpe teturime 
tik šios istorijos pasakotoją Vin 
cą Birgėlį. Iš pirmųjų parapie
čių sutinkame Rastutienę Laz- 
daūskiętię, Jonaitienę, Vičkie- 
nę, Luckienę, Vepštienę, Ožke
li u ną, Philips ir dar kit. Para
pijai priklauso apie 3000 šeimų. 
40 metų laiktorapy, sujungta 
1917 porų, pirmoji pora—Anta
nas Lukas ir Elena Podleznik 
sutuokta 1927 m. liepos 3 d. Pa
krikštyti 4172 kūdikiai, pirmas 
krikštas — Eleonora Irena Mo
lis — 1927 m., birželio 16 d. Per 
Lą laiką amžinybėn išlydėti 3038 
parapiečiai

Veikia mokykla su 700 moki
nių. Mokyklą tvarko seselės ka
zimierietės su mokyklos vedėja 
sesele Emmanuel. Šioje mokyk
loje veikia ir lituanistinė moky
kla, turinti arti 400 mokinių. 
Mokykloje dirba 11 mokytojų, 
vadovaujant mokyt. Pranui Ra
zminui. Penkioliką metų litua
nistinę mokyklą vedė kan. V. 
Zakarauskas, šiuo metu dvasi
nius parapijos reikalus tvarko 
klebonas prel. V. Cernauskas, 
kun. J. Kuzinskas, kun. L. Yer
kes ir kan. V. Zakarauskas.

Faskubomis prabėgus šios 
jaunutės parapijos nueitą kelią, 
junti, su kokia meile, pasiauko
jimu ir ryžtu lietuvių buvo dirb'

Pasiteiraukite apie naujas
J . MIGLINAS

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinou

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

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

» '■■■ -K * itEMHKKEMmHKItHKMIltijtEiKMBA

• ♦ ♦♦ ♦ 4 ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦
10%, 20%, 30% pigiau mokėsit*
• ž apdraudą nuo ugniop ir automo 
nio pa.a

FRANK ZAPOLIS
*208 u West 05th Street 

Chicago, Illinois 6064?
lel n A 4-8(154 Ir GR A.4Ū3*F * * ♦ ♦ ♦

A. ABALL ROOFING C0,
Įsteigta prieS 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūra—“tuck
pointing" Pilnai apsidraudė Visas 
’arbasi garantuotas

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

Apskaičiavimai nemnakmaiI ♦ ♦ ♦ -♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦
♦.-p.*

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

ta. Jiems visiems priklauso dė- į ui.(Uen?oenionUikil”irr'Hvarnlryt'o Sesta 
kingumas. Gyvuosius šios para- i oirmsdie

pijos kūrėjus ir ugdytojus prisi I ^^sos ’koGRAMGS 19 WOPA 
minsime gegužes 6 d. iškilmingo
je vakarienėje, o mirusiuosius 
karšta malda gegužės 7 d. dva

sinio susikaupimo valandomis.

1490 kil. AM lr 1027 mg. FM 
Telef. HEmloek 4-2418

’IMI South Mnpievvood Aveniu 
Dhii-ago, Illinois HOA2S

If you don’t help 
your school officials 

open recreation areas 
nights, vveekends and 
during the summer,

nobodyelsewill.

Far a free buttoz I and information to help you, write:
I Fitneas, Waahington, D. C. 20203 
| PRESIDENT’S COUNCIL ON PHY8ICAL FITNES8.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis karnomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da
masko, brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yfa pirmoji, kuri parūpino v'lnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

SS
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BOSTONO ŽINIOS LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
ŠEŠTADIENI MATYSIME 

ANGELĄ

Šį šeštadienį, gegužės 6 d., 7 
vai. So. Boston High Schcol sa
lėje statomas spektaklis “Nuode 
mingas angelas”. Stato Bostono 
lietuvių dramos sambūris. Reži
sierė Aleksandra Gustaitienė, 
dail. Viktoras Vizgirda, baletas 
Tatjanos Babuškinaitės, šviesos 
ir garsai Romo Šležo. Vaidina 
Rita Ausiejutė, Marija Gineitie- 
nė, Birutė Vaičjurgytė, Zita Za 
rankaitė, Linas Ausiejus, Anta 
nas Januška, Jurgis Jašinskas, 
Gediminas Margaitis, Jonas Va- 
liukonis, Antanas Vilėniškis ir 
Paulius Žičkus.

Šiuo pastatymu mūsų žymus 
dramaturgas Petras Vaičiūnas 
ateina į sceną naujoje šviesoje. 
Jo parašytą “Nuodėmingą ange
lą” norima parodyti su visa 
klasikine vaidyba ir dekoracijo
mis, žinoma, kiek tai įmanoma 
esamomis sąlygomis ir su esa
mais vaidintojais.

Taigi šį šeštadienį 7 vai. va
karo visi į vaidinimą. Reikėtų 
nesivėluoti, nes veikalas yra 
penkių veiksmų ir prasidės pun 
ktualiai.

Teko nugirsti, kad šis ange
las yra pakviestas į Philadel- 
phią ir New Yorką.

SVEČIŲ PRIĖMIMO 
KOMITETAS

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bankete, kuris įvyks gegužės 14 
d., svečių priėmimo komitetą su 
daro: Florence Casper, Anne 
Skudris, Patricia Plansky, Lor- 
etta Casper, Joane Sweeney - 
Antanelytė, Stella Gendrolia, 
Mildred Young, Anne Carroll,

Bostono LB apyl. valdyba ir rinkiminė komisija. Pirmas iš (k. į d.) Br. Kruopis — sekr., adv. Jonas 
Grigalius — vicepirm., Antanas Matijoška — pirm., Al. Lapšys — vicepirm., St. Augonis — ižd. (iš k. į 
d.): Antanas Vilėniškis, J. Bakšys, J. Liutkonis, Pr. Mučinskas, H. Čepas. Nuotraukoje nėra P. Bliumo 

ir P. Martinkaus. Bostono apylinkės valdyba ir rinkiminė komisija kviečia Bostono ir apylinkės lietu
vius gausiai dalyvauti Bendruomenės tarybos rinkimuose gegužės 6 ir 7 d. Nuotr. P. Plikšnio

SKAUTYBSS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

CLEVELANDO VILKIUKAI
Clevelando Pilėnų tunte vei

kia DLK Kęstučio jaunesniųjų 
skautų (vilkiukų) draugovė, tu 
rinti 19 berniukų ir 3 vadovus. 
Draugovėje yra du būreliai.

Vyresnio amžiaus vilkiukų 
būrelio vadovė yra akademike
ri kaulė Marija Puškorienė (707 vaitgalio stovyklėlę vasaros n>" 
East 162 St., Cleveland, Ohio tu i: dalyvauti kitose Pilonų tun
441x0, telef. 851-2595).

Jaunesnio amžiaus vilkiukų
būreliui vadovauja akademike TĘS1AM, STATYBOS DARBAI 
skaute skautininke Regina Nas- e
vytienė (17618 Ingleside Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, telef. 
486-0877).

Draugovės naujasis draugi 
ninkas yra skautininkas filiste-
ns Vytautas Kamantas (477 kutaičio, J. Jovarausko ir p

Malinausko bei jiems į talką at
skubėjusių Vudurio rajono va- i
deivos s. K. Cijūnėlio, Lituani- , ... „ , „ , _ ,T

mi lietuviai berniukai nuo 7 iki cos t-to brolių Romo ir Ričardo ml ana a’ ' . a aS
11 metu amžiaus, gavę tėvų su- Burbų ir skautams nepriklaus- Y e’ . ®ve a?._’ . 1O' .' '
tikimus ir susipažinę su draugo ančių p.p. T. Mitkaus ir S. Lu- , T „ , ’ .. , , • , , ... , , .. . Ilk, 4. psl. Irena Blekyte, Chi-ves tvarka, drausme ir progra- ko darbo dėka buvo baigta sta- ,,,

ca,2*o LiJma. Draugovės pagrindinis tiks tyti virtuvė. Nuo savo vyrų dar 6
las yra auklėti lietuvius bęrniu- bu neatsiliko ir ponios J. Cijū- Už nuopelnus ordinu su 
kus skautiškoje dvasioje taip. nėlienė, Burbienė ir Karaliūnie-' 
kad ,'ie užaugtų susipratusiais nė. Ypatingo pagyrimo vertas

Cole Plaza, Willowick, Ohio 440- 
94, telef. 944-ųūū-—).

Į Kęstučio draugovę priima-

lietuviais ir gerais bei naudin- vienuolikametis skautas Ričar- kienė, Aniceta Mažeikienė, Pet- 
gais jaunuoliais. das Burba, kuris savo darbu ras Blekys ir Vytautas Gutaus-

Draugovės ir būrelių sueigos stengėsi neatsilikti nuo suaugu-; kas. Visi iš Chicago Ilk

Bella Lescinskas, Frances Duser 
ick ir Madeline Druzdis. Progra
mos knygos išleidimo komisijos 
ties. Kai Bostone steigėsi Lietu
vių fondo skyrius, jis tą idėją 
inžinieriai ir Lietuvių bendruo
menės Bostono apylinkė, vietoj 
gėlių, paaukojo Lietuvių fondui 
$40. Buvo kreiptasi raštu ir žo
džiu ir į kitas organizacijas pra
šant sudėti trūkstamą sumą. Au 
kotojų nebeatsirado. Prieš kele
tą dienų buvo užsiminta skau- 

■ tams Česlovui Kiliuliui ir J. špa 
kevičiui. Jie tą sumą surinko 
ir a. a. poetas Faustas Kirša ta
po Lietuvių fondo nariu, 

j nuoširdžiai rėmė ir pažadėjo pa- 
| dėti darbu ir įsirašyti nariu. De
ja, mirtis neleido jam savo idė
jų įgyvendinti. Tada kilo mintis, 

į kad tą $100 įnašą sudėtų lietu- 
i viškos organizacijos. Jo mirties 
proga ateitininkai sendraugiai,

A. A. F. KIRŠA L. F. NARYS
Praėjo 3 metai nuo mūsų žy

maus poeto Fausto Kiršos mir- 
pirmininku yra Joseph Casper. 
O greitoji Nelle Grabijolienė 
daug padeda bilietų platinime. 
Užsisakykime bilietus iš anksto.

TRUMPAI

— Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių rėmėjų seimas įvyks gegu
žės 7 d. Brocktone seselių moti
niškame name. Iš Bostono orga 
nizuojamas autobusas.

— Kun. Juozas Svirskas bu
vo paskirtas į Lawrence, bet jo 
paskyrimas atšauktas ir jis pa
silieka Šv. Petro lietuvių parapi 
joj So. Bostone.

— Kun. Petras šakalys iki da 
bar dirbęs airių parapijoj, pa

vyksta kas dvi savaitės trečia
dienio vakarais nuo 7 iki 9 vai. 
erdviose patalpose (24600 Lake 
Shore Boulevard, Euclid, Ohio). 
Sekančios sueigos bus balanžio 
26, gegužės 10 ir 24, birželm 7 
dienomis. Be sueigų dar numa
tyta aplankyti akvariumą, zoo
logijos sodą, padaryti keletą iš
kylų, nur’.ošti d,dejų dieni sa

to numatytoje skautavimo po-
rautoje.

Pasiryžusių talkininkų ' dėka 
Aušros Vartų t-to stovyklavie
tė Rako stovykloje jau puošia
si dviem naujais pastatais. Pra
eitą savaitgalį t-to tėvų M. Mi

Los Angeles, Calif.

GYVENIMO RIMTY REIKIA 
IR PASIJUOKTI

Gyvenime reikėtų kartais ir 
pasijuokti. Būtume sveikesni ir 
gyvenimas neatrodytų toks kie
tas.

Losangeliečiams tokia poilsin- 
ga atvanga ateina. Gegužės 7 d., 
sekmadienį, tuojau po pamaldų, 
12:30 v. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, Vasario 16 d. gimna
zijai remti 105 būrelis, Sofijos 
Puikūnienės vadovaujamas, pa
sitelkęs Los Angeles Scenos dar 
buotojus su režisieriumi Juozu 
Kaributu priekyje, ruošia du lin 
ksmus vaidinimus: Kazio Bin
kio “Kai atsarga daro gėdą” ir 
V. Braziulio “Nebrendila”.

Kazio Binkio veikaliuke viena 
gražuolė širsta, kam turėjo kil
ti karas ir sutrukdyti jai antrą 
pusę figūros, Palangos smėly be- 
sivartant, gražiai saule nudeg
ti.

V. Braziulio “Nebrendila” vai 
zduoja Lietuvos nepriklausomy
bės pradžios metus, kai priešo 
dailios šnipės mėgino demorali
zuoti mūsų žalio kaimo vyru
kus, bet pačios savo smailus pir

skirtas į Lawrence klebonu.
— Visi balsuojame. Lietu

vių bendruomenės rinkimai vyk 
sta gegužės 6-7 dienomis. Bosto 
no apylinkėje balsuojama šešta
dienį nuo 3 iki 7 vai. po p. ir sek 
madienį nuo 11 iki 5 vai. po p. 
Balsavimas vyks Tautinės s-gos 
namuose 484 E. Fourth Str. So. 
Bostone. Balsuoti turi teisę visi 
lietuviai, kuriems suėjo aštuo 
niolika metų.

siųjų. Nors pastatai jau stovi, 
bet dar daug darbo lieka su jų 
įrengimais, todėl dar būtinai rei 
kalinga tolimesnė ir gausesnė 
tėvų darbo talka, kad šiemet Au 
šros Vartų t-to skautėms sto
vyklavimas būtų patogus ir ma
lonus.

APDOVANOJIMAI LS 
SESERIJOJE

Vasario 16-tosios ir skautų pa 
trono šv. Jurgio dienos progo
mis apdovanotos žemiau išvar
dintos skautės ir rėmėjai-jos.

Tėvynės Dukros žymeniu:
1. v. si. Danutė Vingrytė, Mel- 

bourn, Australija, 2. si. Snieguo 
lė Dagytė, Melbourn, Australi
ja, 3. v. si. Aldona Jankaitienė, 
Toronto, Canada, 4. v. si. Vikto
rija Stukienė, Toronto, Canada, 
5. si. Rūta Jokūbaitytė, Cleve
land Ohio.

Pažangumo žymeniu:
1. psl. Birutė Aušrotaitė, Ha-

rėmėju kaaninu;
Marija Nenienė, Koste Petrei-

ščiukis nusvilo.
Šie du vaidinimai įdomūs dar 

ir tuo, kad beveik visi vaidinto
jai yra jauni, režisieriaus Juozo 
Kaributo naujai “atrasti” — re
to kieno dar scenoj matyti.

Binkio “Kai atsarga daro gė
dą” veikale vaidina: Laima 
Stančikaitė, Dalia Steikūnaitė, 
Elena Vilimienė ir Margis Matu
lionis.

Braziulio “Nebrendile” šmaik

MARŲUETTE PARKO BALFO 5 SKYR. 
VAJAUS METO APYSKAITA

Aukojo:
Liet. Suv. Dr-ja—$254.03 ir Liet. 

Chicagos Moterų Klubas—$100:
Parama — J. Janušaitis ir J. Mažei

ka — $40; dr. A. Stankus ir Jonas 
Kelmelis bei dr. Labanauskas po $50;

Po $25.00— Terra, A. R VVells, A. 
Valonis, Marų. Pk. namų savin, or
ganizacija, dr. Bakšys, dr. V. Šaulys 
P. Petokas, A. Vitkus, dr. O. Garū- 
nienė, K. Karnauskas, Petkus Fune
ral Home, J. Vaineikis, Čikagos Angį. 
liet. klubas, A. Barančiukas;
$22.00— Sandaros Šviesos Fed. Čik. 
nariai;

$20.00 — kun. A. Trakis, A. Tumo
sa, K. Dudėnas, V. Kochanauskas, J. 
Meškauskas, “Rūtos” ratelis, dr. J. Jak- 
ševičienė, J. Miglinas, I. seniūnijoje 
X., B. U. Kosmanai, dr. Z. Rudaitis;

$18.25 ct. surinko K. Truškūnas;
$16.00 — B. Draugelis;
$15.00 — P. Skėrys, dr. J. Kižys,

J. Stankūnas, dr. V.Reklys, J. N. Šum- 
skis, J. Baltromienė, A. Rugys, inž. 
V. Sadžius, dr. S. Parokas, A. Jalio- 
nis, Ir. ir L. Kairys, J. Mašiotas;

$12.00 — O. Miniotas, J. Paklka 
ir įteikė, surinktų $12.00 — S. Toliu- 
šienės.

$10.00 — K. Končius, J. Tarasevi
čius, K. Končius — šv. proga; S.To- 
mariene; Ir. Smoltys, SLA 134 Mote
rų kuopa, M. Vainauskas, Alg. Šim
kus, VI. Karpuška, K. Butkus, B. Ka
sakaitis, dr. A. Aviža, dr. Jz. Kezys, 
V. Jasaitis, J. Valiukevičius, M. So
doms, V. Dental Ceramic, A. Puniš- 
ka, P. Gaučys, J. Jurkūnas, R. Smo- 
lenskienė, V. Kasniūnas, A. Grigala
vičius, P. Juodelis; Jz. Kirvaitis. Mor
kūno spaustuvė, dr. Žibąs, A. Žakas, 
Pr. Sidzikauskas, J. S. Petrauskas, V. 
Dzenkauskas, J. Gliaudelienė, P. Dap
kus, ). Mironaitė, SL. Jasinevičiai, E. 
ir E. Praninskai, J. ir B. Briedžiai, P. 
Dūda, A. Dundulis, P. Sondas, V. 
Vaitkus, kun. VI. Mažrimas, dr. J. Juo
zevičius, J. Rapšys, V. Repšys, dr. Ji 
Gliaudelis, j. Lesevičius, J. Tarasevi
čius, V. Kuliešius, Urbutis, dr. T. Ry- 
mantas, dr. K. Gudaitis, P. Stelmo
kas JG. Mažeikai, Zvyniai, K Eiduko- 
nis, J. Dagys, JE. Gabrusevičius, J. Ta
mulevičius, Pr. Račiūnas, J. Miečius
L. Šimaitis, J. Jogminas, J. Vailokai
tis, BE. Barškietis, Rakšvs, AK. Oriš
kus, JA. Lapkus, Monkus, Malonis, J. 
Poškus, Penyla Fidelios, A. Prapuole
nis, dr. Ringus, J. Skučas, V. Žemai
tis, dr. P. Strimaitis, St. J. Rama
nauskas, Čepėnas, A. Kazilionis, Z. 
Dailidka, L. Biknevieius, M. Kvedaras 
S. Radžius, Alf. Girdauskas, P. Bal- 
zaras, J. Turčinskas, L. ir K. Bal- 
zarai, L Juodelis, Z. Kolba, A. Rima
vičius, A. Rožėnas Edv. Rupkus, Alg. 
J. Urbučiai, J. Vaškas, A. Vikta, Jz. 
Zičkus, M. A. Balčytis, M. Bielevi- 
tius, L. Braždienė, H. Bugarevičius,
M. Bužėnas, kun P. Dambrauskas 
Jz. Daunoras, Jz. Dėdinas, J. Gražys, 
J. Jakubonis, Jurcys—Pharmacy, Jz. 
Juška, J. Kanišauskas, Jz. Kapačinskas 
A. Kareiva, G. ir G. Kaufmanai, Ph. 
Kniukšta, K. Br. Laurinavičiai, St. Le
kavičius, V. M. Lesniauskai, A. Ma
karas, A. Mendelis, M." Milušauskas, 
E. Misiūnas, L. Mockūnas, Neris Re
al Estate, P. Pakštas, Palanga—Resto
ranas, V. Petrauskas, K. Plėnys, Pran- 
skevičiūs, Ruibys, Alb. Stiklakis, A. 
Tumaitis, St. Urbonienė, F. Valaitis 
ir Edv. Žitkus;

$6.00 — Pr. Janulis, A. Lietuvnin
kas, P. Pupius, Polikaitis, L. Žliobie- 
nė, Al. Adamkevičienė-

$9.00 — VI. Narušis;
$g.00 — J. S. Vėbrai, J. Lekas, A.

J. Kaunai, K. Valdis;
$7.00 — J Černius, P. Žibūnas, E. 

Franckus, P. Noreika;
$6.00 — W. Brazauskas, Al. Adam

kevičienė, Polikaitis, L. Žliobienė, Pr. 
Janulis, A. Lietuvninkas ir P. Pupius;

SJ.00 — A.Gintneris, SD. Adomai
čiai, J. Adomaitis, T. Agular, V. Bal
nius,' Z. Balnius, D. Baltramonaitis, 
P. Barkauskas, K. Barzdukas, PG. 
Bielskai, K. Bielskus, Jz. Blažys, E. 
Blinstrubas, B. Brazdžionis, Jz. Brizgys 
S. Brizgys, St. Budėjus, Gr. Budrytė,
K. Čerrnius, K. Dabrila, M. Debras 
Ag. Dubauskienė, B. Eicas, J. Eido- 
kas, Pr. Eigelis, VS. Endrijonai, E. 
Pranskevieienė, dr. Br. Gaidžiūnas, 
dr. Gečas, K. Genčius, St. Geštautas, 
V. Grėbliūnas, T. Grybinas, A. Gul- 
binskas, V. Gutauskas P. Jadviršis, 
J. Jakštys, J. Jankauskas, K. Januška, 
Ap. Jarošius, kun. Jaunius, Z. June
vičienė, J. Juraitis, St. Jurkūnas, St. Jur 
kus, Jz. Juška, Juškevičius, Br. Kal
vaitienė, L. Kalvaitis, Jz. Kasparavi
čius, O. Kasperskienė, V. Kniška, V. 
O. Konkulevičiai, Ad. Kripkauskas, A. 
Kriščiūnas, V. Kudirka, A. Kundra- 
tas, K. Kupreišis, E. Kuraitis, PA. 
Kcantai, Jz. Kybartas, St. Kybartas, J.

Sčiai roles atlieka jaunieji: Ona 
Orlovaitė, Laima Stančikaitė, 
Vytenis Dūda, Margis Matulio
nis ir Vytautas Vilimas. Aktorė 
Agota Dūdienė, davusi daug at
mintinų liūdinčios motinos vaid
menų, čia mums pateikia links
mos naivios kaimo motinos pa
veikslą.

Alkaniems bus paruošti ir 
skanūs lietuviški valgiai.

Nepamirškite gegužės 7 d., at 
vykti i Šv. Kazimiero parapijos 
salę.

St. J. Paltus

Labanauskas, Jz. Lukas, J. Macas, J. 
Mačiulis, Jz. Mackevičius, K. Malonis 
Marąuette Kepykla, A. Marencholcas, 
Jz. Markus, PM. Masiokai. A. Mas
koliūnas, O. Mažionytė, P. Mikalo- 
jūnas, S. Miknaitis, P. Miliauskas, J. 
Montvilas, PK. Naciai, Alf. Noreika, 
A. Naujokas, Z. Navickas, JS. Nar
butai, V. Orentas, V. Pagirys, EB. Pa- 
liulioniai, R. Paukštys, J. Paulius, Jz. 
Petkus, A. Petrauskas, A. Pipiras, J. 
Plančiūnas, J. Povilaitis, K. Povilaitis, 
Br. Pranulis, St. Pulkauninkas, G. 
Radvila, Radžius, P. Ramanauskas,
Jz. Rastenis, Alb. Rožėnas, M. Rulis, 
A. Rumšą, V. Saliklis, A. Šantaras,
O. Sarapinienė, J. Savokaitis, K. Sek- 
mokas, Ign. Serapinas, A. Severėnas, 
St. Šiaučiūnas, K. Šidklauskas, OA. Si- 
liūnai, L. Šimutis, Iz. Sinkevičiūtė, M. 
Sirutytė, Ig. Slapšinskas, K. Skaisgi
rys, J. Stočkus, J. Stočkus, Jz. Stasiu- 
lis, Jz. St. Strokai, A. Stropienė, G. 
Stngis, M. Šveikauskas, Pr. Tamoše- 
vičius, Si. Tiškevičius, A. Tveras, J. 
Tričys, ABr. Urbonai, P. Vaičekaus
kas, T. Vaičiūnas, Ad. Vaitkevičius, Z. 
Valavičius, V. Variakojis, J. Venciū- 
nas, Ig. Venckus, E. Vengras, K Vi
lūnas, St. Virpšta, J. Yerkis, Zalnierai- 
tis, P. Želvys, L. Žėruolis, A. Zigaitis,
P. Žilys, Pr. Žitkus, J. Žlioba, Br. 
Žukauskas, Edv. Žukauskas, V. Žu
kauskas, RV. Virkau, Edv. Točilaus- 
kas, J. Dolskis, LM. Stašaitis, O. Šiau- 
dikis, S. Vaičius, J. Babušis, M. Mic
kus. S. Balčiūnas, P. Bikinis, AA. Bui- 
vidai, V Butkus, Pr. Čepėnas, A. Ei- 
va, Gaurilius, J. Jakubonis, V. Jau- 
tokas, E Jarkaitis, A. Ivanauskas, Pr. 
Kaminskas, K. Kasakaitis, V. Kens- 
tavičius, J. Kerelis, J. Kopūstas, Akv. 
Odiniennė, B. Malinauskas, KO. Mac
kevičius, J. Paronis, G. Peržinskas, K. 
Petrulis Z. Poškus. G. Puodžiukaitis, 
V. Rimavičius, Pr. Sabaliauskas, V. 
Simanavičius, JE. Songinai, P. Stakau- 
skas, N. Šapkus, Z. Šefleris, Z. Šid
lauskas, P. Šileikis, St. Trinka, 
M. Žilinskas, Povilas Žumbakis, 
Alg. Aglinskas, VI. Andrijauskas, J. 
Anysas, H. Bachinskas P. Čečkevičie- 
nė, V. Grigaliūnas, J. Gumbaragis, 
Komaras, S. J. Gendrulis, St. Žiups
nys, Simokaitis, V. Bartuška, J. Tijū
nas, J. Čėsna, V. Noreika, St. Pred- 
kelis, V. Jonkaitis, R. Korzorias, J. 
Dambrauskas, Alf. Kulis, J. Sakevičie- 
nė, K. Kiraitis, NV. Dumbrytės, J. Viš- 
niauskas, St. Bakutis, Pr. Razminas, 
St. Patlaba, G. Sirutis, JG. Girnius, 
J. Juzėnas, P. Nenius, Jurgėla, Matu
kas, Velža, Mackienė, Tarulienė, A. 
Grybauskas, Fr. Marcinkus, J. Pruns
kis, K. Ramonas, J. Zalagėnienė, Ėst. 
ka. Ad. Dirgėla, Alg. Valiukaitis, A. 
Civinskas, V. Liulevieius, M. Bruškys,
J. Laurušonis, J. Jonikas, M. Jakaitis, 
P. Venclova, M Rėklaitis, M. Javas, 
A. Springys, J. Kavaliūnas, VI. Jakubė- 
nas, K. Daknevičienė, Al. Balys, J. Sa
vickas, BO. Sebastijonai, P. Aleksa,
K. Skripkus, VI. Skripkus, Pr. Gedvi
las, K. Rožanskas, J. Motekaitis, M. 
Purvinas, D.F., Gresys, J. Bosas, B. 
Kubilinskas, H. Morkūnas, P. Žoly
nas, F. Jarašius, L. Stasiūnas, A.Venc- 
kus, J. Lintakas, J. Polikaitis, J. Šūkis,
J. Karvelis, M. Kilas, VG. Cibai, P. 
Ruikys, J. Juzaitis, F. Sudaitis, D. Lie- 
pienė, B. Šerėnas, Gončys, A. Artmo- 
nas, A. Kuliešius, Pr. Būgnys, Jz. Gvil
dys, V. Miklius, E. Trečiokas, J. Yla, 
AV. Čalkauskas, KV. Čepaitis, St. Ma
žulis, M. Rimkus, B. Angelaika, A. An- 
drijonas, J. Beleckas, P. Benulskis, J. 
Butvilą, Z. Degutis, J. Dudėnas, Grau
žinis, J. Grabauskas, B. Galeckienė, 
P. Gaigalas, B. Karazija, A. Kriau
čeliūnas, A. Kerelis, Kašelionis, A. Klik 
na, P. Karnauskas, Jakštys, Lavinskas, 
A. Lietuvninkas, Miklovaitis, A. Mo
tuzas, V. Nungauda, Pociliūnas, B. 
Prialgauskas, KZ. Pumputis, M. Pa
navas, OA. Prunskytės, Pimpė, J. Pa- 
ražinksas, J. Stankūnas, J. Šmotelis 
A. Stankus, Žirgulevičius, L. Žiūrai
tis, B. Pabarčienė, B. Petrulionis, K. 
Kraučunas, V. Bačinskas, Alg. Gry
bauskas, Ad. Didžbalis, K. Vaitas, P. 
Galėnas, Edv. Markulis, O. Daškevi
čienė, kun. F. Kapočius, dr. B. Mor
kūnas, J. Stulga, Šv. Gotceitas, J. Ku
bilius, J. Totoraitis, V. Billdušas, P. 
Kazlauskas, dr. K. Rimkus, J. Kru
tulis, Ap. Ribokienė, J. Skomantas, P. 
Tamošiūnas, J. Šidlauskas, M. Kazū- 
naitė, Brazaičiai, Kriaučeliūnienė, Alf. 
Indreika, V. Girdauskas, P. Lapkienė, 
A. Skodžius, Br. Shotas, St. Geštau- 
.tas, K. Valdis, VEm. Tutliai, Br. Ra- 
zūnas, V. Bilaišis, B. Gasparaitis, M. 
Lukas, P. Martinaitis, T. Blinstrubas, 
V. Rukuiža, M. Karaitis, Ad. Mace- 
įauskas, Alf. E. Švažai, St. Budraitis,
K. Baumilienė, A. Lakas A. Virkų- 
tis, L. Virkutienė, J. Jasaitis, A. Ti- 
tenis, All. Kviecinskas, VI. Overlin- 
gas, S. St. Cinikai, S. Stravinskas, Alf.

D. Čičelia?, Z. Kuprėnas, E. Valan
čiauskas, Z. Grazienis, P. Staniūnas, 
P. Stakė, St. Džiugas, R. Sondau, S. 
Krosnį ūnas, G. Lekšas, V. Šimkus, P. 
Tautvaišas, K. Meškonis, P. Kilius, 
J. Gierštikas, Fr. Kavaliūnas, VI. Pa- 
likauskas, V. Mažeika, J. Juška, St. 
Žilevičius, Akelaitienė, B. Žemaitis, P. 
Zubiras, V. Germanas, V. Juška, dr. 
P. Rasutis, R. Sriubas, A. Rūkštelė, S. 
Rupinskas, Alb. Kremeris, Jz. Butė
nas, P. Dimgaila, V. Derenčius, A. An 
tanonis, Alb. Tamošiūnas, K. Linkevi
čius, Navickas, S. Puchcaski, J. Bub
nys, J. Judickas, A. Butkus, K. Erin- 
gis, V. Petrąuskas, St. Jakubauskas, 
V. Lisauskas, Bagdonas, VI. ir O. 
Pranevičiai, L. Juodikis.

$4.50 — O. Giedraitis;
$4.00 — M. Januševičius, F. Ma

tutis, J. Sakalas, Jakušovas, W. Bal- 
chas, E. Daugirdas, Dambrauskas, V. 
Eigelis, A. Stonkus, Jankus, A. Dapkus 
V. Lapačinskas;

$3.00 — V. Vepštas, E. Kū
rinas, B. Veiveris, A. Tamu- 
lienė, S. Tamulytė, Bernotavičius, Z. 
Visockienė, Ališauskas, L. Kankus, 
Jurkyrias, J. Stanalis, Tallat-Kelpša, St. 
Usinas, Edv. Jakubauskas, VI. Rachus, 
II. Šakalį, V. Švarca, J. Adomėnas, A. 
Kacucevičius, A. Krauzas, J. Mulokas
J. Puniška, D. Petrutytė, A. Banys,
K. Lansius, Iz. Straukas, J. Abraitis, 
A. Micevičiūtė, A. Modestas, Ir. Bigus, 
EI. Steponavičienė, Matutis, P. Unde- 
rys, J. Namikasc, A. Paskočimas, J. 
Kažemekas, A. Mišelis, Pr. Paulaus
kas J. Kavaliauskas, N. Martinka, K. 
Dargis, St. Tumosa, A. Alminauskas, 
A. Laužikienė, J. Bagdžius, J. Guzu- 
laitis, O. Šimkienė, G. Daugirdas, Ši
lingas, dr. Žilinskas, A. Aglinskas, VI. 
Andrijauskas, J. Anysas, H. Bačins
kas, P. Cečkevičienė, V. Grigaliūnas, 
J. Gumbaragis, L. Juodikis, Komaras, 
S. Krutulis, Z. Paliliūnas, O. Šnei- 
deraitis, A. Armalis, E. Briedis, E.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Danutes Bindokienės 
knyga vaikams 

‘BALTOSIOS PELYTES 
KELIONE Į MENULI"

tikrai suidomins mūsų mažuosius 
skaitytojus. Knygoje gražiai, su 
humoro atspalviu, aprašomi pely
tes nuotykiai vykstant raketa į 
mėnulį. Nuotykiai vaikui įdomūs, 
todėl užsakykite jam šią knygutę, 
kurios kaina tik 1 50 dol

Gaunama “Drauge” ir pas pla
tintojus. Užsakymus siuskite “Drau
go” adresu.
illlllillllillliilllllllllllillliiiillliiihlllillli
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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 praeitimi 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. kietais viršeliais — $4
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO, HALSTED STREET Telef. — CA 5-7202
didelis pasirinkimas įvairiausių televizijos, radio. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.
3%
4 5?

On savings accounts on investmaat bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

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

4071 Archer Avenne, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

4

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Celskis, K. Česnauskas, Dzimidas, JA. 
Ekeraitis, A.Garlevičius, J. Gaučys, J. 
Gilys, Pr. Gudas, J. Yčas, J. Indriū
nas, Jakimavičienė, J. St. Jonokai, J. 
Josuvveitb, P. Krikščkūnas," BA. Ku- 
zai, Jz. Laskus, A. Mickus, Br. Nainys 
P. Norvilą, A. Paužuolis, A. Pupka, 
V. Repoika, B. Šileikienė, Jz. Tamulis
L. Vanagas. A. Vildžiūnas ir M. Ži
linskas bei B. Baktienė;

$2.50— J. Kasakaitis, ir R. Mingėla. 
$2.00— 210 asmenų; $1.35—>1 asm.

$1.25 — 1; $1.00 — 219 asm. $0.75 
—1 asm. $0.50— 13 asm. $0.40— 1 as. 
$0.25 — 1 ir $0.20 — 1 asmuo.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
koja —

Balfo Marąuette Parko 5 skyriaus 
Valdyba

MONTREALIO 
EXPO 67

Privačius kambarius — netoli 
parodos rezervuoja:

V. LUKOŠIUS 
546 Le Royer Street 

St. Lambert, Que„ Canada
Tel. — (514) 672-1949

SIUNTINIAI Į LIETUVA
lr kitos kratau

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nam#, automobiliu, 
gyvybes, sveikatos 

lr biznio
Patogios IfelmokfJI- 

mo sąlygos

I. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

SIUNTINIAI I LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MARQUEJTTE GXFT PARCEL 8ERV 
S skyriai Chicagoje:

2608 HOth St. Tel. WA 5-2781
2501 B9th St. Tel. WA 5-2737
3212 So Ualstea St. Tel. CA 5.1864

Lietuviu bendiovg, kurt turi teis< 
atuntiniua siusti be tarpininku tiesia 
tavo vardu iš Chicagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rfl- 
iies medžiagų lr kitu prekių žemomis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis,

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
8415 So, Lituaniea Avenue 

Tet FRontler 8-1882
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Turtuolių šeima Berkeley, Calif., turėjo savo sandėliuose įvairių ginklų 
kolekciją, net ir prieštankinių ginklų, kaip čia matyti nuotraukoje. 
Policija pakaltino šeimą, kad ji poroje sandėlių laikė 25 tonas ginklų 
ir municljos.

Balsavimas paštu
Negalintieji į balsavimo būsti

nes atvykti asmeniškai, gali bal
suoti paštu, laikydamiesi JAV 
DB Centro Valdybes nustatytų 
balsavimo paštu taisyklių.

“Rinkikas balsuodamas paštu 
pasirūpina du vokus ir, atžymė
jęs balsavimo kortelėje ne dau
giau, kaip pusę ten įrašytų kan- 
didtų (Chicagos rinkiminėje 
apygardoje ne daugiau kaip 23), 
kortelę deda į voką, jį užlipina 
ir deda į didesnį voką, kurį ad
resuoja :

II Rinkiminės Apygardos Rin
kimų Komisijai

5620 So. Claremont Street,
Chicago, UI., 60636.
Taip pat ant didžiojo voko nu

rodo savo vardą, pavardę, adre
są ir Rietuvių Bendruomenės 
apylinkės vardą, kuriai balsuo
tojas priklauso arba galėtų pri
klausyti pagal savo gyvenamą 
vietą.

Pav., Jonas Ducnaitis 
4326 So. Wilkes Street, 
Chicago, III., 60607 
(East Hill apylinkė).

Kaip išsaugoti 
sveikatą 

.. Apalpimas
Apalpimas gali įvykti nuo 

daugelio priežasčių. Dr. Sims iš
vardija šias apalpimo priežas
tis ( žiūr. Illinois Medicinos dr- 
jos biuletenį): staigus stiprus 
skausmas; sunkus sužeidimas, 
ypač jei sužalojamas stambes
nis raumuo ar prarandama dau
giau kraujo; staigus ir stiprus 
temperatūros pasikeitimas, to
dėl šokantieji į labai šaltą van
denį gali kai kurie nualpti; apal 
pstama nuo pervargimo; mote
rys alpsta dėl histerijos; nual- 
pstama iš baimės, ir tai dėl šios 
priežasties daugiau alpsta vy
rai, kaip moterys.

Dažnesnis alpimas rodo ko
kią psichinę ar fizinę negerovę 
ir reikią tada ieškoti gydytojo 
pagalbos. Nualpusiam atpalai
davus drabužius, gulinčiam ju
dint kfajas, kas padeda page
rinti kraujo cirkuliaciją ir at
gauti sąmonę.

Jeigu nualpusia greit neatsi
gauna ąrba jeigu atsikėlęs vėl 
parkrinta, reikia nedelsiant šau
kti gydytojo.

JAV Lietuvių Bendruomenės
penktosios Tarybos rinkimai į-

.... . , , . . , vyks š. m. gegužės mėn. 6 ir 7Pirmaujantieji gydytojai at-|
kreipė dėmėsi į tai, kad žmones

Vartojame perdaug druskos

vartoja perdaug druskos. Eks
perimentinės biologijos specia
listų suvažiavime Chicagoje dr. 
W. M. Bortz pažymėjo, jog ame
rikiečiai suvartoja keliasdešimt 
kartų daugiau druskos negu or
ganizmui ręikalinga, o tas didi
na kraujo spaudimą ir sunkina 
numesti svorį. Anot tų specia
listų, geriausia būtų iš viso iš
mesti druskines į sąšlavų dėžes 
ie apie jas užmiršti. Žmogui 
reikia mažo žiupsneliuko drus
kos paroje ir jis tiek gauna su 
maistu ir su šviežiais vaisiais, 
kokius patariama vartoti. Tyri
mai parodė, kad jeigu žmogus 
vartoja druską, tai net ir suma
žintas kalorijų kiekis vis tiek 
nepadeda reikiamai numesti svo 
rio.

Tą patį patvirtino kitas spe
cialistas: dr. W. A. Krehl, pro
fesoriaująs Iowos universiteto 
Medicinos kolegijoje. Jis sako, 
kad dėjimas druskos į maistą 
yra rie tik nereikalingas, bet net 
kenksmingas sveikatai. Ameri
kiečių naudojamas maistas pat
sai turi pakankamai druskos, 
kiek žmogui reikia. Ir dr. L. Zu- 
cker patvirtino, jog laboratori
niai tyrimai su pelėmis įrodė, 
kad gausesnis druskos kiekis 
maiste padeda išsivystyti per- 
dideliam kraujo spaudimui.

LSD gali pakenkti 
būsimiems vaikams

New Yorko valstybinio uni
versiteto mokslininkas dr. M.M. 
Cohen paskelbė, kad yra duome 
nų, rodančių, jog vartojimas 
narkotikų LSD gali pažeisti 
chromozomus ir tokie sužaloji
mai gali paveikti, kad šiuos che
mikalus vartojančiojo asmens 
vaikai bus silpnapročiai ar fiziš
kai nenormalūs. Tai skelbia dr. 
Maimon M. Cohen, pažymėda- 
damas, kad šios studijos dar rei 
kalingos tolimesnio pagilinimo.

J. Daug,

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE KEAL ESTATE

Namų turinysJV. .V. >V»
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-
PARDAVIMAS NOTARIATAS' ,
* PATVTRTTNTl VPRTTMAI * I “ pažiba. Ui aukšto mūras.rAlVlKilNIl VH.KIIM.AI I Geležinė statyba. 45 p. lotas 2 auto 
[MIGRACIJOS POPIERIAI PA- i garažas. $29,950.
JAMŲ MOKESČIAI - INCOME į "la'tus “o.ažu

TAX apllnkuj ir viduje. $21,900.
I 4 butai lr 2 kainb. butas beismen-

LEONAS REAL ESTATE ' luto. garažas. ^39,000.
Arti Draugo. 9 metų, 2-jų butų2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Cicero-Pavkholme 6 k. bung.. plius 
i 1 k. etine. Garažas. Nebrangus.
2 po 6 k., plius tuščias sklypas 
Garažas $20,500.
Cicero-Parkholme 4 butų po 5 k.
Garažas Nebraigus.
Benvyne 7 butų po 4 k., plius tuš
čias sklypas. Kaina žema.

LINARTAS REALTY
4936 W. 15 Street 652-4343

Mūr. bungalow — 6 kamb., poilsio 
kamb. skiepe, užuolaidos, kilimai, 
garažas. Tuoj galima užimti. 65 ir 
St. Louis Avė.

3 butai ir taverna. Brighton Pke. 
Stiprus namas. Geras investavimui.

8 butai, geros pajamos. Gerai pri
žiūrėtas namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VVest 43rd Street 

Telef. CL 4 - 2390

Marą. p-ke. mūr. 2 butai po 5 
kamb. 1J metų senumo. Geras na
mas. $28,000.

Med. m a. 2-Jų butų — 5 ir S 
kamb. Prie namo dar 2 lotai. Kaina 
$16,000.

Macą. p-ke. med. 2-jų butų namas 
5 ir 4 kamb. Gazo centralinis Šildy
mas. $14,600.

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

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IB KT. REIKALAIS,
A & L. INSURANCE AGENCY, ^Š”'tlk16t$iŠ“X™

AND REALTY Gazu apšildd. SVOBODA, 2134 S.
A. LAURAITIS 61st Ct” Clcero BI 2-2162’---------

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

Sąžiningas patarnavimas

II Rinkiminės Apygardos 
Rinkiminė Komisija (sk.)

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Avė., CL 4-7450

Remkite tuos biznierius, kurie 

-»kelbias> dienr ‘Drauge’’

REAL ESTATE
2 po 5>£ kamb, 5 metų mūr. Ats- .zu. 3 auto mūro garažas. Geresnis už 

kiri šildymai gazu, alumin. langai, 2 naujų. Teirautis.
auto garažas. Gage pke. $42,000.

2 po 5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. 
Mūr. Karštu vand, šildymas. 2 auto 
garažas. Gage pke. $26,500.

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

Gražus 6 kamb. medinukas. Nauji 
plasteriai, naujas šildymas gazu, 
alumin. langai, moderni vonia, 2 auto 
garažas. Labai gera vieta. $15,500.

10 butų ir 3 bizniai. Mūr. Paja
mų apie $14,000 metams. Geras šil
dymas. Nauja elektra. Brighton Pke. 
$65,000, arba geriausias pasiūlymas.

Marąuette Pke. labai gražus remo- 
deliuotas 4 butų mūrinis. Šiluma ga-

Marąuctte Pke, 0 kamb. apynaujis 
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

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

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

Naujas » butu mūras. Modernūs 
įrengimai, šaldytuvai, vėsintuvai, kok
linės plytelės, alumin. langai, karštu 
vand. šildymas gazu. $129,000.
Pietvakarių priemiesty sklypas 

153x1 50 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartamentinį namų.

Didelis | tąsi rinkimas apartmentinių 
ir rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321
Med. 5 k. Rūsys. 1 kamb. palėpėje. 

M. p. $11,500.
Mfir. 4 k., 10 metų. Labai švarus. 

Gage p. $18,500.
Mfir. 5)£ k., 3 mieg. Garažas. 11 

metų. Tik $23,500.
Mfir. 6 k. 3 mieg. M. p. $18,500.
Mfir.

kesčiai
2x5 k. Arti 
$143. Kaina

Brighton p. 
$16,500.

Mo-

Mfir. 1% a. Gage D. (5 ir 3). žemi
mokesčiai. $21,500.

Mfir. 2x5, Gage P. Platus lotas.
Garažas $26,500.

Mfir. 2x4. Brighton p. Gerai pri-

Garažas. Pla-Mfir. 5 k. Gage p, 
tus lotas. $16,900.

Mfir. 4 butai po 6 H kamb. M. p 
Platus sklypas. $46.500.

Mfir. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 
p. bažn. $17,800.

Med. l H a. (5 ir 4) rūsys, gera 
M. p vieta. $18,900.
.Pajamų mfir. M .p. 1 butas 6 kamb.
$20,500.

Mfir. 2x5. M. p. Naujas gazo šild 
Labai švarus $27.800.
Mūr. 3 butai ir patalpa. 69—Camp

bell. $27,900.
Turime virš 600 namų. Visu neįma

noma paskelbti.žiūrėtas. $23,800.

KAIRYS 2943 Wesl 591h Street, Tel. HE 6-5151
*oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<x>oooooooooooo<

SALES a MORTGAGES ° MANAGEMENT

Š5M(!ex

Member of M.L.S.
Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, III, Tel. OL 6 • 2238 

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

Turime šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.

mūras, 45 p. lotas, 2 auto. garažas. 
Pasiūlymas, $41,900.

3 butų mūras. (3x6) 3 auto mūro 
garažas. Turtinga našlė parduos už 
$36,500.

Staliaus kūrinys: Atrinktas medis, 
8 metų, gelsvų plytų statyba. 6 kamb. 
Pageidauja $19,000.

Laukia savininko — 6 kamb. mū
ras. Kabinetu virtuve, gazu šildymas, 
garažas. $16,500.

Nuostabus Fvergreen. 7 kamb. 
“ranch”. Liuksus baras. Parengimų 
kambarys, 2 vonios, mūro garažas, 
platus lotas. $39,500.

Jei norit namų ir pinigų — štai 
$8,500 pajamos ir liuksus mūro na
mas. Apie $25,000 įmokėti.

Žiūrėk, pavasaris, štai 6 kamb. 
mūras ir 3 kamb. butas beismente. 
Gazu šildymas. Gera vieta. $21,000,

Apartmentinis. $13,300 nuomos. 
Gražūs butai, gera vieta, geras mū
ras. $62,800.

Ir čia neviskas

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200
6 kaimb. švarus mūr. bungalow, 
octagon frontas, gazu apšild. švč. 
P. Marijos Gimimo ir Šv. Ritos pa
rap, rajone. Mažiau $22,000.

PR. 8-4992.

MŪRINIS 4 butų namas. Division 
ir Kedzie. 2 po 5 kamb. ir 2 po
4. Našle turi parduoti. Pajamų 
$380 per mėn. Karštu vandeniu 
alyva apšildomas. Gerame stovy. 
$24,900. Išsimokėjimo sąlygos. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
 LA 1-7038__________
Cicero. 2-jų butų apkaltas, namas, 
pilna kaina $10,500. 2 po 4 kamb.

Marąuette Parke — Tik $23,500. 
Palikimas. 2-jų būtų mūr. 4 ir 4 
kamb. po 2 .miegamuosius. 2 maš. 
garažas, platus sklypas. Telef. —
RE 7 -8111.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas -t* Vertimai

Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

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

St. Adrian parapijoje — $28,500, 
2-jų butų mūr., 5 ir 5 kamb. Už
daras porčius užpakaly. 2 mašinų 
garažas. Tel. R,E 7-8111.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!! 
Best Agency, 2025 W. 03. PR 8-0032
Aptarnauja pietvakarine dali 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. miegamas kambarys vy
resnio amžiaus moteriai. Nebran
giai. Galimybė naudotis virtuve.

5554 S. New England Avė.
Tel. 586-0090

Išnuom. )nuo birželio 1 d.) apšild 
4 kamb. butas apyl. 83-čios ir Troy 
Skambinkite po 5 vai vakaro — 

Tel. VVA 5-5055

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti mūr. 3 ar 4 miega
mųjų namą Marąuette Parko apyl. 
Pasiūlymus su pilnu aprašymu ir 
kaina tiktai iš pačių savininkų 
siųsti adr.: Draugas, Adv. 7389, 
4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
60629.

CONTRACTORS

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning į 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir sų- 
žinlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern, Chicago 9, HI. 
Telefonas VI 7-8447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES 

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

VYRAI IR MOTERYS

TELETYPE O P E R ’ S
No experience. Typing necessary 
Full time. Apply:
VVestern Union Telegraph Company

4952 Main St., Skokie, III neis 
1011 Davis St., Evanston, Iii. 
a.u eų ual OŲportuiiil) einployei

GENERAL OFFICE
Mušt have knowledge of typing & 
be adept at figures. Pleasant of
fice, 5 day week. Relocating in 
near future to Glenview, Illino.s. 
Apply —
NATIONAL BISCUIT COMPANY 

3612 No. Kilbourn Avenue 
An eąual opportunity employer

Switchboard Oper. - Receptionist ,EXPERT> ALIERATION HELP
Competent experienced alert young 
woman to handle plug board. Some 
typing reąuired. Permanent interest
ing work. North side, convenient to

CTA transp. Contact Mr. Eder.
4410 N. Ravensvvcod Av., 561-1300
SVVITCHBOARD OPERATOR — 

BILLER

Svvitchboard experienced preferred

SUPERIOR CHEVROLET
Tel. — AB 4-7200

Reikalinga moteris dviem—ketu
riom savaitėm gyventi vietoje prit 
vyresnio amžiaus poros. Kiek vi
rimo. Geras atlyginimas.

5554 S. New England Avė. 
Tel. 586 - 0090

PBOGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA 3 NAMAI 
IR VALGYKLA

>rie miestelio ir 4 kelių 10 mylių 
nuo 2 didelių miestų, 80 mylių nui 
Chicagos Parduodama dėl mirties 
Teirautis

Joe Gavene 222 
M62 P. O. Box 41

Kdvvardsburg, Mich. 49112
Phone 6635491 6 P.M. — 9 P.M

MISCELLANBOUS

MOVING
SERENAS perkrausto baldus t 

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

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai įr apmušti baldai valom 
J. RUDIS TeL CLiffside 4-1056

m

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS. Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8 - 9533

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 VVest SSrd St.. Tel. 434-042’ 
P. Rudėnas K. Šimulis

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
RINOS IR NUTEKAMIEJI

VAMZDŽIAI
Bkspertlštkal uždedam naujus lr tat 
tome senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-877)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ

kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street, Chicago, III 

60629
Tel. — LU 5-9500 

IHinilHIIIHIinHllimilllllHHIIIHHHIIIHI

POCIUS DECORATING C0.
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus 

Taip pat ir biznio pastatus

Telef. — 927 - 2809

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

WILL TRAIN
Mechanically inclined person to
operate our preduelion machinery. 
Interesting and steady work. Paid 
holidays and vacations. Profit shar
ing plan. Join the working team 
of a growing company.

MICROSEAL CORP.
7307 No. Ridgeway Avenue 

Skokie, Illinois — Tel. 677-7780

VARITYPE OPER.
Experienced in business forms. — 
Excellent tvorking cond tions.

LOMBARD LITHOGRAPH CO. 
6211 VV. Roosevelt Road 

Tel. 484-8202 — Bernyti, Illinois

HELP VVANTED’"Zl~v«ri*EKy~

Woman who is an expert fitter - 
sewer needed. Full time - perma
nent. Benefits. Generous diseounts. 
Apply:

BRAMSONS, INC.
7OO JJ. Michigan Avė.

1132 Lake, Oak Park

STATIS’L TYPIST-BOOKKEEPER
Perm’t position, congenial atmos
phere, mod. air-cond. office and li
beral benefit program. Vicinity of 
California and Peterson.

Phone MB. RADKE, 262 -9171

VVAITRESSES
Day or night shift. Full or part time. 
No experience necessary. Salary plūs 
tipe. For Information contact —
Mr. Ohrls Andretvs, Tel. 824 - 9005 

ZEPHYR RESTAl’RAU.NT AM) 
LOUNGE

1504 Minei- Sti'eet, Dės Pbtines, UI.

GENERAL OFFICE GIRL
Our congenial Office needs and will 
train responsible gal, who is an aver
age typist, to handle a variety of 
duties. Perm’t full time position tvlth 
full company benefits. Tel. 501 - 7215, 
Mr. \Villiams for appointment or ap
ply in person: 5353 N. Lincoln Avė.

A R T I S T
(COPY ARTIST)

Malė Or Female
Who can copy spot drawings of 
trade marks, letter heads and la- 
Dels. Black ink drawing and copy
pašte up for print ng advertising y°urself_ and family. Apply in per- 
specialties.

AUTOPOINT C0.
1801 Foster Avenue 

LO 1-3200, Mr. Cushing
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

EQUIPMENT ENGINEERS
B e n d i x

KANSAS CITY
has openings for ąualified Machine Tool Eąuipment Engineers. vvitb 
B S degree m mechanical engineering or eąuipment experience 
Mušt have a thorough knovvledge of basic machine tool design and 
workmg knovvledge of numerical control.
Job funetions include preparations of specifications, justif cations 
and co-ord nation of proeurement activities of machine tool re- 
ąuirements including acceptance testing and performance trouble 
shootmg.

lor prompt attention, address your confidential resume to:

MR. R. J. GODBOUT
Professional Plaeement Representative

BEND1X CORPORATION
BOX AU 308

Kansas City, Missouri 64131

HELP VVANTED — MOTERYS
J----

ei> -----------%
TYPIST

TELEPHONE SALES
Full and Part Time hours availabie

Sears Roebuck and Company
• Excellent pay • Merit inerease

• Employee dieseount
• Cafeterias • Dining room

• Group life insurance • Group hospitalization
• Paid vacations and Holidays
• Profit Sharing
• Illness Allowance

• Free shuttle bus • Free parking facilities
• Convenient transportation 

Apply at our convenient employment Office

CHICAGO, 1925 S HOMAN AVĖ.
IntervieMing 8 a-m. — 4 p.m.

Sears is known as a good place to uork
We are eąual opportunity employers and members of the 

Chicago Merit Employment Committee

HELP VVANTED — VYRAI

POSITIONS OPEN
MECHANICAL ENGINEERS

AND
DESIGN DRAFTSMEN

Perm’t positions with Consulting 
engineering firm in Gainesville, 
Florida. Full benefits, ins. & mov
ing allovvance. Opportunity for pro
fessional development & advance- 
ment. Perm’t position also open 
for mechanical design draftsmen. 
Send resume to
BLACK, C R O W AND 

EIDSNESS, INC.
Post Office Box 1329 

GAINESVILLE, FLORIDA 

HELP VVANTED MALĖ

MACHINE OPERATORS 
DRILL PRESS

MILLING MACHINE, LATHES
TOP RATES 

Leader in Employment benefits

WILT0N TOOL DIVISION
9525 W. Irving Park Rd. 

Schiller Park, Illinois

GRADUATE CIVIL 
ENGINEER

FOR DESIGN WORK
Five 9 hour days. Paid vacation, 
retirement and insurance plan, 
overtime. Permanent. Send resume 
in confidence giving education and 
experience. Location — Mandev'lle, 
Louisiana on North Shore of Lake 
Pontchartrain.

33 miles from Nevv Orleans.

PRESTRESSED
Concrete Products Co., Ine.

P. O. Dravver 1 
MANDERVILLE, LA, 

504—626-8156
Nevv Orleans, La. 525-3218

GOODYEAR
Needs experienced BRAKE MEN 
or ALIGNMENT OPERATORS & 
SERVICE MANAGERS. Salary 

. plūs eoenmission. Full benefits for

son to Lee Featherstone. 
GOODYEAR SERVICE STORES 

4809 No. Broadvvay
An Eąual opportunity employer



Marijonų bendradarbių “Žaidimų popietės’’ rengėjai (dalis) iš kairės, 
pirmoj eilėj: V. Leone, apskr. sekr., A. Snarskienė vald. pirm., Antoi- 
nette Barvitz, aps. v. V-pirm., O. Ivinskaitė, Marąuette park sk. pirm. 
antr. eil. H. Kuodytė Marąuette park. sk. sekr. L. Leone apskr. vald. 
v-pirm. I. Gedvilienė pobūvio kom. narė, p. A. Kaųlakis ir St. Kaula
kienė apskr. v. ižd?

BENDRADARBIŲ KULTŪRINGAS 

POBŪVIS

CHICAGOS ŽINIOS

' Tėvų marijonų veikla daug į- 
nešė į lietuvių ateivių religinį ir 
kultūrinį gyvenimą. Tai įvertina 
visi lietuviai, bet ypatingai se
nesnioji karta. Prieš su virš 50 
metų marijonai pradėjo Ameri
koje darbuotis. Misijos, rekolek
cijos, patarnavimai parapijose, 
spauda — jungė visus draugėn. 
Katalikai lietuviai rėmė mari
jonų veiklą, darėsi jų bendra
darbiai, suorganizavo bendra
darbių marijonų ręmėjų skyrius. 
Per pastaruosius pora dešimt
mečių Amerikoje įsikūrė kitos 
liet. vienuolijos, marijonų pa
galba pasidarė magiau reikalin
ga, bendradarbiai pasiskirstė, o 
kiti suseno ar išmirė, — marijo
nų bendradarbių skaičius žymiai 
sumažėjo. Tačiau tie, kuriems 
sveikata dar tarnauja, nenusto
ja rėmę marijonus. Kasmet mo
ka solidarumo mokestį, savo 
testamentuose įrašo dalį savo 
turto marijonų vienuolynui, įsi
rašo amžinaisiais nariais, dar
buojasi marijonų parengimuose.

Ir šį sekmadieny’ bal. 30 d. 
vienuolyno svetainėje prlp 
“Draugo” į “Žaidimų popietę” 
susirinko virš 100, daugiausia 
senesnės kartos, bet netrūko ir 
jaunimo. Apie trejetą valandų 
buvo pažaista “kauleliais”, da
lyvauta įvairių dovanų paskirs

tyme (dovanos pačių dalyvių 
suaukotos), pasivaišinta atvyku
siųjų suneštomis gerybėmis. 
Dalyviai skirstėsi linksmoje 
nuotaikoje palikdami marijonų 
užsibrėžtiems darbams $552.00. 
Šį pobūvį surengti darbavosi 
apskr. vald. pirm. p. A. Snars
kienė, sekr. V. Leone, v-pirm. L. 
Leone, p. A. Barvitz, ižd. St. 
Kaųlakis, visos skyrių pirminin
kės: O. Ivinskaitė, Fr. Dvilaitie
nė, A. Skrebutienė, E. Samienė, 
P. Turskienė ir pobūvio komisi
ja: I. Gedvilienė, Aldonėlė Mi
liauskienė, E. Kuodytė. Darba
vosi ir kitos, kurių sąrašas būtų 
per ilgas išvardinti. Visiems 
rengėjams, dalyviams, aukoto
jams Marijonų vardu tariu nuo
širdų ačiū.

Kun. J. Kartlauskas, MIC,
Dvasios vadas

Pastaba: Marijonų bendradar
bių privilegijos: kasdien vi
suose marijonų vienuoly
nuose ryto ir vakaro maldo
se meldžiamasi už visus 
bendradarbius ir gerada
rius ; kasmet atlaikomos 
dvejos šv. Mičios, o visi na- 
pranešimą apie mirtį už 
kiek. amž. narį atlaikomos 
dvejos šv. mišios, o visi na
riai sukalba šv. Rožančiaus 
dalį.

KAS YRA TOJI LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS TARYBA

ANTANAS GINTNERIS

Spauda ir radijo dažnai mini, 
kad gegužės 6—7 d. visoje 
Amerikoje įvyksta jau penkto
sios tarybos rinkimai. Vadinasi, 
kas treji metai, bet daugelis 
žmonių visgi nesusigaudo, kas 
yra toji taryba ir koki jos už
daviniai. Todėl prieš rinkimus 
jaučiu pareigą dar trumpai pa
kartoti pagrindinius klausimus 
— apie jos — tarybos — darbus

* ir pareigas.
Rinkimai ir kandidatai

Rinkimai vyksta visoje Ame- 
v rikoje. Kiekvienas lietuvis, su

laukęs 18 m. gali balsuoti. Vis
kas suskirstyta į penkias apy
gardas. Ohicaga priklauso prie 
II apygardos. Kiekviena apygar
da išstato savo kandidatus į ta
rybą. Chicaga turi 46 kandida
tus, iš kurių gali būti išrinkti 
14—16 asmenų, žiūrint kiek bus
balsuotojų.

LB Taryba yra vyriausias or
ganas, trejiems metams renka
mas visuotiniu, lygiu, tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu.

Taryboje, sprendžiamuoju 
balsu, taip pat dalyvauja LB 
Centro Valdybos nariai, LB apy
gardų pirmininkai, arba jų at
stovai po vieną nuo kiekvienos 
apygardos, LB centrinių insti
tucijų pirmininkai, pav. Kultū
ros fondo ir kiti.

Tarybos darbai ir pareigos 
LB Taryba priima ir keičia

LB įstatus, tvirtina LB Centro 
valdybos pateiktus LB Kultūros 
fondo, Švietimo tarybos, Ekono
minės tarybos ir kitų centrinių 
institucijų nuostatus, renka LB 
cv pirmininką ir tvirtina jo pri
statytus cv narius, renka LB 
kontrolės komisiją ir LB Garbės

teismą, nustato tautinio solida
rumo įnašų dydį ir jų paskirs
tymą, taria LB veiklos klausi
mus ir būdus, tvirtina LB cv 
sąmatą, veiklos bei finansų 
apyskaitas ir LB Kontrolės Ko
misijos aktus bei nustato JAV 
LB atstovavimo būdą Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės seime. 
Taip kalba LB įstatai apie ta
rybos darbus.

Kaip tvarkosi pati Taryba?
LB Taryba savo trejų metų 

kadencijai išsirenka prezidiu
mą, kurio pareigos būtų: sušau
kimas tarybos sesijos, nustatyti 
sesijos darbotvarkės, vadovauti 
sesijos posėdžiams, pasirašyti 
sesijų posėdžių protokolus, skeib 
ti LB Tarybos nutarimus, palai
kyti ryšius su LB Centro valdy
ba, kontrolės komisija, Garbės 
teismu ir kitais LB organais ir 
sprendžia visus kitus reikalus, 
kurie yra reikalingi.

Taigi, tarybos darbas nėra 
sunkus, bet garbingas, kaip 
aukščiausio LB organo. Jį rei
kia turėti darbingą, pažangų ir 
bendruomeniškos dvasios!

Tokią naują LB tarybą reikia 
išsirinkti gegužės 6—7 d.

ALYVŲ PARODA

Alyvų paroda geg. 5—21 d. 
vyksta Lilacia parke Lombard 
priemiestyj. Apie 1,200 alyvų 
krūmų auga 7 Va akro parke. 
Jų yra 275 rūšys. Parodoje irgi 
yra apie 66,000 tulpių, kurių yra 
105 rūšys, ir šimtai įvairiaspal
vių našlaičių. Parodą aplankys 
apie 40,000 gėlių mėgėjų.

ATIDARYS NAUJĄ 
OBSERVATORIJĄ

Astronomai iš 20 šalių ir iš 
plačios Amerikos geg. 4 d. da
lyvaus Lindiheimer astronomi
nio tyrimo centro observatorijos 
atidaryme prie Northwestem 
universiteto. Dvibokštė observa
torija kainavo 1.1 mil. dol. Joje 
yra du teleskopai: vienas 40 co
lių, antras 16 colių.

GREITAI PARDAVĖ DAUG 
NAUJŲ NAMŲ

Alexander statybos kompani
ja per šešias savaites pardavė 
392 naujus namus Romecville 
priemiestyje. Jų vertė siekia 6 
mil. dol.

LIGONINĖS BĖDOS
šv. Juozapo nauja ligoninė, 

2900 Lake Shore dr., kurios sta
tyba kainavo 22 mil. dolerių, 
pradėjo veikti 1964 m. šiomis 
dienomis susekta, kad statybinin 
kai užbaigė koridorių ir salių 
sienas tokiu pamušalu, kuris ne
atitinka priešgaisrinio saugumo 
taisyklių. Remohto darbas ligo
ninei kainuos $375,000. Ligoni
nės administracija iškėlė teismo 
bylą prieš statybininką, archi
tektą, apdraudos ir elektros kom 
panijas, kurie netinkamai išpil
dė kontraktą.

NEŽINOJO KOKS LAIKAS
Illinois Bell Telephone kompa

nija praneša, kad sekmadienį 
165,000 Chicagos gyventojų šau 
kė CA — 8-8000 teiraudamiesi, 
koks laikas. Daugelis užmiršo 
pasukti laikrodžius valandą pir
myn.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

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

RAŠO KNYGĄ APIE 
ŽMOGŽUDĮ

Dr. Marvin Ziporyn, psichiat- 
riškai ištyręs astuonių slaugių 
žudytoją Richard Speck, rašo 
knygą apie jau nuteistąjį žmog
žudį.

RUOŠIA ILGIAUSI.! IR 
. BRANGIAUSIĄ TV

PROGRAMĄ

ABC televizijos tinklas ruošia 
dokumentalinį filmą apie Afri
ką, iš kurios parvežta 600,000 
pėdų filano. Tokio ilgumo filmo 
pastatymas užtruktų 278 valan
das. Chicagos 7-tas kanalas 
rūgs. 10 d. nuo 6 iki 10 vai. ro
dys sutrumpintą 9,500 pėdų

Afrikos filmą. Tai bus ilgiausia 
ir brangiausia bet kada Ameri
koje rodyta televizijos progra
ma. Jos pastatymas kainuos 2 
mil. dol.

ŽUVAUTOJAI PRIGĖRĖI
i Trys žuvautojai prigėrė Fox 
i Lake, kai smarkus vėjas apver
tė jų mažą valtį. Policija ištrau
kė jų lavonus.

PARYŽIUS. — Kardinolas 
Feltin, 15-ka vyskupų ir daug 
Prancūzijos dvasininkų bei gau
si pasauliečių minia balandžio 
15 d. dalyvavo Paryžiaus Kata
likų instituto rektoriaus prel. 
Blanchet laidotuvėse. Kardino
las Feltin aukštai įvertino Ka
talikų instituto rektoriaus nuo
pelnus katalikų Bažnyčiai ir jos 
mokslo apaštalavimui.

[a. -į- a. jonas d. SIMONAVIČIUS
SIMON

Gyveno 4437 South Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė geg. 1 d., 1967 m., sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Jurbarko parap., 

Smukučių kaimo. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — Jonas ir Juoza

pas, marti Loretta, 2 dukterys — Kazimierietė Seselė M. Rūta 
ir Kotryna Leppa, žentas Petras. 5 anūkai, 6 proanūkai, pus
brolis Charles Nazninskas su šeima, pusseserė šliterienė ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai ir buvo amžinas narys: Šv. Ka
zimiero Seserų rėmėjų, T. Saleziečių rėmėjų, T. Marijonų rė
mėjų, T. Jėzuitų rėmėjų ir T. Pranciškonų rėmėjų.

Kūnas bus pašarvotas trečiad., geg. 3 d. 2 vai. popiet Pe
tro Bieliūno koplyčioj, 4348 S. California Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., geg. 5 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kaz’miero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentas, anūkai, proanūkai.
Laid. direkt. Petras Bieliūnas, Telef. LA 3-3572.

A. f A. JOHN L. KIRSTUK

Mirė geg. 1 d., 1967 m., 4:25 vai. popiet šv. Elzbietos li
goninėje, Chicagoje, sulaukęs 82 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., '‘Žiobiškės parap., 
Kervelkių kaimo. Amerikoje išgyveno 54 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (Kuzavinytė), 
sūnus dr. VValter su žmona Alice, duktė Aldona Kirstuk, o Lie
tuvoje seserys Marija Zabarskienė, Apolonija Kindelienė ir 
brolis Petras Kirstukas ir jų šeimos. Amerikoje liko pussese
rės: Paulina ŠJiaustas, Anelija Bimba, Marijona Miglin ir jų 
šeimos.

Kūnas bus pašarvotas trečiad., 7 vai. vak. John F. Eu
deikio kopi., 4605 S. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
geg. 5 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė ir marti.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741
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Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur

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

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOh

2533 West 7Ist Street Tel. GR 6- 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 34

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:

4605 - 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

4330 - 34 South California Avenue
Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

lr kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET 

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8-0834

FUNERAL HOME
T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS

Aušrinę F«xinn««
6845 SOUTH V/ESTERN AVĖ. BEpubBc 70600

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

Vyt. J. Bagdanavičiaus
studija

“Kultūrines gelmes 

pasakose”

liečia tautosaką ir religiją, ieško 
kultūrinių gelmių pasakų panašu
muose ir skirtumuose. Apie šią 
knygą dr. J. Balys “Drauge” ra
šė: “Autorius parodo labai didelę 
erudiciją, gausų apsiskaitymą... Ši 
labai gyvai ir įdomiai parašyta 
knyga miela bus paskaityti kiek
vienam, kas tik domisi kultūriniais 
ir literatūriniais klausimais”.

Gaunama pas knygų platintojus 
ir “Drauge”. Kaina 3 dol.

Prano Naujokaičio 

"Draugo" premiją laimėjęs romanas

ŽYDINČIOS DIENOS
Yra tartum vieno nepriklausomo Lietuvos gyvenimo iškarpa, 

kurioj autorius šiltai svarsto įvairias to meto žmonių nuotaikas, jų 
laimėjimus ir pralaimėjimus, jų išgyvenimus, kopiant į mokslą, 
moderninant ūkį ir sekant kultūros pažangą. Visa tai įdomiai per
teikta ir perpinta meilės istorijomis.

Skubėkite įsigyti Knyga gaunama “Drauge” ir pas platintojus. 
Kaina 3.50 dol.

A.-J-A.

JONUI EIDENUI mirus, 
jo žmonai EUGENIJAI, dukrai INAI NAKIENEI, sūnui 
KĘSTUČIUI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia
me.

A. ir J. Sadūnai ir St. Vaičius

Mylimam pusbroliui,
Dr. ALFONSUI PAREIGIUI su šeima, 

gyv. Moline, III., jo mielai sesutei
A. t A. STANISLAVAI ATSTUPINIENEI 

mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

P. Kasparavičiūte
Pranas ir Feliksas su šeima Kasparai

PASINAUDOKITE
“DRAUGO’ SPAUSTUVĖS

PATA RN AVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63 rd Street
CHICAGO, ILL. 60629 TEL LU 5 - 9500

'i

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West U Ith Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REpubUe 7-1218 
Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

8307 8. LITUANICA AVĖ.

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

8810 8. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS —
1446 8. 60th AVĖ. CICERO. ILL.

Tel. LAfayette 3-8572

Tek YArda 7-8401

Tek OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutinu

B RD., OAKLAWN n,T. TEL. 686-2320

V
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X šv. Kazimiero seserys ir 
rėmėjos kviečia visus šį sekma
dienį, gegužės ? d., į seimo šv. 
Mišias 11 vai. r. Po to pietūs 
12 vai. ir posėdžiai 1:30 v. p. p. 
Marijos aukšt. mokyklos patal
pose. Įėjimas iš rytų pusės.

x Dr. Kazys ir Dalia Bobe
liai išvyko į urologų specialis
tų suvažiavimą, kuris vyksta 
Miami, Fla. Ten žada išbūti ke
letą dienų. Dr. K. Bobelis yra 
kandidatas į LB tarybą.

X Korp! Neo-Lithuania kvie
čia korporantus ir svečius į su
eigą — Motinos dienos minėjimą, 
kuris įvyks gegužės 7 d. 3 vai. 
p. p. (B. Pakšto svetainėje, 
2801 West 38th St.). Programo
je: trumpa sueiga, kol S. Ado
maitienės paskaita, meninė da
lis, kavutė, šokiai — žaidimai.

X Cicero Tėvų marijonų ben
dradarbių sk. susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį parap. salėj.

x Lemonto Prano Dovydai
čio kuopa, Elenos Razmienės 
globojama, uoliai ruošiasi daly
vauti ateitininkų šeimos šven
tėje gegužės 14 d. 9 vai. Jauni
mo centre. Jie tikisi žiūrovų tar
pe matyt savo tėvelius, mokyto
jus, visus draugus — pažįsta
mus.

X “štai kokių motinų mums 
ir pasauliui reikia išsiauginti”, 
216 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį, gegužės 4 d. 10 v. 
r. S. Barčus Radijo šeimos va
landoj.

X Dail. Ant. Petrikonio tapy
bos darbų paroda atidaroma 
Čiurlionio Galerijoj, Chicagoje, 
šį šeštadieni, gegužės 6 d., 7 v. 
30 min. Lankymo valandos šeš
tad. ir sekmad. nuo 11 iki 9, o 
šiokiadieniais nuo 7 iki 9 v. v. 
Parodon bus išstatyta 52 nauji 
darbai.

X Senesnės kartos lietuvė pen
sininkė Thodora Martin (Mar
kevičienė) - Stulpinaitė, Hart, 
Mich. atsiuntė š. m. balandžio 
19 d. per čikagietį A. Šimkūną 
$100.00 auką Lietuvių Fondui. 
Ji savo laiškelyje rašo: “Nors 
menka auka ($100.00) priside
du ir aš dėl Lietuvos gerovės”.

Petras Kasulaitis, Marąuette 
Pr. gyv. š. m. bai. 20 d. užėjo į 
LF būstinę ir įteikė fondui 
$100.00, padidindamas savo įna
šą iki $300.00.

LF adresas: 6643 So. Maple
vvood Ave., Chicago, UI. 60629 

(pr.)
x inž. Vytautas Galvydis, 

kandidatas į LB tarybą iš Cice
ro apylinkės ir Lituanistinių mo
kyklų vajaus komiteto iždinin
kas, per Margučio radiją L. 
Bendruomenės vai. kalbės apie 
vajaus reikalus šį ketvirtadienį, 
gegužės 4 d. Taip pat praneši
mus padarys LB Chicagos apyg. 
pirm. S. Ingaunis ir rinkimų 
kom. vardu B. Vindašienė. (pr.)

X Motinos Dienos proga,
Lietuvės Motinos minėjimas 
ruošiamas Marąuette Parko švč. 
Mergelės Gimimo parapijos sa
lėje gegužės 7 dieną 3 vai. p. 
p. Programą atlieka apylinkės 
ribose esančių keturių liet. švie
timo institucijų mokiniai: Kr. Do 
nelaičio, Ateities Atžalyno, Mar
ąuette Parko lit. m-los ir Mon
tessori Vaikų Namų. Visus ma
loniai kviečia LB Marąuette 
Parko apyl. V-ba. (pr.)

X CICERO-PARKHOLME — 
skubiai parduodamas mūr. bun- 
galow. Naujai dekoruotas, dide
li kambariai, pilnas rūsys ir pa
stogė. Naujai įvesta gazo šilima. 
Tuoj pat galite persikelti. Tik 
$18,500. 656-2232. (sk.)

X Reikalinga moteris pava
duoti motiną vienam mėnesiui, 
nuo geg. 21 d. Du vaikai. Rašyti
J. Noreika, P. O. Box 112, 
Beverly Shores, Indiana 46301.

(sk.)

X Balfo tradicinis metinis 
piknikas — gegužinė šiemet 
vyksta birželio 18 d. Bučo darže. 
Prašome įsirašyti į parengimų 
kalendorių. Paskutiniame posė
dyje buvo svarstoma tvarka ir 
kiti klausimai, susiję tuo reika-1 
lu bei parenkami atitinkami va
dovai. Pakviestas groti A. Ra
monio orkestras ir bus užsakyti 
du busai keleiviams atvežti iš ki
tų kolonijų, kaip visuomet daro
ma.

x Balfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdyje, kuris įvyko 
balandžio 28 d. Jaunimo centre, 
naujai išrinktoji valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: A. Gint
neris — pirm., F. Serei&kas ir 
A. Stankus — vicepirm., V. Ba- 
leišytė — sekr., K. Čepaitis — 
ižd., K. Repšys — parengimų 
reikalams, V. Diminskis—vajaus 
reikalams, A. Ramonis — koor
dinaciniams reikalams ir Ign. 
Daukus — archyvo tvarkytojas.

X Julija Sačauskienė, gyv. 
7222 So. Richmond Ave., ilgesnį 
laiką gulėjo Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Jai buvo padaryta ope
racija. Dabar ji tiek pasveiko, 
kad grįžo iš ligoninės ir gydosi 
namuose. Ji yra veikli visucme- 
nininkė ir priklauso daugeliui 
organizacijų, kaip Joniškiečių 
pirmininkė, Suvalkiečių — vice
pirmininkė ir daug kitų įvairio
se pareigose. Jai visi linki svei
katos ir sugrįžimo į savo pa
reigas.

x Jonui Keruliui, daugelio 
organizacijų veikliam nariui, pa
daryta operacija Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Sveikata gerėja. Gy
dosi prof. J. Meškausko priežiū
roje, kambarys 424.
JAV

x Dr. J. Adomavičiaus straips 
nyje sveikatos skyriuje (geg. 2 
d.) antroj ir trečioj eilutėj įsi
brovė spaudos klaida. Išspaus
dinta “Net tvarkingas gimdymų 
gausumas”. Turi būti “Netvar
kingas gimdymų gausumas”.

Miškų inž. Vincas Žema tis, “Gi
rios Aido” techn. redaktorius, Liet. 
miškininkų s-gos išeivijoje pirminin
kas, su savo sūnumi kun. Kęstuč u 
Žemaičiu, Clevelando šv. Jurgio par. 
vikaru.

SVEČIAI, ATVYKĘ Į TĖVŲ 
ŠVENTĘ

Kun. Kęstutis Žemaitis iš Cle
velando, Ohio, buvo atvykęs į 
Chieagą pasveikinti savo tėve
lius Bronę (Ruseckaitę ) ir Inž. 
Vincą Žemaitį, sulaukusius 40 
metų vedybinės sukakties. Bro
nė ir Vincas Žemaičiai moterys
tę priėmė 1927 metais Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje Kaune, kur 
apeigas atliko Bronės giminai
tis kan. J. Tumas-Vaižgantas. 
Kun. Kęstutis Žemaitis yra bai
gęs teologijos studijas Šv. Ka
zimiero kolegijoje Romoje, lan
kydamas Gregorianum universi
tetą. Įšventintas 1965 metais. 
Šv. Jurgio parapija Clevelande 
yra pirmoji jo paskyrimo vieta. 
Kitas Žemaičių sūnus — Algir
das — dirbąs Valstybės depar
tamente, Washingtone, taip pat 
buvo atvykęs tėvelių pasveikin
ti; jis baigęs politinės ekonomi
jos mokslus Oxfordo universi
tete, Anglijoje; taip pat yra Ko
rėjos karo veteranas. Bronė Že
maitienė yra ilgą laiką mokyto
javusi Vilniuje, o V. Žemaitis 
buvo miškų urėdas ir revizorius 
Kazlų Rūdoj.

Wii*. ŽvaigždutėJ 3 ** * Įsteigtas Lietuvių Moky a jų S-gos Chicagos sk.
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago, III. 60636

KLAIKUS SAPNAS

Tą vakarą grįžau gana vėlai je). Kai ten neradau mamytės,
iš mokyklos. Buvo šalta. Ma
mytė dar nebuvo parėjusi iš 
darbo. Tėvelis buvo miręs prieš 
trejus metus. Tik aš ir mamy
tė gyvenom šiame mažame bu
te, bet mums užteko vietos. Mes 
turėjom salioną, miegamą ir 
didelę virtuvę. Kai tėvelis dar 
buvo gyvas, mes turėjome na
mą, bet po jo mirties kam mums 
dviems toks didelis butas rei
kalingas? Gyvenau Vilniuje ir 
lankiau gimnaziją. Tą vakarą, 
pareidama iš Genės, pastebėjau, 
kad gatvės buvo ypatingai tuš
čios.

Užkūriau krosnį ir pradėjau 
ruošti vakarienę. Šiandieną aš 
buvau labai išsiilgusi mamytės, 
gal kad rytoj bus Motinos die
na, ir mokykloje kalbėjom apie 
savo mamytes. Jau buvo 9 va
landa, o mamytės dar nebuvo. 
Pradėjau rūpintis. Mamytė dir
bo įstaigoje iki šešių. Gal ji nu
ėjo pas Genę pasižiūrėti ar aš 
ten ir užsišnekėjo. Bulvės jau 
buvo iškepusios ir sriuba beveik 
išvirusi. Mamytė niekada taip 
nevėluodavo, nes naktį grįžti 
vienai moteriai buvo nesmagu, 
— rusų buvo pilnos gatvės. Bai
su dabar visur pasidarė, kai jie 
atėjo. Mokykloje tik kalba ir 
kalba apie komunizmą, o sek
madienį pabandyk nueiti į baž
nyčią...

Kai sulaukiau 11 valandos, 
aš neištvėriau ir, pasiėmus pal
tą, išėjau pas Genę (su Gene 
aš mokiausi toje pačioje klasė-

ašaros man pradėjo birėti. Šian
dien aš jos taip buvau išsiil
gusi! Nors nenorėjau, likau 
nakvoti pas Genę.

Kitą rytą anksti atsikėliau 
ir nubėgau namo. Juk šiandien | 
Motinos diena, — Dievulis turi 
ją grąžinti namo! Bet mamytės 
namie nebuvo. Nuėjau į jos į- 
staigą, gal ten kas žinos, kur ji. 
Įstaigą radau uždarytą, nes bu
vo sekmadienis. Gyvenom neto
li šv. Petro ir Povilo bažnyčios, 
tad nuėjau ten ir pradėjau karš 
tai karštai melstis. Prašiau Die
vulio grąžinti man mamytę, juk 
aš nieko kito pasaulyje netu
rėjau! Neturėjau jokių giminių, 
tik vieną mamytę! Taip norė
jau ją paglostyti, pabučiuoti, 
pasišnekėti...

— Dukrele, kelk! Laikas baž
nyčion ruoštis, — budino mane 
mamytė. Kaip aš apsidžiaugiau 
ją pamačius! Stipriai apkabi
nau ir pasveikinau Motinos die
nos proga. Kokia aš buvau lai
minga, turėdama mamytę prie 
savęs laisvame pasaulyje!

Jūratė Balsytė,
Maironio Lit. m-los VIII sk. 

mokinė Brooklyne

ką galvojau apie Onytę. Vaka
re, eidama gulti, atsiklaupiaiF 
ir karštai meldžiausi, kad O- 
nytė kuo greičiau pasveiktų ir, 
kad vėl galėčiau ją susitikti 
mokykloje.

Rita Balsytė,
Clevelando Šv. Kazimiero Lit. 

mokyklos 7 skyr. mokinė

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

Jurgio Karnavičiaus 4 v. opera

GRAŽINA

1967 METŲ GEGUŽES MENESIO:
z-

20 d., 8 vai. vak. ir 21 d., 3:00 vai. popiet

OPERA HOUSE
Madison & Wacker Drive

Bilietų kainos: 10, 8, 6, 5 ir 3 dol. 
Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 
Paštu bilietai užsakomi šiuo adresu:

West 69th Street

Paukštelis ieško namelio. 
Piešė Jonas Grikis, 12 matų

MANO DRAUGĖS NELAIMĖ

Pasibaigė vasara ir pirmą 
mokslo metų dieną visi moki
niai susirinko mokyklos salėje. 
Aš džiaugiausi susitikusi beveik 
visas savo drauges. Visos bu
vome pasiilgusios mokyklos ir 
linksmai kalbėjomės ir juoka
vome. Po kiek laiko suradau 
ir savo geriausią draugę Biru
tę. Abi pasipasakojome, kaip 
praleidome savo atostogas. Tik 
niekur nemačiau Onytės.

Netrukus mūsų klasės moki
niai pradėjo šnabždėtis. Birutė 
ir aš išgirdome klausinėjant:

— Kur Onytė? Kur Onytė? 
Kas su ja atsitiko?

Po kiek laiko įėjo vedėjas, ir 
visi nurimo. Iš vedėjo sužinojo
me, kad Onytė per atostogas 
buvo sužeista automobilių susi
dūrime. Ji buvo nuvežta į ligo
ninę, kur daktaras pasakė, kad 
jai ten reikės būti gana ilgą 
laiką. Vargšelė, pagalvojau aš. 
Vaikai tai sužinoję, labai apgai
lestavo.

Taip pirmoji mūsų mokslo 
metų diena praėjo gana liūd-

Mamytei
O mylimiausia *
Mano mamyte!
Tu mane myli 
Ir mano sesytę. f
Tau dovanėlės:
Gėlės ir meilė,
Tu mus globoji,
Džiaugias širdelė.

Dainuosiu dainelę,
Pasaką sakysiu,
Tavo rūpestėlius
Visus išvarysiu.

Violeta Matukaitė, 8 m. 
Dariaus-Girėno Lit. M-los III

sk. mok.

Ten pat gaunami 
autobusų bilietai.

ir LITHUANIAN OPERA 0F CHICAGO, 
6905 So. Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Pirmam spektakliui paštu užsakymai nepriimami.

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti čekį ir sau adresuotą voką 
su pašto ženklu, panaudojant šią atkarpą:

PraSau prisiųsti.....................bil. po

II.....................spektakliui šiuo adresu:

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

dol.

Ir pavasaris mums parodo gražių . 
žiemos va zdų. Piešė Vida Gale- ; noJe nuotaikoje, 
naitė Marąuette Prk. 8 sk. niek. Aš parėjau namo ir visą lai-

ATVELYKIO POPIETE

Buvo gražus Atvelykio rytas, 
1967 m. balandžio 2 d. Grįžom 
iš lietuviškų pamaldų į namus.

sulą žmonės daugiausia leisda
vo iš beržų ir ją gerdavo. Ten 
buvo pardavinėjamas sirupas.

Aš paprašiau tėvelių kur nors Mums, kiekvienai, mamytė nu 
važiuoti. Pavalgėm ir sugalvojo- J pirko po bonkutę sirupo, kurį
me nuvažiuoti į Burton, Ohio. 

Aš pasikviečiau dvi drauges:
Ligiją ir Rasą. Visos trys sėdė
jome mašinos užpakaly, o tėve
liai prieky. Buvo labai smagu 
važiuoti kalnuotu keliu. Matėm 
pakely avių, karvių ir arklių. 
Vėliau pravažiavome vietą, kur 
gyvena Arnish tautybės žmonės. 
Jie nenaudoja automobilių ir jo
kių kitų mašinų. Jie važiuoja 
arkliais ir vežimais. Vežimai už
dengti ir juodos spalvos. Mote
rys vaikščioja savo tautiniais 
rūbais apsirengusios: mėlynos 
suknelės ir baltos prijuostės. 
Visi vyrai dėvi juodas skrybė
les ir augina barzdas. Šie žmo
nės mums nurodė vietą, kur iš 
klevų leidžiama sula. Mes ten 
nuvažiavome, bet sula iš me
džių jau nebebėga, nes jau bu
vo pasibaigęs laikas. Mes matė
me prie klevų prikabintų kibirų 
ir iš medžių kyšančius latakė
lius, kur sula vasario mėnesį 
bėgdavo. Taip pat matėme ir 
krosnis su kitais įrengimais, kur 
sulą garina ir gamina sirupą. 
Tėvelis pasakojo, kad Lietuvoje

1T
-
.. v.

parsivežėm namo. Taip pat iš 
tos vietos parsivežėm klevo to- 
šės. Visa tai sekančią dieną pa
rodėm savo klasėje mokytojai ir 
mokiniams. Taip pat papasako
jome, ką sekmadienį kelionėje 
buvom mačiusios.

Ugnelė Stasaitė

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS
Septintam savo gimtadieniui 

gavau naują, mėlyną dviratį. 
Važinėjau juo gatvėmis, nors 
dar nelabai mokėdama. Kaž
kaip mano kairioji koja įkliuvo 
į priekinį dviračio ratą. Dvira
tis metė mane per galvą. Pa
sijutau gulinti gatvės viduryje, 
po dviračiu, kuris buvo dides
nis už mane. Pamačiau iš tolo 
atvažiuojantį automobilį. Išsi
gandau ir ėmiau šaukti pagal
bos. Tėvelis mane nunešė į kam 
barį. Mama apvyniojo koją šla
piais rankšluosčiais. Koja buvo 
mėlyna ir raudona. Aš tik 
džiaugiausi, kad automobilis 
manęs nepervažiavo.

Laima Kardokaitė,
V kl., Kr. Donelaičio mokykla

Gražaus pavasario drugelio istorija
Piešė Rimantas Ališauskas, Montreal, Canada

Sula teka iš medžio
Piešė Ugnelė Stasaitė

GALVOSŪKIAI

Parašykite 15 žodžių, kurie 
baigiasi: ynas, ynė, yna. Pvz. 
Beržynas, tėvynė, lentyna.

(5 taškai) 
n

Iš 12 vienodo ilgumo pagaliu
kų sudarykite 4 kvadratus. Vė
liau pagaliukus taip pakeiskit 
(tik neatimkite nė vieno), kad 
liktų tik 3 kvadratai.

(5 taškai) **
m

Su marškiniais užgimė, o nuo-« 
gas vaikščioja.

(10 taškų). Ats. J. Joga 
IV

Keliais sakiniais paaiškinkite 
lietuviškos patarlės “Moki žodį, 
žinai kelią” — reikšmę.

(5 taškai)

Galvosūkių atsakymai
1) 1,500,000 čerpių.
2) Vilkija, Seredžius, Zapyš

kis, Veliuona, Jurbarkas, Sma
lininkai, Rambynas.

3) Knyga.
4) a) Australijos ir N. Ze

landijos kareivis.
b) Lietuvoje, prie Kauno.
c) Plona, lengva molinė plyta, 

naudojama stogams dengti.

DĖKOJAM IR LAUKIAM

Nuoširdžiai dėkoju dr. Sidriui, 
visų Tėvynės Žvaigždutės ben
dradarbių vardu, už 25 dol. auką 
konkursų fondui. Iš viso šių 
metų fondui dr. Sidrys paauko
jo 50 dol. Laukiame daugiau 
aukotojų. Redaktorius


