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KATALIKAI
PASAULY

Austrija remia misijonierlus
Viena. — Virš 50 milijonų ši

lingų praėjusiais metais Austri
jos katalikai ’ paaukojo katalikų 
misijoms ir įvairiems projektams 
ūkiniai atsilikusiųjų kraštų gero
vei kelti. Austrijos katalikų jau
nimo surinktomis aukomis buvo 
įgyvendinti 213 įvairių projektų 
47-se kraštuose.

Remia ir Vokietijos katalikai

KOELNAS. — Kaip praneša 
Koelno arkivyskupijos vadovybė, 
Koelno arkivyskupijos tikintieji 
paskutinių mėnesių laikotarpyje 
Biafros karo aukoms šelpti Afri
koje, paaukojo 3 mil. markių. Be 
to, šiam tikslui vieną milijoną 
markių paskyrė Koelno arkivys
kupija iš bažnytinių mokesčių 
(Kirchensteurer) fondo. Pana
šiai ir Augsburgo vyskupijos ti
kintieji Biafros karo aukoms gel
bėti šių metų paskutinėje rinklia 
voje paaukojo milijoną vokiečių 
markių.

Mirė vyskupas
PRAGA. — Pranešama iš Če

koslovakijos, kad čia, sulaukęs 
71 m. amžiaus, mirė Trnava 
vyskupijos apaštališkasis admi
nistratorius, Slovakijos vysku
pas Ambroz Lazik. Daug išken
tėjęs nuo komunistinio režimo 
vyskupas Lazik, kartu su ki
tais Čekoslovakijos vyskupais 
šių metų vasario mėnesį daly
vavo šventųjų Kirilo ir Metodi
jaus vienuolikos šimtų metų 
mirties minėjime Romoje ir 
kartu su Sv. Tėvu Paulium VI 
aukojo šv. Mišias Šv. Petro ba
zilikoje.

Trys tomai apie Pasauliečių 
kongreso darbus

Romoje paskelbti III-jo tarp
tautinio pasauliečių apaštalavi
mo Kongreso Darbai trijuose to
muose. Trečiasis pasauliečių a- 
paštalavimo kongresas įvyko 19- 
67 metais spalio 18 dieną Romo
je ir jame dalyvavo apie 3.000 
atstovų iš 107 kraštų. Pagrindi
nė Kongreso tema buvo “Dievo 
tauta šių dienų žmonijos kely
je”. Paskelbtame veikale pateik
ta Popiežiaus Pauliaus VI-jo ta 
proga pasakytoji kalba bei įvai
rūs pranešimai apie pasauliečių 
apaštalavimo misiją, metodus ir 
uždavinius dabarties žmonijos 
gyvenime.

Naujas jėzuitų gen. asistentas
ROMA. — Jėzuitų ordino vy

riausias vadovas kun. Arrupe 
paskyrė austrą jėzuitų kun. 
Schasching nauju generaliniu 
asistentu vyriausioje Jėzuitų 
Ordino taryboje Romoje, ku
rioje ijs atstovaus Vokietijos, 
Austrijos, Olandijos, Šveicari
jos, Vengrijos ir Baltijos kraš
tų jėzuitų provincijoms. Kun. 
Sohasching, buvęs Austrijos jė
zuitų provincijos vadovas ir pa
skutiniu laiku vokiečių - vengrų 
kolegijos rektorius Romoje, nau 
jąsias pareigas perima iš ku
nigo Schoenenbergerio, kuris 
pasitraukė iš Jėzuitų ordino dėl 
savo progresyvistinių tendenci
jų, priešingų Jėzuitų ordino li
nijai.

Kubos vyskupų prašymas
HAVANA. — Kubos aštuoni 

katalikų vyskupai paskelbė sa
vo ganytojišką raštą, kuriame 
prašo, kad JAV nutrauktų Ku
bos boikotą, nes Kubos ekono
minės izoliacijos metu labiausia 
nukenčia vargšai žmonės. Cast
ro tačiau kunigus persekiojo ir 
iš 1961 m. buvusių 750 kunigų 
bėra tik 220, jis taip pat atėmė 
katalikiškas mokyklas.

Viduržemio jūroje vyksta Nato valstybių pratimai “Dawn Patrol”. Čia matyti pasiruošę pakilti spraus- 
miniai lėktuvai nuo JAV lėktuvnešio USS Shangrila. Pastebėti pratimus beseką du rusų laivai.

Mašinos ir keliai 
Sovietų Rusijoj

V. Vokietija. — Sovietai, su i- 
talų FIAT b-vės pagalba statosi 
“Togliatti” vardo automobilių 
fabriką ir žada ateityje daugiau 
mašinų perleisti privatiems pi
liečiams. Šioje srityje reikalai ti
krai buvo liūdni. Amerikoje su 
200 mil. gyventojų lengvų maši
nų buvo naujai pagaminta 8,5 
mil. vienetų., o Sovietų Sąjungo
je, su 235 mil. gyv., tik 251,000. 
I? jų tik trečdalis (75,000) teko 
privatiems asmenims, ekportuo- 
ta 69,000 — ir kas lieka 80,000 
automobilių teko visokios rūšies 
valdiškoms įstaigoms.

Žada tiesti kelius

Ruošiantis lengvų mašinų 
produkciją beveik patrigubinti, 
iškilo reikalas susirūpinti atitin
kamu kelių tinklu. Kovo mėne
sį, Maskvos radijo žiniomis, ga
lų gale priimta ir atitinkamas sta 
tybos planas. Per šešetą metų 
žadama kelių su kieta danga 
bendrą kilometražą patrigubin
ti, statant po 40,000 km kasmet. 
Pirmenybė bus teikiama Maskvos 
sujungimui su pusmilijoniniais 
didmiesčiais, kurių esą 28.

O kaip Lietuvoje

Lietuvai ir kaimyniniams kraš 
tams turbūt tame plane daug vie
tos neliks. Mat, Lietuvos kelių 
tinklas už bendrasąjunginį vi
durkį apie šešis kartus tankesnis. 
Kelių padėtis skaitoma “gera”, 
nors palyginus su Vakarų stan
dartu ar galima juos lyginti. Lie
tuvoje seniai paruošti planai, bet 
sovietinės okupacijos trisdešimt

Danai išvijo šnipę
KOPENHAGA. — Lenkijos 

pasiuntinybės pareigūnas Olan
dijoj Stanislav Ejevski papra
šytas išvykti iš Olandijos, nes 
jis pagautas šnipinėjant. Išda- 

įvė vienas danas žvejys, prisi
pažinęs perteikęs lenkui žinias.

Planai ir realybe
RYGA. “Ciną” praneša, kad 

okupuotoje Latvijoje būsiančios 
steigiamos didžiulės karvių far- 
mos — covchozai. Kiekviename 
tokiame sovchoze busią 1000- 
2,000 melžiamų karvių; kiekvie
nam šėrikui teksią 100 karvių. 
Šiuo reikalu konstruktoriai jau 
dirbą, tačiau sunkiai esąs spren
džiamas pašarų ir ganyklų 
klausimas.

• Tautinė Kinija į Ameriką 
eksportavo 1968 m už 40 mil. 
dolerių prekių.

metį, kaip ir nieko nepadaryta 
pritaikinti kelių tinklą krašto rei
kalams.

Metų metais statoma ir nepa
statoma iki galo svarbi autostra
da Kaunas — Vilnius. Maskvos 
valdžia pinigų “vietiniams reika
lams” neskiria, nes lietuviai galį 
tai finansuoti iš “rezervų”, ku
rias Ifrgi disponuoja Mąskva. 
Nors Lietuvos inžinieriai seniai 
svajoja autostradą Vilnius- Kau
nas prailginti Vakarų ir šiaurės 
Vakarų link. Pavažiuotų Lietu
vos inžinieriai kartą į Vakarus ir 
pamatytų tada, kas yra tranzitas. 
Žinoma, reiktų nusivežti ir kokį 
“draugą” iš Maskvos, nes be jos 
nieko negalima vykdyti. )v.b.)

Maskva labai varžo JAV
korespondentus

Rusai gi važinėja kur įnori

Washingtonas. — JAV vyriau-1 
sybė pakaltino Sovietų Sąjungą,, 
kad ši persekiojanti amerikiečius 
korespondentus Maskvoje ir dėl
to įteiks oficialų protestą. Vals
tybės departamento vardu kalbė
jęs Carl Bartch jau seniai kreipė 
dėmesį į blogą Kremliaus laikyse
ną amerikiečių spaudos žmonių 
atžvilgiu. Palyginus su tuo, ko
kias laisves Amerikoje turi rusai 
žurnalistai, yra didelis kontras
tas. Turėtų iš abiejų pusių būti 
vienodas traktavimas. Amerika 
turi Sovietų Rusijoj 24 korespon
dentus, gi Amerikoj yra 26 rusų 
korespondentai. Sovietų kores
pondentams leidimas išvykti į 
kurią nors Amerikos vietą duoda 
mas per vieną dieną, gi ameri
kiečiams tokios kelionės trukdo
mos. “Times” korespondentui H. 
Kamra ir “The Post” korespon
dentui Anatole Shubb buvo ne
duotas leidimas išvykti į Ukrai
na, taip pat H. Karam nebuvo 
duotas leidimas nuvykti į Mol
daviją. Jiem keliones uždraudė
F. Simonov, Sovietų užsienio 
ministerijos spaudos departamen 
to direktorius. Korespondentai 
skundėsi, kad jiems cenzūruoja
mos žinios, ypač kiek tai lietė 
Čekoslovakijos klausimus. A. 
Shubb labai užpykdė Sovietiją 
straipsniu, kad Kremliaus ponai 
tarp savęs kovoja. Skelbiama, 
kad jau vasario pabaigoje Sovie
tų spaudos atašė buvo pašauk
tas į valstybės departamentą, dėl 
blogo amerikiečių korespondentų 
traktavimo. Jam buvo įteiktas di 
delis skundų raštas ir buvo pra
šyta, kad Maskva taip pat trak

VliĮco pirmininkas
išvyko Europon

NEW YORK. — Vliko pirm. 
dr. J. K. Valiūnas balandžio 
28 d. išvyko į Europą. Grįš a- 
pie gegužės mėn. vidurį. Vliko 
pirmininko pareigas eina vicepir 
mininkas J. Audėnas.

Čekisitas, prisidengęs
darbininku

BOGOTA, Kolumb. — Kari
niai sluoksniai tiria, kokius už
davinius turi 1964 m. ištremtas 
rusas ir dabar atvykęs su So
vietų darbo grupe Alexander 
Operkunov. J!f tais metais bu
vo išvytas už tai, kad išleido 
net 200,000 dol. remdamas vie
tos komunistinį gaivalą, ruo
šiantį sukilimus. Paaiškėjo, kad 
Operkunov yra čekistas Sergio 
Romanov ir, manoma, kad jis 
vėl čia ką nors bando daryti.

tuotų korespondentus kaip juos 
traktuoja Amerika. Paklaustas
C. Bartch ar JAV negalėtų at
sikeršyti tuo pačiu Maskvai, jis 
atsakė, kad norima tuos dalykus 
dar gerai išsiaiškinti ir paskui 
bus žiūrima kokių sprendimų bus 
galima imtis.

JAV atsilygindama suvaržė 
dviems Sovietų Rusijos žurna
listams keliavimą. “Pravdos” 
(korespondentui Strelnikov ir 
“Novosti” koresp. Borovik už
drausta išvykti iš New Yorko.

Dr. Albert Sabin, Weizmann ins 
tuto naujasis prezidentas, skelbi 
kad pirmasis uždavinys surasti p 
burną primanius skiepus prieš v 
žio ligą. Jis dirba Cincinnati ur 
versitete jau 30 metų.

Washingtonas svarsto, Maskva gamina
Atominiam kare antroji vieta reiškia tavo sunaikinimą

VVASHINGTON. — Kongre- 
’ so mažumos vadas Gerald Ford 

(R., Mich.) pakaltino tuos, ku
rie nenori remti priešraketinės 
programos, kad jie taip nori 
susilpninta Amerikos gynybą. 
Jis teigia, kad nusistatymas 
prieš saugumo raketų ir tinklų 

* įrengimą yra tik priešo- stipri
nimas, nes tik naivus gali gal
voti, kad Amerikai nesistipri- 
nant, to paties sieks ir Sovietų 
Sąjunga. Negalima Amerikos 
nuginkluoti nuolat esant Sovie
tų Sąjungos grėsmėje.

Vakar dienos “Chicago Tri
būne” paskelbė vedamąjį, ku
riame primena, kad tuo metu, 
kai trukdoma pravesti prez. 
Nixonui Amerikos gynybos sis
tema, gegužės 1 d. proga so
vietinis maršalas Matvey Za- 
charov pareiškė. kad krašto ra
ketos gali atremti bet kokį prie
šo puolimą. Vedamajame rašo'

Komunistai daug nu
stojo žmonėmis ir

karine medžiaga

SAIGONAS. — JAV karinė 
vadovybė Vietname skelbia, 
kad komunistams pavasario o- 
fenzyva kainavo 35,000 žmo
nių. Komunistams vasario 23 d. 
pradėjus ofenzyvą, amerikiečiai 
tuoj ėmėsi kontra ofenzyvos, 
puldami priešo dalinius prie Sai 
gono ir Kambodijos sienos. Prie 
šas neteko tūkstančių žmonių, 
o taip pat daug karinio turto. 
Priešas prarado 20,000 šautu
vų, 3000 kulkosvaidžių, 2,500 
raketų ir 100,000 sviedinių, ko 
galėtų užtekti trims divizijoms, 
35,000 žmonių, keletai savaičių. 
Taip pat JAV ir Pietų Vietna
mo daliniai paėmė 5 mil. svarų 
paslėptų ryžių, kurių užtektų 
50 bata’ijonų pamaitinti ketver
tą mėnesių. Per tą laika, ame
rikiečiai prarado 23 helikopte
rius ir 10 lėktuvų. Dauguma 
helikopterių buvo numušti, ki
ti sunaikinti žemėje.

Rašytojas sieks
mero vietos

J NEW YORK. — Rašytojas 
Norman Mailer paskelbė, kad 
jis kandidatuosiąs į New Yorko 
merus. Jis taip paskelbė Over- 

, seas Press klube. Į pavaduoto
jus eis taip pat rašytojas Jim- 
,my Breslin. Mailer šįmet yra 
laimėjęs vieną iš National Book 
premijų.

Maža apelsinų, bet
daug bėdos

RYGA. — “Padomju Jaunat
ve” rašo, kad į Rygą atvežta šiek 
tiek apelsinų bei citrinų vaisių ir 
kad pirkkėjai, norėdami jų įsigy
ti, stovi eilėse. Ta proga laikraš
tis prideda, kad krovėjai Tom- 
kalnio stotyje ir iškrovimo bazė
se nenuskriaudžią ir savęs. Mili
cija ir kiti pareigūnai krovėjus 
seka, bet “kova” nesanti sėkmin
ga. Viena proga buvę sulaikyti 8 
krovėjai, iš kurių 16-os specialių 
kišenių ištraukta net 950 citri
nų. Kitą kartą pas 10 krovėjų 
rasta 30 kg apelsinų. Iškračius 
kitoje bazėje krovėjus, pas juos 
rasta 147 kg. apelsinų. Negerai e- 
są tai, kad po tokių kratų darbi
ninkai atsisaką būti krovėjais. So- 
vietijoj darbininkas taip blogai 
atlyginamas, kad iš algos negali 
pragyvent^: noromis nenoromis 
turi vogti. Kai vogti nebėra gali
mybės, jis geriau išeina iš darbo, 
nes nebeturi iš ko gyventi.

ma, kad tada, kai užsienio rei
kalų senato pirm. William Ful- 
bright rūpinasi kodėl Amerikoj 
sukrautas baxteriologinio karo 
reikmenų atsargos, Sovietų Ru
sija jau turi didžiulius tokių 
ginklų sandėlius. Vietoj to, kad 
senatorius kaltintų ABM (An- 
tiballistic Missileu» gynyba, jis 
viską apvertė aukštyn kojom, 
teigdamas, kad Amerikai jau 
perdaug ir bakteriologinių gink 
lų. Kai kurie gi Atstovų rūmų 
nariai tačiau sako, kad jie nie
kada nenurims, kol Amerika 
bus palikta beginklė. Gi, pasak 
“Chicago Tribūne’’, Sovietų Ru
sijos prezidiumas nėra apsėstas 
tokių senatorių kaip Percy. Ken 
nedy, McGovern, McCarthy ar 
Fulbright. Sovietų Rusija sku
biai stiprina savo ginamąsias 
ir puolamąsias jėgas. Kada A- 
merika dar neturi ABM, Sovie
tų Rusija jau turi 67 tokias in
staliacijas vien apie Maskvą. 
Amerika greit bus atsilikusi 
nuo Sovietų Rusijos kokybiškai 
ir kiekybiškai ginklavimąsi, gal 
jau ir yra atsilikusi. Vedamasis 
baigiamas klausimu: kada A-

Bernadette Devlin, 22 m. amž. 
jauniausia britų parlamento na
rė, atstovaujanti Šiaurine Airiją.

Senatoriai prieš 
riaušes mokyklose

WASHINGTONAS. _ Dvy
lika senatorių kalbėjo, kad kraš 
te reikia suvaldyti universiteti
nes riaušes. Mažumos vadas se
natorius Dirksen (R., Dl.) siū
lė paskirti 300,000 dol. senato 
vidaus saugumo tarnybai, kad 

'ištirtų įvykius. Šen. Goldwater 
pareiškė, kad visa tai kas vyks 
ta Harvardo ar Californijos u- 
niversitetuose žemina kraštą. 
Šen. Mundt (R., S. D.) tvirti
no, kad dauguma riaušių tai
kinių yra karinės klasės, ruo- 

'šiančios taip reikalingus jau- 
znus karininkus.

Uždarė tūkstančius 
bažnyčių

LONDONAS. — Buvęs Di
džiosios Britanijos pasiuntiny
bės narys Maskvoje Sir John 
Lawrence, paskutiniame Angli
jos katalikų žurnalo “Frontier” 
numeryje nurodo, kad paskuti- 

‘nių penkerių metų laikotarpyje 
iš buvusių 20,000 ortodoksų baž 
nyčių Sovietų Sąjungoje reli
ginėms apeigoms atidarytų be
liko tik 7,000. Remdamasis Mas 
kvos patriarchato 1969 m. baž
nytiniu kalendorium, autorius 
nurodo, kad dabartiniu metu 
ortodoksų Bažnyčiai Rusijoje 
vadovauja tik 74 ortodoksų vys 
kupai, kurių nepakanka pilnam 
tikinčiųjų dvasinių reikalų ap- 

' tarnavimui.

merikos politikai supras, kad 
atominiame kare antroji vieta 
reiškia visišką savęs sunaikini
mą?

“Literaturnaja Gazeta”
apie mokslą ir religiją

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos Rašytojų draugijos organas 
“Literaturnaja Gazeta” savo 
paskutinėje laidoje paskelbė bu 
vusio Vatikano H-me susirinki
me specialaus korespondento 
Ceslov atsakymą į Krikščionių 
sekretoriato santykiams su ne- 
tikinčiaisiais palaikyti preziden 
to Vieno arkiv. kardinolo Koe- 
nig straipsnį, paskelbtą vakarų 
Vokietijos moksliniame “Kos- 
mos” žurnale. Minėtame straips 
nyje kardinolas Koenig duoda 
santrauką savo paskaitos, skai
tytos Nobelio premijų laimėto
jų suvažiavime Lindau mieste, 
iškeldamas mokslo ir religijos 
santykius, katalikų Bažnyčios 

1 įnašą žmonijos gerovei ir gali
mybes krikščionių bendradar
biavimui su netikinčiaisiais. “Li
teraturnaja Gazeta” korespon
dentas aklai tvirtina, kad “mok 
slas ir religija yra principiniai 
nesuderinami”, tačiau katalikai 
gali bendradarbiauti su netikin
čiais tik bendrų, žmonijos ge
rovę liečiančių klausimų spren
dime kaip pasaulinės taikos, a- 
tominio nusiginklavimo ar karo
pavojų šalinime.

Ramaus protesto diena
PRAHA. — Nors naujas pro

sovietinis partijos pareigūnas 
Gustav Husak skelbė, kad Če
koslovakija turi laikytis drau
gystės su okupantu Sov. Rusi
ja, tačiau gegužės 1 d. įvykiai 
krašte rodo, kad gyventojai nė
ra linkę paklusti Šiai linijai.

, Policija saugojo, kad žmonės 
nedraskytų sovietinių vėliavų. 

'Čekoslovakijos vėliavų, kurios 
turi plevėsuoti šalia raudono
sios, buvo dešimtį kartų dau
giau negu raudonų. Kai kuriuo
se miestuose iš viso nebuvo rau
donų vėliavų.

Čekoslovakijoj nors Ir nedi
delės eisenos gegužės 1 d. proga 
buvo antikomunistinės. Prahoj 
2000 žmonių minią turėjo poli
cija skirstyti nuo šv. Vaclovo 
paminklo, Pilsene 1000 minia 
šaukė “šalin cenzūrą”, gi eise
nos buvo atšauktos Usii ir La- 
bem miestuose, esančiuose 35 
mylios nuo Prahos. Čia yra 
daug okupacinės rusų kariuome
nės, bet tą dieną okupacinių 
dalinių nebuvo gatvėse.

• Nlcaraguoje nuskendo au
tobusas su 12 žmonių, nuriedė
jęs į upę.

KALENDORIUS
Gegužės 3 d.: šv. Juvenalis, 
šv. Antonina, Arvistas, Diva.
Gegužės 4d.: šv. Florijonas, 

šv. Monika, Beržas, Mintautė.
Gegužės 5 d.: šv. Pijus V 

pop., šv. Juta, Barvydas, Ne
ris. ’fj

Saulė teka 5:45, leidžias 7:49.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse de
besuota, galimas lietus. Truputį 
vėsiau. Temperatūra apie 70 I.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 3 d.

Skirtu. Radvila. 7255 S. RockweU St.. Chicago. Dl. 60629

LIPNIŪNIECIŲ ŠVENTĖ

Moksleivių at-kų Kun. A. Lip- 
niūno kuopos metinė šventė bu
vo pradėta penktadieni, gegužės 
2 d., moksleivio ateitininko teis
mu. Šventė vyksta šiandien ir 
rytoj Jaunimo centre. Visi moks
leiviai, jų tėvai ir svečiai kviečia
mi ir laukiami šventėje.

Šventės programa:

Šeštadienį, geg. 3 d.,
11 vai. registracija.
2:30 vai. p.p. Atidaromasis

posėdis.
3 vai. Paskaita “Apsijungti, 

bendrauti, bendradarbiau 
ti” — V. Kleiza. Diskusi
jos.

7:30— 11 vai. šokiai. 
Sekmadieni, geg. 4 d.,

10 vai. šv. Mišios.
11 vai. pusryčiai.
1:15 vai. meninė programa.

2 vai. uždaromasis posėdis. 
Įžodis. Paskaita “Ką reiš
kia būti moksleiviu ateiti
ninku šiandieną” — P. 
Narutis.

Visi kviečiami, visi laukiami"

ŽYGĮ PRADEDANT

Po antro Vatikano suvažiavi
mo Bažnyčios veikla pagyvėjo. 
Prisitaikant prie esamų sąlygų ir 
naujoviškos aplinkos, visos lietu
viškos jaunimo organizacijos ruo
šia simpoziumą. Pristatyme ir 
diskusijose bus bandoma apžvelg 
ti esamą lietuvių katalikų padėtį. 
Simpoziumas įvyks šį penktadie
nį, geg. 9 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centre.

Su visomis jaunimo organizaci 
jomis, žygį remia Moksleivių at- 
ki sąjunga ir Studentų at-kų są- 
junga, tad svarbu, kad nariai da
lyvautų.

Netrukus JAV laivynas minės 50 metų sukaktį savo pirmojo transatlantinio skridimo Jis įvyko 1919 m 
gegužės mėn. ir tęsėsi_ 54 valandas. Ta proga Ta gus upėje prie Lisabonos, kur lėktuvas nusileido,' 
ruošiamas ano .meto lėktuvo nusileidimo vaizdo at gaivinimas.
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| Subscription: $17 00 per yr- inCook County,^"'"^„’J’urtrieT I 
- year outside Cook County, $18.00 foreign

_ - ir mptii- 3 mčn. 1 men. =
Prenumerata:

Cook County. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

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

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
S.00 
9.50

3 mčn. 1 mėn. s
5.00 2.00 -
4.50 1.75 S
5.50 2.25 2

• Redakcija dirba kasdien 
8;30 _ 4:30. šeštadieniais s
8:30 12:00.

♦ Administracija dirba kas- » 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie g 
mals — 8:30 — 12:00.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.

RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS,
Balandžio mėn. 27 d. Nek. 

Prasid. seselių sodyboje įvyko 
23-ėias Rėmėjų suvažiavimas, 
pradėtas šv. Mišių auka vienuo
lyno koplyčioje. Šv. Mišias at
našavo centro valdybos pirm. 
prel. P. Juras, pamokslą pasakė 
Ark. V. Matulaičio seselių na
mų kapelionas kun. V. Zakaras. 
Po mišių visi dalyviai buvo pa
vaišinti.

Meninėje dalyje 4 seselės iš-, 
pildė montažą “Prisiminimai ir 
viltis”. Montažo turinys sutapo 
su kiekviena tuo laiku rodoma 
skaidre iš seselių darbo veik
los.

Į prezidiumą pakviestos: mo
tinėlė M. Aloyza, K. Marijošie- 
nė, J. Miliauskienė, Lipčienė. 
Mandatų komisijon — Šimkie
nė, R. Brazauskaitė, J. Vemb
rė.

Motinėlė Aloyza dėkojo vi
siems už atsilankymą. Prel. Ju
ras kalbėjo apie seselių tikslus 
tarnauti kitiems. Skyrių svei
kinimus perdavė motinėlė Alo
yza. Raštu sveikino Elizabetho 
-New Jersey skyriai; sveikino 
— Šimkienė (Hartfordas), Lip
čienė (New Havenas), Marca- 
vage (Bridgepoi*tas), Kazlaus
kas (Waterbury). šv. Kazimie
ro parapijos rėmėjų skyriaus 
vardu sveikino J. Miliauskienė, 
Aušros Vartų parapijos (Wor- 
češter, Mass.) Savickienė. South 
Boston lietuvių vardu kalbėjo 
Vembrė.

Didesnes aukas jaunimo sto
vyklai įteikė didysis stovyklos 
rėmėjas prel. Juras. Šv. Kazi
miero parapijos kleb. kun. V. 
Martinkus (Providence, R. I.) 
ir žadėjo ateity auką padidinti. 
Iškelta didelė seselių geradarė 
Gitaitienė. Ji yra nupirkus: že
mę Matulaičio namams. Prel. 
Vasys (Worcester Mass.) sky
rė auką Matulaičio namų sko
los sumažinimui. Kiti suvažia- 
vimo dalyviai parėmė vieni stam 
besnėmis, kiti smulkesnėms au
komis seselių tolimesnius dar
bus, tik gaila, kad dalyvių tar
pe beveik nesimatė jaunosios 
kartos atstovų, kurie augina 
šeimas ir kurių jaunimui sese
lės nori įruošti stovyklą “Ne
ringą”. Laikas jaunosioms šei
moms imti stovyklos statybos 
iniciatyvą j savo rankas.

Pažvelgus į suvažiavimo da
lyvius, matai tas pačias sidab
ru pasipuošusias galvas, kurios

rėmė koplyčios, Matulaičio na
mų statybą, o dabar ir Jaunimo 
stovykla gula ant jų pavargu
sių pečių. Kur gi mūsų jauno
sios šeimos, kurių atžalynas nau 
dosis būsima stovykla?

Namo vyr. sesuo Paulė pra
nešė apie Jaunimo stovyklą. 
Stovyklos gimtadienis buvo 
1943 m. Vilią Maria name — 
Thompson, Conn. Metai po me
tų stovyklautojų skaičius au
go ir jau keli metai negali pa
tenkinti visų prašančių, nes ne
turi patalpų, o naujai statyti 
— lėšų. Nežiūrint visų sunku
mų, rugsėjo 14 d. jvyks žemės 
prakasimas naujajai Jaunimo 
stovyklai.

Seselė M. Bernadeta padarė 
pranešimą apie Matulaičio se
nelių namus.

Juose dabar yra 90 gyv., ku
rių 63 lietuviai. Jų statyba dar 
nėra visiškai baigta, nes netu
rima lėšų įrengti paskutinį spar 
ną, kurio įrengimas kainuotų 
daugiau 100,000 dol. Visa namų 
statyba kainavo 1,500,000 dole
rių, dar yra 514,000 skolos.

Vilią Maria namas taip pat 
veikia. Jame dirba seselės ir 
priima norinčius atostogauti.

Stovyklautojų tėvų vardu kai 
bėjo p. Vaitkus — Waterbury, 

'Conn.j tema “Lietuviškasis sto
vyklavimas ir stovykla”.

Pabaigoje tarė žodelį motinė
lė Aloyza, padėkodama visiems 
už atsilankymą ir rėmimą jų 
darbų. Suvažiavimas baigtas 
malda, po kurios sugiedotas Lie 
tuvos himnas.

Seselės visus dalyvius pakvie
tė užkandžiams, kurių metu pa
sidalyta mintimis apie šių lai
kų gyvenimo reikalavimus ir 
seselių ateities darbų planus.

J. M.

Baltimore, Md.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
— PAVASARIO ŠVENTE

Jau senokai buvo nusistatyta 
IV.19 suruošti Baltimorėje A. 
L.B. Pietryčių apygardos stu
dentų suvažiavimą. Programai 
išpildyti pakviesta garsioji Cle
velando “Grandinėlė”. Baltimo- 
riečių studentų skaičius nedide
lis, kaip ir vienaženklis. Taigi 
visiems reikia gerokai padirbėti, 
“susimėtyti”. Daug dirba apy
gardos atstovas Liūtas Jurskis, 
Baltimorės apyl. pirmininkas J. 
Šilgalis, Tautinės s-gos pirm.

; V. Bačanskas, Balfo centro vioe 
'pirm. dr. Armonienė, poetas

laureatas N. Rastenis: tai mums 
padeda, tai ruošia, sveikina, mū 
sų nepamiršta.

' Vietos studentų skyr. pirm. 
/J. Auštraitė padėkojo atsilan- 
‘kiusiems svečiams, suvažiavu
siems kolegoms, kvietė darbš
čiai ir susiklausius dirbti, drau
giškai klausimus spręsti.

Moderatoriumi pakviestas dr. 
A. Sužiedėlis, paskaitininkais: 
Mironas, Garsienė ir dr. Almi
nas. Paskaitose jie buvo nuo
seklūs; nors kondensuotai, bet 
p'lnai ir puikiai savo mintis per 
davė. Po paskaitų sekė disku
sijos bei papildymai, į kraštu
tinumus nenųkrypę.

Nors ir su širdgėla, reikia 
priminti, kad suvažiavimo da
lyvių skaičius galėjo būti žy
miai skaitlingesnis.

Nors laikas greit praėjo, vos 
spėjus keliais laiptais žemyn 
palipti, kaip iš gausybės rago 
pasipylė nauja, jaunatviška ir 
džiaugsmą nešanti Clevelando 
“Grandinėlė”. Daug jaunatvės 
ir linksmų veidų į Baltimorės 
paiuodusį miestą negalėjo at
vežti. Bet atvežtieji vienas už 
kitą, ar atvirkščiai, gražiau at
rodo ; pavargimo žymių nesi
mato.

— Greitai, greitai, susitvar
kykime! — pasigirdo vadovo 
Liudo balsas. Kaip darbščios bi
telės šokosi kopti, ruoštis, tam
pyti savo reikmenis nurodyton 
vieton. Keliolikai minučių ne
prabėgus, jau jie scenoje “Gran
dinėlė” — prakaitas muša. Bet 
greitai repeticijos baigtos. 
“Grandinėlė” ir studentai kartu 
prie bendrų stalų. Klevo kam
barys rūpestingai ir skaniai, ži
noma, pagaminta senukių “gas 
padinių” patiekalai.

Prie didžiosios salės durų 
spūstis. Klausia:

— Kas turi bilietų? Ar aš 
tau nesakiau!

— Aš pats neturiu. Kiek tu
rėjau — pardaviau. Salė pil
nutėlė.

Įeina Taut. s-gos pirm. V. 
Bačanskas ir Studentų s-gos 
pirm. J. Auštraitė. Pasigirsta 
balsai — Jau!

Jaunatvės banga pasipila 
“Grandinėlė”. Šakojasi vieni

Prezidentas Nbconas pagerbė žino
mą džazo orkestro vedėją Duke, 
apdovanodamas jį Laisvės medaliu.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 

IR BENDRUOMENĖ
Aišku visiems, kad lietuvy

bės išlaikymui išeivijoj šalia šei 
mos ir jaunimo organizacijų 
svarbiausias veiksnys yra lietu
viškos mokyklos. Mokyklų rei
kalu organizuota lietuvių visuo 
menė — bendruomenė yra daug 
padariusi. Tai aiškus pavyzdys 
lituanistinės mokyklos ir Vasa
rio 16 d. gimnazija.

Galime pasigirti lituanistinių 
mokyklų gausumu, bet jos, veik 
damos tik keletą valandų šeš
tadieniais, problemos neišspren
džia. Jei tėvai neprisideda, ne
gali išmokti net gerai lietuviškai 
rašyti ir skaityti, nekalbant jau 
apie kitus lituanistinius daly
kus. Užtat reikia gimnazijų 
tuos dalykus tęsti. Europoje tu
rime Vasario 16 d. gimnaziją, 
Lietuvių Bendruomenės suorga
nizuotą ir palaikomą, o šiame 
kontinente turime tėvų pranciš
konų suorganizuotą ir išlaiko
mą berniukų gimnaziją. Tačiau 
pastaroji, nepaisant, kad šiame 
kontinente turime masę lietu
vių, nebesurenka nė šimto mo
kinių ir gresia užsidarymu ar
ba bent lituanistinių dalykų iš- 

! nykimu. Kodėl taip yra? Prie
žasčių, aišku, yra įvairių, kai 
kurios gal ir neįveikiamos. Bet 
viena yra aišku, kad ji mažai 
žinoma, nepopuliari, neturi to

garso, kaip Vasario 16 d. gim
nazija, ir jos rėmimo, palaiky
mo našta neguli ant lietuvių 
sąžinės, neveikia į jų jausmus. 
O tas yra todėl, kad tėvai pran
ciškonai, suorganizavę tą gimna 
ziją, patys vieni ne tik ją išlai
ko, bet ir jos propaganda tik 
patys užsiima. O ta propagan
da — kada nors koks skelbimas 
arba žinutė apie gimnaziją ir 
kreipimasis į tėvus, kad leistų 
savo sūnus į tą gimnaziją. Jei 
kas kada nors ir perskaito, tai 
tarp daugybės žinių bei skelbi
mų jam tai lieka, kaip ir dau
gelis žinių. Bet žinoti, kad yra 
tokia gimnazija yra vienas da
lykas ir sukelti nuotaikas bei 
pareigą leisti savo sūnų į tą 
gimnaziją yra kitas dalykas.

Tiek gimnazijos išpopuliarini 
mui, tiek pareigos jausmo išug
dymui leisti vaikus į tą gimna
ziją, mano įsitikinimu, daug ga
lėtų pasitarnauti Lietuvių bend
ruomenė, jos organai Tačiau 
iki šiol tarp Lietuvių bendruo
menės organų ir tėvų pranciško
nų tos gimnazijos reikalu, kiek 
man žinoma, nebuvo jokio kon
takto. Lietuvių bendruomenės 
organai gal dalinai žiūrėjo į tą

kairėn, kiti dešinėn. Scenoje 
susipina tikra grandinė.

Trumpi linkėjimai sėkmės 
“Grandinėlei” pasigirsta iš Ba- 
cansko ir Auštraitės lūpų.

— O, Dieve, ši scena išliks 
atmintyje visą gyvenimą.

Muzikos garsai, tautinių dra
bužių šlamesys, šokėjų, jaunat
viškas alsavimas ir publikos a- 
kiai neįprasti vaizdų pakeitimai.

“Grandinėlė” šoka. Vaizdas 
vaizdą įvairina. Visur darnumas, 
tautinių drabužių ryškios ir a- 
kį apgaunančios spalvos. Tie
siog pasaka!

Po pertraukos viskas ėjo dar 
sklandžiau. Žiūrovai darniu plo
jimu prisidėjo muzikai į taktą 
ir taip dvi valandos tokios sma
gios, linksmos ir nuotaikingos 
pradundėjo su šokėjų žemaitiš
kų klumpių bildesiu.

Dalyvavę ir savo akimis ma
tę Clevelando “Grandinėlės” iš
pildytas programas, negali jų 
ilgai užmiršti.

Noriu padėkoti tiems, kurie 
rengiant parengimą nekritika
vo, bet nuoširdžiai patarė ir, 
kas svarbiausia, piniginėmis ar 
daiktinėmis aukomis labai ir la
bai padėjo. Kai kurie jų, o taip 
pat jų vaikai, net nebuvę stu
dentai ar Tautinės s-gos nariai 
neatsisakinėdami mietai aukojo 
ir pritarė. Nuoširdus studen
tiškas dėkingumas ne tik bal- 
timoriečių, bet visos apygardos 
vardu. J. V. A.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Šalia pagrindinio žemėlapio, 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.
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gimnaziją, kaip į pašalinį rei
kalą, jos visai neliečiantį, o da
linai gal ir bijodami, kaip lie
tuviai sako, “iššokti kaip Pi
lypas iš kanapių”. Kaip pradė
si savo veikloje su jos propa
ganda, skatinimais tėvams siųs
ti į ją vaikus, gal jos steigėjai 
ir laikytojai to nenori, gal pa
laikys Bendruomenės kišimusi 
į svetimą reikalą. Tačiau šių 
metų pradžioje, sausio 28 d.
Draugo nr. pranciškonų provin
cijolas ir gimnazijos rektorius 
kun. Leonardas Andriekus ilgo- j 
kame straipsnyje, paaiškinęs ! 
apie pačią gimnaziją, kaip vi
suomet, kreipiasi į visuomenę 
ir tėvus, skatindamas juos siųs
ti savo sūnus į tą gimnaziją ir 
užbaigia šitaip: “Pagaliau šiais 
Lietuvių Švietimo ir šeimos me
tais mes prašome Pasaulio Lie
tuvių bendruomenę Šv. Antano 
gimnaziją labiau laikyti sava; 
kviečiame jos atstovus joje lan
kytis ir teikti mums pigalbos”.

Šitoks pranciškonų provinci
jolo ir gimnazijos rektoriaus 
kreipimasis, manau, sudaro pa
kankamo pagrindo PLB Švieti- ' 
mo tarybai sueiti su juo į kon
taktą, jei kas dar neaišku, išsi
aiškinti ir pradėti bendrą akci
ją, kad ta gimnazija ne tik iš
silaikytų, bet ir augtų lietuvių , 
mokinių skaičiumi, nes taj visų 
lietuvių interesas.

L. Taniošauska-i

GERIAUSIA DOVANA
Vertingiausia Dovana 

siųsti giminėms

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Pilnai garantuota

Jūsų giminės galės pirkti KĄ 
jie nori, KADA jie nori ir 
GAUS DAUG DAUGIAU už 
juos. P.ER VNESHPOSYL- 
TORG SPECIALIAS DOLE
RIU KRAUTUVES, jūsų gi
minės gali pirkti ką jie nori 
už LABAI NUMAŽINTAS 
KAINAS, už kainas, kurios 
yra daug, daug žemesnės už 
esančias kainas. Jūsų giminės 
tai patvirtins. Ir už šį patar
navimą NIEKO NEREIKIA 
n/jKETI. Jei norite savo gi
mines padaryti laimingais, už
sakykite DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS per mus.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 Ė. 23rd Street

New York, N.Y. 10010
Prarykite neapmokamo 

katalogo.

Kas moka, tas ir miegodamas 
apsiverčia. (Punskiečių patar
lė).

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

high

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

RATES
5.25%
PER ANNUM 

ON INV.ESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682 LA 3-8248

J?

L.D.K. “Birutės Draugija
Los Angeles Skyrius

ANGELES BIRUTIETfiS maloniai primena Los Angeles 
bei apylinkių lietuviams, kad š. m. gegužės mėn. 17 d. _ 
Suli?30 VaL Vakar° ŠV’ Parapijos salėje įvyksta

KARTŪNŲ BALIUS
Geras M. KRAPTO orkestras

Įėjimas ir vaišės — 5 dol. asmeniui

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knyga

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIČ1US, 

MIC
Misionieriaus atsiminimai ir 

patirtis Sovietų Rusijos kalėji
muose ir vergų stovyklose 1948 - 
1955 metais.

Autorius, dirbęs Mandžiurijos 
misijosę, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
mus nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lekiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis.

Knyga intriguojanti savo ne
paprastu turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius1, kuriuos au
torius sutiko tremtyje.

Kairia 5.00 dol. Kietais virše
liais.

Studentams

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS - J. Kralikauskas 
LIEPTAI IR BEDUGNES - A. Baronas 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

4.00
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “I

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knv^ dėti 5% mokesčiams. P Rn^os karnos



Motiniškumas

ASMENYBĖS UGDYME
Vieni pirmą gegužės sek- 

madien,, kiti — antrą švenčia 
Motinos dieną. Ta diena skir- 
a ne tik motinoms pagerbti 

bet ir prisiminti motiniškumu’.
ąPirntis regima tiktai i- 

sižiurėjus j motinos pareigas 
savo. vaikams ir šeimai. Gi
liausios motiniškumo šaknys 
yra motinos asmenybėje, ku
ri, ugdydama asmenybes, ne
praranda savęs ir savo dva
sinio kilnumo. Tai yra tam tik
ra prasme tokia paslaptis ku
ri slepia moteriškoie pri'eim- 
tvje glūdinčią dievišką kibirkš-

• tį.

Motina savo dvasinėmis gel
mėmis yra neišsemiama. Kiek
vienas vaikas paskęsta jos mel 
Įėję. kaip upių daugybė jūro
je. Vaikai motinai yra tartum 
kūno nariai, suaugę su ja neri
botu džiaugsmu ir giliausiu 
skausmu. Laimingas vaikas

• daro laimingą savo motiną, 
vaiko nelaimės, nesumažinda- 
mos meilės kitiems vaikams, 
giliausiu skausmu atsiliept 
motinoje. Nei mokslo aukštis, 
nei visuomeninė padėtis neati
tolina mot.nos nuo savo vaikų, 
nors gali atitolinti vaikus nuo 
motinos ir šeimos. Motina gali 
vaikų laimėjimais džiaugtis iš 
tolo, tuo tarpu vaikams daž
nai reikia daugiau negu moti- 
nos meilės. Tai vėl paslaptis, 
kuri paslepia motiniškumą vai
kų laimėjimuose, bet neatima 
jo kilnumo savyje.

Todėl tik motina yra ta šei
mos dvasia, kuri tartum su- 
Ivdina vidini gyvenimą j dar
nią visumą ir perima jauną
ją kartą savo dvasiniu pali
kimu. Niekas neturi vaikui to- 
kios įtakos kaip motinos tylus 
jautrumas, gilus įsijautimas ir 
meile persunktas žodis, nes nie 
kas nėra taip sujungtas visa 
fizine ir dvasine prigimtimi, 
kaip motina — gimdytoja, au
gintoja ir auklė-toja. Ir jeigu 
gyvenime randame išimčių, tai 
jos tik išryškina prigimties 
dėsnį, kuris slypi amžinajame 
motiniškume, šiam motimšku- 
mui reikšdami pagarbą, ger
biame ir visas motinas.

I *
Tačiau šių dienu gyvename 

moteris — motina, bent iš da
lies yra skirtinga. Ji šiandie 
dirba įstaigoje, mokykloje, vi
suomenėje ir valstybiniuose 
postuose. Ji yra ne tik eilinė 
tarnautoja ar darbininkė, bet 
dažnai ir įstaigų vadovė, di
rektorė ir visuomenės formuo
toja. Dėlto ir motina šiandien 
jau mažiau gyvena kartu su 
šeima, jos įtaka vaikų auk
lėjimui mažėja ir ji pati įgy-

• ja naujų motiniškumo bruožų. 
Savo jėgas ji turi padalinti 
tarp dviejų pasaulių — tarp 
šeimos ir visuomeninių darbų, 
kurie, siaurindami šeimos dva
sios palaikymą, padidina kas
dienybes reikmenų kaupimą ir 
įtaką visuomenėje.

Ilgai tęsėsi kova už lygias 
moterų teises viešajame gy
venime. Ir ta kova buvo teisin
ga, nes savo prigimtimi mote
ris nėra žemesnė už vyrą. Ta
čiau, įsigydama daugiau tri- 
šių ir laisvės, moteris prarado 
motiniškumo spindėjimą, ap
sisunkino savo dalią likiminiu 
atsakingumu už viešojo gy
venimo tvarkymą šeimos auk
lėjimo sąskaitom Ypač tai jau
čiame šiame krašte, kur ma
terialinė gerovė dažnai yra ta

pusi buvimo tikslu. Motina pra 
randa daugiau progų būti šei
mos širdis, nes .ji motinišku
mo kilnumui tegali atiduoti tik 
dali savo asmenybės.

Tačiau nuo motinos pareigu 
išsiplėtimo nesumažėjo moti
niškumo kilnumas. Tik iau rei
kia visiems skirtingu žvilgiu 
žiūrėti į motinos atsakomv- 
bę ir jai pagelbėti ta atsa
komybę nešti. Kai motina yra 
pasidariusi platesnės visuome
nės atstove, švelnindama vie
šojo gyvenimo šiurkštumus, 
tai ir atsakomybė už jaunosios 
kartos auklėjimą padalinama 
tarp motinos ir tėvo. tarp šei
mų ir visuomenės. Čia pagal
bon turi ateiti Bažnyčia ir val
stybė, parapija ir paprasta 
bendruomenė. O motiniškumas 
savo kilnumu vistiek vadovaus 
išauginti naują kartą, norinčią 
kelti pagrindinių institucijų 
kilnumą šių dienų pasaulyje.

*
Motiniškumo kilnumas yra 

aukščiausia vertybė natūrali
nėje tvarkoje. Motina yra ne 
tik gimdytoja, bet ir pagrindi
nė auklėtoja, gyvenimo for
muotoja, įsisavinanti ir per
duodanti aukščiausius sieki
mus jaunosioms kartoms. Fi
zine motina gali tapti bet kuri 
moteris, bet šeimos dvasia, per 
duodančia savo vaikams kilnes 
nio gyvenimo pradus, tegali 
būti tik dvasinga motina, su
prantanti savo pareigas ir są
moningai pritaikanti geriau
sius auklėjimo būdus. Pilnuti
nė motina yra ne ta, kuri gim
do, bet ta, kuri panaudoja vi
sas žmogiškas ir dieviškas 
priemones ugdyti asmenybei. 
Dėlto ji yra centras, apie ku
rį sukasi tautų, valstybių ir 
krikščioniškos visuomenės a- 
teitis.

Painiame šių dienų gyveni
me motinos pareigos yra sun
kesnės, nepaisant, kad mažiau 
jaučiama trukmė įvairių gyve
nimui reikalingų priemonių. 
Kaip visų žmonių gyvenimas 
kartu su kitais yra išliki
mo ir tikslo siekimo pa
grindas, taip juo labiau buvi
mas kartu su kitais yra būti
nas motinai, norinčiai paruoš
ti vaikus geresniam gyveni
mui ir neprarasti savo asmens 
vertės. Motina turi ruošti prie 
auglį šeimos gyvenimui, kad 
šeimos būtų kilnesnės ir kad 
jaunoji karta su atsakomybės 
pajautimu žvelgtų į būsimą 
šeimą, bet kartu ji turi teisę 
ugdyti ir savo asmenybę, tu
rėti asmeninės laisvės ir teisių 
reikštis bendruose sprendimuo
se. Motina, būdama šeimos 
meilės centras, turi teisę sa
vo meilę spinduliuoti į aplin
ką ir jausti iš kitų šeimos na
rių tai meilei atsakymą. Ir tai 
yra didžioji pagarba motiniš
kumui, prasidedančiam žemė
je ir nusitęsiančiam į amžiny
bę.

Motinos diena turi priminti 
kiekvienam savos motinos pa
siaukojimą iš motiniško kilnu
mo. Bet kartu ši diena turi 
paskatinti pagarbą motinai — 
moteriai, padedančiai atnaujin
ti žmonių gyvenimą žemėj. Y- 
patingos pagarbos turi susi
laukti motina lietuvė, kurios 
įtaka tautiniam sąmoningumui 
brandinti, krikščioniškam kil
numui išugdyti yra dar dides
nė, nes ir jos asmeninė auka 
yra daug didesnė. Pr. Gr.

Lietuvių bendruomenes Detroito apylinkės naujoji valdyba. Iš kaires i dešinę (sėdi) — L. Šulcas, iždo 
sekr., kun. Alt. Babonas, vicepirm.. J. Gaižutis, pirmininkas, O. Valatkienė, sekr. spec. reikalams ir L. 
Petronis sekretorius: (stovi) — V. Petrulis, švietimo reik. ved., J. Jurgutis, jaunimo reik. ved., R. Kor
sakas, organizacinių reik. ved., dr. K. Keblys, kultu ros reik. ved., VI. Selenis, informacijos reik. ved., 
ir St. Smalinskas iždininkas. Nuotr. J. Gaižučio

Lietuvių Bendruomenės laisvė
Bendruomeninis gyvenimas, kol bus nesunaikinta laisvė

Trys klausimai į
Lietuvių bendruomenė, kaip |

ir visi aktyvūs vienų tikslų šie- i ---------
kiančių žmonių judėjimas, yra
kai kur lengvai pažeidžiama, ir kuo susiduriame. Tad ir LB liks 
neužtenka ją laikyti tik savai
me išaugusia laukine obelim,

VYTAUTAS VOLERTAS

jauniems svetima, jei jos neati
dengsime prieš augančiųjų akis

Individualus apsisprendimas
Prie visuotinumo, kilmės ir 

tautinio išlikimo siekių, šių savr 
biausių LB žymių, reikia jung
ti ir klimatinės aplinkos sufor
muluotą ženklą — laisvą apsi
sprendimą. Išskyrus raginimą,

Rimties valandėlei

PASAULYJE NĖRA BUVĘ 
BEDIEVIŲ TAUTOS

Viena iš keisčiausių mūsų 
amžiaus reiškinių yra kolekty
vinis ateizmas. Paskirų asmenų 
ateizmas nėra naujiena žmoni
jos istorijoje. Jau psalmių au
torius savo siauroje ano meto 
aplinkoje turėjo pažinoti ne vie
ną ateistą, bet visuotinę anuo
metinių žmonių nuomonę apie 
ateistus jis išreiškia Dievo 
įkvėptais žodžiais: “Tarė neiš
manėlis savo širdyje: nėra Die
vo“.

Spaudoj ir gyvenime

TROKŠTA VANDENS IR 
JIS DAR TERŠIAMAS

Vilniuje okupantų kontrolėje lei
džiama “Tiesa” Nr. 88 balandžio 
15 d. klausimų skyriuje rašo:

“Pastaruoju metu redakcija ga
vo daug laiškų, kuriuose rašoma, 
kad Antakalnio, Žirmūnų, Putnos, 
Minties ir kai kurių kitų gatvių 
daugiaaukščių namų viršutiniuose 
aukštuose trūkstą^ wndens. „Skaity

tojai klausia, kada pagerės vandens 
tiekimas.

Atsakyti j šj klausimą redakcija 
paprpašė Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto komunalinio ūkio 
valdybos vyriausiąjį inžinierių N. 
Dūdą. Jis teigia, kad mieste kas
met didėja geriamojo vandens pa
reikalavimas, kai tuo tarpu nauji

kurios niekados nepaisom, bet 
sveikus vaisius pasiimam, su
žalotus palikdami vabdžiams. 
LB reikia pažinti ir pažinus pri
žiūrėti jos jautresnes vietas, pa
saugoti jas. “Žinojimas yra tam, 
kad jį pritaikytume, bet ne 
kad išpažintume save kvailystę” 
(Confucius).

Laikas keičia aplinką ir žmo
nes. Kas šiandien suaugusiems 
yra aišku, mažiems dar reikės 
pažinti. O žinojimas savaime 
neateina. Išmokstame tik tai, su

vandentiekio objektai dėl statybi
ninkų kaltės statomi lėtai, ne lai
ku atiduodami eksploatacijai. Dėl 
to gyventojai negauna pakankamai 
vandens. Šiuo metu padėtis taiso
ma. Bukčiuose ir Turniškėse stato
mos naujos vandenvietės. Turniškė 
se vandenvietės statyba bus baigta

suprantama forma. O anksty-. neturime jokių priemonių, ka
vas tiesos perteikimas musų
prieauglį apsaugos nuo klaidų.

Mokymąsi lengvina tiesioginė 
patirtis. Ji yra geriausia mo
kykla gabiesiems ir silpniesiem, 
rimtiems ir linksmesniems ir 
jos niekados negalima perduo
ti žodžiu. Todėl reikėtų pirmo
je eilėje rinktis tuos darbus, 
kurie atkreiptų jaunesniųjų dė
mesį ir juos pačius įtrauktų 

Šiais trimis klausimais no
risi pasisakyti.

riomis galėtume paspausti for
malų jungimąsi organizuotan 
LB judėjiman. Trūksta ekonomi 
nių sankcijų, kurias naudoja ki
tos tautinės mažumos. Trūksta 
aukštai iškilusių asmenų trau
kos. Nėra jokios administraci
nės jėgos. LB remiasi tik kiek
vieno individo jos atžvilgiu pa
sidarytu sąmoningu sprendimu. 
Kas dirba, kas atiduoda soli
darumo įnašą, tai daro laisva 
valia. Kas nors pasyviai daly

vauja LB sąjūdy ar bent jį se-
kranus bei siūles j gruntą skver
biasi degalai. Čia dar daug metų 
nežeis žolė. Bazė neturi nutekamų
jų vandens valymo įrengimų, 
visa tai, kas nesusigeria i gruntą, 
patenka i melioracinj kanalą, o per 
Šyšą j Kuršių marias.

Ne geresnė padėtis ir kitame ba-

Religijų istorija liudija, kad 
niekuomet nėra buvę pasaulyje 
bedievių tautos. Patys seniausi 
“Homo sapiens” — protingo 
žmogaus — pėdsakai žemėje, 
kuriuos atranda mūsų laikų 
mokslininkai, kalba apie prois- 
torinių žmonių religinį tikėjimą.. 
Žmogaus griaučių liekanos, su
dėtos vis ta pačia forma ir ta 
pačia kryptimi, maistas, įvai
rūs įrankiai, atrandami senovi
niuose kapuose, be abejonės, tu
ri religinę prasmę. Jie liudija, 
kad proistoriniai žmonės tikėjo 
į pomirtinį gyvenimą, į trans
cendentinę tikrovę, į tokią tik
rovę, kuri išeina iš regimojo, 
apč’uopiamo pasaulio ribų.

Etnologijos mokslas, tyrinė
damas iki pastarųjų laikų už
silikusias primityviųjų žmonių 
grupes, nepaliestas svetimųjų 
civilizacijų įtakos, prieina prie 
tos pačios išvados. Žymieji et
nologai, kaip Lang, Graebner, 
Ankermann, Schmidt, Koppers, 
Schebesta ir daugelis kitų vie
ningai teigia, kad visos primity
vios tautos yra religingos tau
tos. Religingumas yra bendra 
visų tautų žymė nuo pat gilinu
sios, moksliniais tyrinėjimais 
kokiu nors būdu pasiekiamos 
senovės. Dar daugiau, moksli
ninkai yra konstatavę, kad kuo 
primityvesnė tauta, tuo jos tu
rima Aukščiausios Būtybės idė-ka, šį dėmesį rodo ne iš paša- 

lies nustatytu reikalavimų ver- ja yra aiškesnė, grynesnė. Ga- 
čiamas, bet taip pat vien savos i huno pigmėjų tyrinėtojas Sche-

dar šiais metais. Jai pradėjus dirbti zės filiale — Pagėgiuose.
visu pajėgumu, vandens tiekimas gy 
ventojams žymiai pagerės.”

Tame pat “Tiesos” numery apie 
maskolių šeimininkavimą Lietuvo
je išspausdinta ši žinia:

“Klaipėdos naftos bazės Šilutės fi
lialas įsikūręs miesto pakraštyje, 
ant melioracijos griovio kranto. Čia 
pat stovi naftos produktų cisternos, 
mėtosi krūvos tepaluotų statinių, o 
aplink, kelių hektarų plote, juoduo 
ja prilaistytų degalų klanai, jais 
persisunkusios žemės lopai. Kai ku
rios cisternos nesandarios, ir per jų

Už Gamtos apsaugos įstatymo ir 
Žuvų apsaugos nuostatų pažeidi
mą Šilutės ir Pagėgių filialų vir
šininką Ivaną Tribušininą Gamtos 
apsaugos komitetas nubaudė admi
nistracine bauda. Tačiau kaltinin
kų yra ir daugiau. Daug vyriau
sybės nutarimų, liačiančių naftos 
produktų sandėliavimą ir respubli
kos vandenų apsaugą nuo užterši
mo naftos produktais, neįgyvendino

minties paskatintas.
Mums nesvarbu, ar apsispren

dimas yra pagrįstas idealisti
niais motyvais (tautiniu išliki
mu) ar jame yra ir oportunis- 
tinių bruožų — troškimo ilgiau 
prie savęs išlaikyti vaikus, no
ro buvoti artimesnių žmonių 
tarpe, nepatogumo prieš kai
mynus, neturėjimo jokios kitos 
dirvos pasireikšti, truputis gar
bės, truputis pramogos. Mums 
nesvarbu, nes ir šitaip argu
mentuotas laikymasis prie LB 
yra labai vertingas.

Laisvės apsisprendimas turi 
didelės įtakos LB veidui. Jis

besta teigia, kad ši tauta turi 
labai aiškią pasaulio sukūrimo

Klaipėdos naftos bazės viršininkas * išjungia masės jėgą, atriboda
V. Kozlovas, Naftos produktų tie
kimo valdyba.” J. Žvilb.

mas pritinginčius, šykštesnius, 
negalvojančius, nesiekiančius,

nieko nenorinčius, tikslų nesu
prantančiu';, tuo siaurindamas 
visuotinumą. Jis mažina talką 
darbu, pinigu ir skatina sava- 

. naudiškumą, — kai LB man 
reikalinga, jos ieškau; kai ji 
primena pareigas, slepiuosi. Jis 
yra gana palankus apatijai: 
matą bei suprantą mūsų pas
tangų sunkumą ir nusivylę jų 
Išdavomis, pasimeta, nuleidžia 
rankas, užsislepia ir, kažkada 
rodę gerą valią, tačiau pristi
gę balanso, be stipresnio paša
linio impulso užmiega. Iš laisvo 

(Nukelta į 4 pusi.)

iš nieko sąvoką ir visagalio pa
saulio Kūrėjo sąvoką. įvairios 
magijos, fetišizmo, tofęniizmo, 
prietarų ir animizmo apraiškos 
— anot šio mokslininko — pra
sidedančios tik aukštesnėje pri
mityviųjų tautu civilizacijos pa
kopoje.

Tiek senovės Egipte, tiek Ro
mos imperijoje, tiek Graikijoje 
religija buvo laikoma savaime 
suprantamu dalyku. Visos di
džiosios antikinės civilizacijos 
vystėsi religijos ženkle.

Krikščioniškoje eroje iki as
tuonioliktojo šimtmečio yra ži
nomos erezijos, skizmos, žinomi 
perėjimai iš vienos religijos į flei
tą atvejai, bet kolektyvinis ateiz 
mas yra tik pastarųjų dviejų 
šimtmečių ir ypač pastarųjų de
šimtmečių apraiška.

Pirmą kartą istorijoje ateiz
mą sutinkame kaip sociologinį 
faktą.

*
Šiuolaikinis ateizmas yra ne 

: ramaus plotinių žmonių apsi
sprendimo vaisius, o dažniausiai 
nuolatinės masinės ateisi inės 
propagandos spaudimo arba 
socialinių aplinkybių pasėka. 
Ateistinės propagandos nuolat 
spaudžiamas, žmogus ne kartą 
pasidaro tiesiog nepajėgus ieš
koti tiesos, nepajėgus savaran
kiškai apsispręsti ne tik religi
nėje, bet ir bet kokioje kitoje 
srityje.

Nagrinėjantieji religinę padė
tį kraštuose už geležinės uždan
gos ir iškeliantieji marksistinio 
ateizmo taktiką teigia, kad 
ateizmas ten žūtų, jei jis nusto
tų būti agresyvus ir kovingas. 
Jei ateizmo propaganda ir kei
čia kartais savo taktiką tikin
čiųjų atžvilgiu, bet niekadą ne
keičia savo tikslų — visiškai su
naikinti religiją žmonių širdy
se. Tai aiškiai patvirtinęs ir So
vietų Rusijos ministeris bažny
tiniams reikalams pasikalbėji
me su Austrijos žurnalistais ir 
kunigais, atsilankiusiais Mask
voje. Atsakydamas į klausimą, 
kaip marksistai bolševikai su
prantą religinę laisvę, ministe
ris atsakė: “Religinę laisvę su
daro visuomenės išlaisvinimas 
iš religijos”.

Sovietinė bolševikinė sistema 
gali išsilaikyti tik paremta dva
siniu ir fiziniu teroru ir didžiuo
ju melu. George Orwell yra at
vaizdavęs tokią santvarką šiur
piame veikale “1984 metai“. 
Net ir Albert Camus ne be rei
kalo rašė, kad nė viena yda, ku
rią totalitarinis komunizmas 
pasinešęs gydyti, nėra tokia 
bloga, kaip patsai totalitariz
mas. K. Baras

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

tus, atnešė ir ištiesė jai, sakydamas, — tuoj pat ati
daryk, — parodė į vieną.

— Labai ačiū, ponas Wood, — ji atvyniojo paketė
lį. — O kaip nuostabu, miltai iš Amerikos. Mes jau ne
žinia kada bematėme tokius puikius miltus.

Tada jis paėmė kitą mažesnį paketėlį ir pasakė:
— Čia tai pypkinis tabakas jūsų tėvui.
— Tabakas? Dabar mano tėvas iki lubų šoks iš 

džiaugsmo. Ponas, Wood, jūs esate labai...
— Hildergarde, man taip nepatinka, — pertraukė 

ją-
— Kodėl? — nustebo mergaitė.
— Žiūrėk, —- palietė jos petį, — nevadink manęs

— Ponas Wood, — mergaitė nustebo ir išraudo.
— Taip, Hildergarde, atvykau, — jis numetė sa

vo paketus netoli durų ir tuoj kreipėsi į merginą, — 
kaip tau sekasi? Kur gi yra tėvai? Kaip sekasi Charfot- daugiau ponu Wood. Vadink tiesiai Donaldu. Ir čia tai

jau tiesiog tau, — ištiesė mažą, plokščią dėžutę.
— Kas tai yra, ponas Wood? — susidomėjo mer

gina.
— Pati atidaryk, — įsakė.
Ji norėjo atidaryti pati, bet tai nebuvo taip lengva. 

Jos maži pirštai virpėjo.
— Duok man dėžę, aš padėsiu.
Jis nuplėšė spalvotą popierių, į kurį buvo suvy

niota maža dėžutė.
— Šilkinės kojinės, — šūktelėjo jį, — kaip nuosta-

tei?
— Ačiū, ponas Wood, viskas sekasi gerai, Mano tė

vai išėjo dirbti, Charlottė yra kur nors kaime. Sėskis, 
ponas Wood. Mes daug kartų apie jus kalbėjomės. Mes 
manėme, kad jūs išvykote į Ameriką.

— Ne, ne, Hildergarde. Aš dar tebesu Vokieti
joj. Ar jūs manęs laukėte?

— Taip, ponas Wood, visi jūsų laukė.
— Ne, ne, Hildergarde, aš kalbu apie tave. Ar tu 

manęs laukei?
— Žinoma aš laukiau, ponas Wood, — pasakė ji ir 

sumišusi nutilo.
— Hildergarde, kas atsitiko, kad išraudai kaip a- 

guona? Ar tu manęs išsigandai?
— Ne, neišsigandau, bet jūs pasirodėte taip netikė

tai.
— Jūs nemėgstate manęs, panele Hildergarde, — 

pasakė jis juokaudamas ir pasisuko į savo paketus.
— Ne, ne, ponas Wood, tai yra netiesa

Vieną—mmtttę; Hildergarde, — jis paėmė pake- Į visai sumaišė.

bu.
— Dabar atidaryk kitą.

Ji atidarė ir šūktelėjo:
— Kvepalai, ponas Wood.
— Patinka?

— Žinoma, ponas Wood. Labai patinka. Ačiū, — 
ji paėmė jį už rankos, norėjo kažką sakyti, bet jos balsas 
užsikirto. Laimė, nedrąsumas ir dėkingumas mergaitę

— Hildergarde, tu esi labai drovi, — jis paėmė 
ją už rankų.

— Ne, ne ponas Wood, aš nesu drovi, — ji buvo 
išraudusi ir bandė ištrūkti.

— Kur tu dabar bėgi? Išsigandai? Tu man patinki.
— Ne, jums patinka Charlottė, ponas Wood;i<^r». su 

šnabždėjo mergina, žvilgterėdama per langą.
— Ne, Hildergarde, tu klysti, tu man patinki, o 

ne Charlottė, — jis vikriai ją apkabino ir pabučiavo į 
lūpas.

— Ponas Wood, ponas Wood, — sušuko ir vėl už
sikirto mergina, tačiau Donaldas tvirtai ją laikė rankose.

— Aš suprantu, aš žinau, Hildergarde, jūs esate 
dabar pikta, jūs esate labai pikta.

Ji papurtė galvą, nė žodžio nepasakydama.
— Ar tu dabar dar pikta? — paklausė.
— Ne, — sušnabždėjo mergina ir vėl papurtė gal

vą. Tada ji pažiūrėjo pro langą ir sušuko: — Charlottė 
grįžta. Ponas Wood, aš einu į kitą kambarį, leisk ma
ne, leisk mane,, — stengėsi ištrūkti iš jo glėbio.

— Ne, Hildergarde, pasilik čia.
— Ponas Wood, aš išsigandau, paleisk mane.
— Aš sakiau, kad pasilik čia, — paleido merginą ir 

tuo metu atsidarė durys.
— Sveika, Charlottė, — sušuko Donaldas.
— O, ponas Wood, laba diena, — ištiesė mergina 

ranką, — kur buvai taip ilgai dingęs?
— Buvau labai užimtas.
— Esi negeras, ponas Wood, visai mus užmiršai,— 

ji priekaištavo.
— Ne, ne, Charlottė, aš sakiau, kad buvau labai 

užimtas. Kaip gi sekasi Vytautui? Kaip Mildai? — 
klausė.

£Bua daugiau}



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 3 d. 4

Studentų neramumų metu Voorles kolegijoje Denmarke, S. C. stu
dentai buvo užėmę biblioteką. Kiek vėliau policija prievertė juos šią 
vietą apleisti. Kairėje matome vieną pasitraukiantį studentą. Rankose 
nešasi patalinę ir radijo aparatą.

L. B. LAISVE

(Atkelta iš 3 psl.)
apsisprendimo laimi užsispyri
mas: kietesnio būdo žmonės, su 
priežastimi ar be jos pyktelėję, 
nusigręžia ir net bando atsi
keršyti, stengdamiesi prilaiky
ti visą darbą. Ir pagaliau — 
jis pasyvina lėtesniuosius. Ener
gingesnių reiškimasis užgožia 
mažakalbį arba neturėjusį pro
gos toliau moksle pažengti, gun 
dydamas jaustis nereikalingu, 
pamirštu, beverčiu.

Kiekvieno krašto piliečiai tu
ri nemėgstamų ir net neken
čiamų pareigų, kurias privalo 
pildyti. Moka mokesčius, pa
klūsta nuostatams, nepalankiem 
įstatymam, reikalaujantiems vi
suomeninę gerovę statyti prieš 
asmeninę. Bet LB įpareigoti ne
gali ir pasikliauna vien laisvu 
apsisprendimu, kuris komplikuo 
ja kai kuriuos jos charakterio 
bruožus, net prieštaravimus į- 
Veadamas.

Sunaikinti ar užkariauti?
LB daugeliu atvejų jaustųsi 

geriau jei šių komplikacijų ne
būtų. Tačiau si sunkumais at
siranda ir gerų savybių. Viena 
jų — pačios LB laisvė, ir per 
ją laisvas apsisprendimas tampa 
viena iš LB dorybių, vienu jos 
šulų.

LB laisvės nepažįstant, gali 
pasitaikyti tuščių būkštavimų, 
netikslių žingsnių, nereikalingų 
bandymų. O ta laisvė nėra ab
strakti sąvoka, iš pašalies duo
ta kokiu nors susitarimu, teo
retiniu formulavimu ar statu
tiniu apibrėžimu. Ją iššaukė gy
venimas ka;p būtinybę, ir kaip 
būtinybė ji negali likti igno
ruojama. Ji yta neribojama, ne- 
kompromisncjama, nedaloma. 
Todėl galima LB sunaikirti, bet 
negalima jos užkariauti. Ji ne
pavergiama, niekas jos nesu- 
pančios, ir nebaisu, k.id tas lie
tuvių judėjimas galėtų pakrypti 
tik išeivijos dalies nauda' kad 
kas nors uždėtų jam žąslus ar 
tnudaŽyltų viena spalva. Lyg 
rėmu LB laisvė vienon vieton 
sukaupia mntis ir pastangas, o 
ši visuma, nors įvairi ir dau- 
gialytė, sudaro mūsų potencia-

viniavimui. Už tai nereikia siek
ti LB vadovavimo dėl kokios 
nors nerealios naudos ar dėl 

*baimės, kad kiti jį paglemš. To
kios pastangos būtų tuščias e- 
nergijos eikvojimas, skaudus 
LB draskymas.

LB laisvė yra paremta mora
le ir aplinka. Kas stengsis šia 
laisve nusikratyti, kirs LB šak
nis. “Kur yra laisvė, ten mano 
šalis”, sakė Milton. Taigi ir LB 
bus mūsų, kol liks nesunaikin
ta jos laisvė.

KAIP ČEKOSLOVAKAI 
ŠVENTĖ VELYKAS

Visose Čekoslovakijos katali
kų bažnyčiose Velykų švenčių 
pamaldose dalyvavo ypatingai 
gausūs tikintieji ir jaunimas. 
Kristaus prisikėlimo apeigos 
visur buvo švenčiamos pagal 
senuosius krašto papročius. Kai 
kuriose vietovėse prisikėlimo 
metu visų namų languose buvo 
uždegtos žvakutės Kristaus pri
sikėlimo džiaugsmui išreikšti...

M I S C E L L~A N KO U S

Finest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Export Worknianshlp Satisfaction 
Guaranteed. Auto air condltianerj 
installed & serviced. Ali niakes & 
models.
Action Automatic Transmission Co.

4300 W. 63rd St., Tel. 735-4536

P A R D A V I-M UI «

MUZEJAIIS RETENYBĖ!
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

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

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

CLASSIFIED GUIDE
NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 2-3 mieg. bunga- 
low, nesenesnj 20 m. mūrą. Savi
ninkai rašykite: Pirkėjui, 7030 S. 
Talntan Avė., Chicago, 111. 60629
Pirksiu iš savininko Marąuette Pke. 
4—5 kamb. apvnaujį namą.

Tel. 776-9379

PROGOS —- OPPORTUNITIES

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
50 metų duodantis jewelry biznis ir 
namas. Kreipkitės j 3223. S. Halsted 
St.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Brighton Parke parduodamas biz
nio namas. — Krautuvei patalpa ir 
4 kamb. butas apačioj: 5 kamb. ir 
3 kamb. butai viršuj. RE 5-6209.

Išnuom. 5 kamb. butas Brigh
ton Parke. 2544 W. 39th Place 
YArds 7-4915.
IŠNUOM. gražus 4 kamb. butas 
2-me aukšte. Marąuette Pko. apy
linkėje. 436-6641
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. B3. PR 8-Ū032 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dSl pa
tarnavimo nemokamai. 

Išnuom. apšildomas 3-jų kamb. bu
tas pirmame aukšte. Vidutinio 
amž. dirbančiai porai. $105.00.

6824 So. Rockvvell Street
IŠNUOM. butas. Marąuette Parke, 
sausame beismente, 3-jų kamb., 
moderniškas butas su baldais. Tin
ka vienam - dviem asmenims.

776-1260
Išnuom. kamb. vyrui ar moteriai. 

Galima naudotis virtuve.
925-5265

IŠNUOM. miegamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve.
6500 S. Claremont Avė. HE 6-0878

PARDAVIMUI

Parduodamas
CADILLAC — COUPE DE VILLE
švarus, geram stovy, gerai užlaiky
tas automobilis. Kreiptis į B. R. 
Pietkievvicz, Crane Savings & Loan 
Association, 47th ir Rockwell St.

DfiMESIO!

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radlo Pro 

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis G* skelbimų kai

vis visiems prieinamos

HELP VVANTED — VYRAI

EAL ESTATE REAL ESTATE

HELP VVANTED — MOTERYS

ENPER’D GEN’L OFFICE VVORK
Mušt have high school edueation 
and be good at typing.

45th and Washtenaw
Labai geras 2-jų aukštų mūras su 
dviem butais po 4 kamb. plius už
dari porčiai. Pilnas rūsys. Naujas 
šildymas gazu - karštu vand. Nau
jas “plumbing”. Naujesnis 2 maš. 
garažas, patio su stogu. Tik $3.900 
įmokėti. Tegul nuomininkai jums 
moka. Gyvensit gražioj vietoj. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

Arti Marąuette pko.
Parduodumi <lu 2-jų aukštų 10 me

tų seiiumii mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami t% me
tų senumo 2-jų aukštu 2 po i bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Mulvihill Bros. Motor Service, Ine. 
1912 So. Jourdan Ct., Chicago, III. 

Phone — CA 6-7580 
EXPERIENCED

CLERK TYPIST
5-day vveek — full time — $2.85 
plūs. Call —

R P. O'BRIEN, 421-3735

M I C H A ELS
Tel. 254-8500

MŪRINIS 5 BUTŲ ARTI VVES
TERN ELECTRIC. Pajamų iš 
nuomų $615 per mėn. Mažos mė
nesinės išlaidos. $43,900. SVOBO
DA >2134 S. 61st Ct., BI 2-2162. Jei 
neatsako skambinkit LA 1-7038.

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

TWO VVOMEN NEEDED
1 Full time, 1 part time — To live in 
R, be a companion flor mother.
No children — 2 vvorking adults. 
No laundry.

Call OR 4-4044
Ask for Miss Dee.

Nebrangiai parduodamas 2-jų butų 
namas. Pirmame aukšte centr. ap
šildymas. 30x125 p. sklypas.
2430 VVest 48th St. LA 3-1122
Savininkas parduoda Marąuette 
Pke 16-os metų, iy2 a. namą. Bu
tai 5 ir 4 kambarių. Geras, pu
siau įrengtas rūsys. Skambinti 
776-9379 arba 778-6723._________

New Buffalovv, Michigan — Sa
vininkai išvyksta į Floridą, par
duoda naupą mūr. 9 kamb. “ranch" 
namą. Dalį galima išnuomoti paja
moms. Skambinti tel.
________(616) — 469-0696_______
BERVVYN — Statybininkas par
duoda naują mūr. 9 kamb. ‘‘ranch” 
mą, labai dideli kamb. ąžuolo me
džio papuošimai, keramikos plyte
lių vonios. Arti CBQ gelžkelio. Virš 
$60,000. LU 6-3696.

BERVVYN. For sale by builder —
de luxe brick 3-flat, extra large 
rooms, oak wood throughout cera
mic tile baths, elose to CBQ Rail- 
roaa. mid $60,s. LU 6-3969.
1% aukšto mūrinis namas 5117 S. 
California. 6 kamb. butas, plius 
pajamos. Mokesčiai $350.00 Tuo
jau galima užimti. Įmokėti $6,000: 
8% morgičius. Skambinkit nuo 
8:30 iki 10:30 v.r. RE 7-2762.
Marąuette Pk. —2450 W. 71 St. 2-jų 
aukštų namas 3 metų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam-
binti 737-4576.___________________
76 ir Campbell — Mūr. 2-jų miega
mųjų "expandable” namas. Valgo
masis kamb., šildomas porčius, įreng
tas rūsys, 2 maš. garažas, 
žemi mokesčiai. Tel, 434-8673
Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

Maisto krautuves su namu ar nuo- 
I moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
švarus. Nebrangus.

3 buri; mūr. 6—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Bevelk naujas 4 butų mūr. 8 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
875,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

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

IK aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento- 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr Callfornia. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO. 
3530 VV. Irving Park Road 

TEL. — 583-2300 

Mr. Zander or Mr. Carroll

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. ,exper. Good benefits. 2-week 
vacabton after 1 y r. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to advamoe 
ąuiekly.

MADISON CHEMICAL CO. 
35 South 19th St. Mayvvood, III. 

see TKKKI KATSCLJS

Laiškas Jums
Uotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. 824,800.

0 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0C0 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Prie 72 ir Lavvndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 08 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 pc 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-jų kamb. 
$28,900.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

RETA PROGA
Vienas iš gražiausių mūr. namų 

Marąuette pke. — 71 ir Sacramento, 
15 metų, 7 dideli kamb., 4 mieg., 2 
vonios, ekstra įrengtas kamb. por- 
čiuose, 2 auto garažas, platus lotas, 
kilimai, alumin. langai, fl. kontrolė ir 
daug kitų priedų. Šaukite A. Kairį
ARCHER REALTY COMPANY 

3118 VVest 59th Street
471-0770

Ask for Mr. A. Kairys

WOMAN NEEDED
for circulation dept. Magazine 
Publlshing Company LAncoilnvvood 
loeation. With o,r wlthout experiencc. 
Good salary, benefits and vvorkir.g 
conditions. Call

ląR S AMELLA 588-7700
LIVE-IN HOUSEKEEPER

Cooking and light general house- 
vvork. Lovely LaGrange home. Charm- 
ing summer home; in hot vveathcr 
at Crystal Lake, Fra.nkfurt, Mich. 
Prefer one who can driVe. Top sa
lary flor ąuallfied, person. Beferences. 

FL 2-1377 0 A. M. — 12 V(XWi 
OR Fl, 2-3349.

HELP VVANTED — VYRAI

FURNITURE STORE
Needs one dependable man over 25 
years old for delivery, shipping 
receiving and other dutles. Steady 
work. Many company benefits. EV- 
cellent working oondittons. 
COLUMBIA FURNITURE CO.

2125 W. CHICAGO AVENUE

WAREHOUSEMAN
MAN

Permanent position with small com
pany, in business 78 years, for mdv- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and speak Englišh. Day shift 
only above average. Pay and benefits. 
Phone 713-4400 For intervieiv 
Appointment.

FACTORY VVORK — MALĖ
Age open. Want light interesting 
work in corrugated lndustry? New 
groivth divislon of a natlonal Con
tainer corp. needs muture rosponsible 
produetion people. Shift open. Apply 
in person.

GENKltAI, BOX COMPANY 
CHEMFOAM div.

<100 S. Indusri-ial Drive 
ST. CHARLES. IT-I-INOIS

lą. Rėmo ardymas būtų didelio 
kenkėjo darbas, — būtų smul
kinimas, trupinimas, tirpinimas. 
Jei pavyzdžiu LB užvaldytų in
žinieriai ir mėgintų ją išmušti 
iš tikrojo kelio, kiti, laisvu ap
sisprendimą darban įsijunk, pa 
sinaudotų teise trauktis, ir iš 
LB liktų vien ALIAS.

Šitai visi žino. Visi žino ir su
pranta, kad invaziją planuoti 
arba dėl jos baimintis yra ne
tikslu. Kiekvienas okupantas, 
gal pirmąją akimirką pasijau
tęs laimėtoju, tuojau atsidurtų 
šalia prarajos ir joje baigtų sa
vo karjerą, kaip išeivijai nenau
dingas elementas. LB gali pasi
taikyti apatijos, užsispyrimo, 
apsivylimo, bet diktatui joje pri 
gyti yra sunku, — nėra tinka
mos atmosferos komisarui, 
pturmfuehreriui, autokratui; nė 
ra auditorijos kairei, dešinei; 
nėra erdvės liberalizmo pramo
gai bei liuksusui; nėra laiko

CONTRACTORS

! West Street 
reL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūStų namo apšildymo 
pečius Ir air oonditloning t 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters). vandens :šildy- 
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo
kamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HF.ATTNG & SI 
4444 8. VVestern, —

Telefonas VI 7-3-1

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

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

KHEET METAI, 
rn, Chicago 9, HL 

J8447.

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUl

REAL ESTATE

66th and Keeler 
3-jų butų

Labai modern. I1/-, aukšto mūr. su 
dviem dideliais, dailiais 3-jų kamb. 
butais, plius didelis 2-jų kamb. bu
tas. Visi butai yra 1-me ir 2-me 
aukšte. Pilnas rūsys. Visuose bu
tuose gražios virtuvės su spintelė
mis. 2 maš. garažas. Puiki moder
niška vieta pensininkams ir geros 
pajamos. Nepraleiskit progos. 
Kreipkitės j Miracle Man Skam
binkit dabar.

M I C H A ELS
...........~Y©L 35&8500......

Persikėlė į naujas patalpas
3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J A N I T O R 
VVATCHM AN
with a good paet employment 
record needed for nites, 11 P.M 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400
MR. CEDARBERG

WELDERS — FITTERS 
ASSEMBLERS

Boring mill and lathe. lst and 2nd 
shifts. Permanent jobs. Overtime 
available. Many company benefits. 

Apply:
PAGE ĘNGINEERINGL.......

Laivndale Santa Fe Railivay
McCook, Illinois

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 VV. Cermafk Rd-. Cicero. III, Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemieečinose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo.

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vaeations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

GENERAL
FACTORY

Smail manufacturer wants ener- 
getic man for all kinds general 
factory work. If not experienced, 
we vvill teach.

Apply
R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Elston Avė., Chicago 

________PHONE 545-0131

Machine Operatore
Top wages.

Excell. fringe beneiits

Call Tom Patton, 384-1000

BAKERS HELPER
STEADY EMPLOYMENT 
GOOD ADVANCEMENT

lApply: Maurice Lenell
4474 N. Harlem Avenue

EXPERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and used, 40 hour floor time. 
Denio, all fringes. Top pay plan. 
Excell. Benefits.

OUINNU.L CHEVROLET 
Tel. — Maywoo<l 681-4000

An Eąual Opportunity Employer

TRUCK DRIVER
FOR FURNITURE COMl’ANY. 

Age 26 Or over
Also GENERAL OFFICE GIRL

Some exp. wlth credlt, lite typing.

_______ PHONE 521-5300________
VVAREHOUSE — ASSISTANT

TO SUPERVISOR
Immediate opening. good salaiy. 
deslre furniture handllng experiehcc. 
Union shop. AVarehntuse located 
at 2100 S. 8awycr.

CADL VVA 2-7200 OR 
API’I.V 1510 SO. MICHIGAN

FURNITURE FINISHER — 
EXPER?D

Immediate opening. Unfon ahorp- 
All fringe benefits.

Warehou»e located at 
2100 So. Sawyer AVe.

CALL — WA 2-7200 or 
Apply 1510 S. MICHIGAN

SALESMEN
40 Or Over

We offer you an unusual opportu
nity to earn $80 to $110 per week. 
Excellent salary & commission. Part 
time permanent inside sales. Hours 9 
to 1 P.M., 1 P.M. to 5 P.M: Monday 
thru Friday Contacting business and 
professional people by by phone for 
a prodticer of showš and special 
events from our northwest side of- 
fices: Pleasant tvork with opportu
nity for manage'rial advancement.

CONTACT MR SALEM 
PHONE 622-5720

Remkite “Draugų”. 

Skelbkites “Drauge”.
HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUTIVE POSITIONS
(5 FIGURES THIS YEAR)

Wc are building an International organization of GRFAt people _  who
BELFEVE w themselves. If vau love challenges. hard work and want the 
sweet smėli of Success — Ca! me now — 10 A M. TO 10 P.M

R, KURIU, CORPORATIOM V.R.
PHONE 678-4808, EXT. 268 INVESTORS WELCOME

..."i"1 u." j*..j:"i/1.... t i Įtufii įiįi; 11 "
,MT.iį)jiT?S



CHICAGOJ IR APYLINKĖSE DĖAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 3 d. 5

SUTIKO ŠIRDIS ŠIRDĮ...

Elze Diminskienė suruošė sa
vo dukters Nijolės draugei Vi 
dutei Idiikaitei šaunų mergvaka
rį

Vidutė savo vaikystę pralei
do ir vidurinę mokyklą baigė 
Brazilijoje, įSao Paulo mieste, 
kur joe tėvelis Algirdas Idika 
dirba kaipo inžinierius. Savo 
vienintelę dukterį, lietuviškoje 
dvasioje išauklėtą, ponai Idi- 
kai pasiuntė Chicagon siekti 
aukštesnio mokslo universitete. 
Čia Vidutė susipažino su jaunu 
inžinierių Kazimieru Totoraičiu, 
gydytojos Petronėlės ir advoka
to Jono Totoraičių, gyvenančių 
Kolumbijoj, Medellino mieste, 
sūnumi, ir abiejų jaunuolių šir 
dys sutartinai suliepsnojo. “Su 
tiko širdis širdį” (anot Putino). 
Jų jungtuvės įvyks gegužės 
mėn. 24 d., į kurias atvyks iš 
Pietų kraštų ir jaunųjų tėvai.

Mergvakario pobūvis, įvykęs 
vaišingų p.p. Diminskių namuo
se, 7301 Artesian, praėjo nepa
prastai jaukioje nuotaikoje. (Se
niau įsikūrusios Chicagoje atei 
vės lietuvės su vėliau imigravu
siomis iš Pietų Amerikos dar
niai pabendravo, pamylėdamos 
jaunąją meiliais žodeliais ir do
vanomis. Dalyvavusi.

LIET. KAT. SUSIVIENIJIMO
160 KUOPA ATJAUNĖJO

Bai. 27 d. Vyčių salėje, gra
žiai atremontuotoje ir pavyzdi n 
gai A. Budrio tvarkomoje, įvy
ko 160 k. narių metinis ir prieš 
šeiminis narių susirinkimas, ku
ltame dalyvavo kelios dešimtys 
narių ir svečių. Susirinkimą mal 
da pradėjo vicepirm. St. Juras, 
sekretoriavo O. Miniotienė.

Naujon valdybon išrinkti: 
kun. V. Bagdanavičius, K. Ber 
tužienė, St. Juras, Vyt. Rustei- 
kis, F. ISereičikas ir K. Ulevi
čius; iždo globėjais — dr. VI. 
Šimaitis ir V. Gudlaitis, Į LKS 
69-jį seimą atstovais išrinkti- 
kun. V. Bagdanavičius, dr. P. 
Jakubka, St. Juras, E. Šaulie
nė, F. ISereičikas ir K. Ulevi
čius.

Nemaža diskutuota artėjančio 
seimo klausimais. Nutarta įneš
ti kai kurių papildymų bei pa
keitimų į veikiančius susivieni
jimo nuostatus. Kalbėta naujų 
narių verbavimo reikalais. Pra
nešimą šiuo reikalu padarė Chi
cagos aps. pirm. A. Povilaitis, 
susivienijiman įtraukęs per 40 
narių. Iškeltas reikalas plačiau 
populiarinti organizaciją.

Susirinkimo metu buvo įtei
kiami dividendo čekiai, kas ne 
vienam padarė staigmeną: Susi
vienijimas jau taip pajėgus, kad 
gali išmokėti Vll-jį dividendą. 
Susirinkimas buvo kūrybingas 
ir darbingas. Jam pasibaigus 
nariai buvo pavaišinti kavute, 
prie kurios pasidalino įspū
džiais. Dalyvis

CICERO LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIRINKU! AS

— Liet. namų b-vės Liberty 
metinis narių susirinkimas įvy 
ko IV. 26. Atidarė B. L. Kubi
lius ir pranešė apie veiklą. Inž.
G. I. Breivė papasakojo apie 
b-vės praeitį ir dabartį. Pirmi
ninkavo V. Mičiulis. B-vės va- 
dovybėn išrinkti: J. F. Kim- 
bark, G. I. Breivė, V. Motušis, 
V. Mičiulis, M. Simokaitis, J. 
Grigas, F. Valaitis, S. J. Jokub 
ka, J. K. Stalioraitis, A. Doč
kus, F. Cherman, (M. Butvel, F. 
Lukas, J. Pauliukas, B. F Ku
bilius. Revizijos k-jon — J. Jur 
kus, J. Bartašius, J. Norkus.

K. P. Deveikis.

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 
VEIKIA

Chicagos liet suvalkiečių dr- 
jos susirinkimas įvyko IV. 23 
Hollywood salėje. Atidarė pirm. 
Adėla. Burba, Pranešta apie

sergančius narius: Juozą Bali-' kas, Aid. Daukus, J. Pakel, Ja- 
cią, J. šlapelį, kurie neseniai nulis, arch. A. Kerelis ir kt. 
sugrįžo iš ligoninės. Rūpintasi Meninę dalį išpildė sol. Alb. 
šalpos reikalais. Brazys ir Christina Bertulis.

Komisija pavasarinio vakaro i Akomp. Alvyd. Vasaitis. Vaka- 
pranešė, kad jis įvyks šį šeš- rienės metu patarnavo Kernavės 
tadienį, V. 3 d. 7 vai. vak. tunto skautės: E. Aglinsikaitė, 
Holywood salėje, 2417 W. 43 D. Baraitė, R. Daugvilaitė, J. 
Str. Ruošimo komisiją sudaro:
Br. Žemgulis, H. Vengeliauskas,
P. Bellins. Viskas esą jau pa
ruošta, būsią skanių užkandžių 
ir gėrimų. Gros G. Joniko or
kestras. Bus ir kitų “margumy
nų”.

Po susirinkimo sugiedota il
giausių metų gimtadienių proga: 
Onai Švirmickas, E. McNamee, 
B. Žemgulis ir kitiems. Padai
nuota dar daugybė lietuviškų 
dainų. Ona Švirmickas, koresp.

KURIAMA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Liucija Virpšaitė, prieš 7 m. 
atvykusi iš Lietuvos pas savo 
tėvą ISitasį Virpšą, pradėjusi stu 
dijas tuoj įsijungė į aktyvų vi-

Liucija Virpšaitė

suomeninį gyvenimą ir įstojo į 
Korp! Neo-Lithuania. Buvo Chi 
cagos padalinio vicepirm. ir pir
mininkė, bendradarbiavo spau
doje. Savo sumanumu, energija 
ji daug prisidėjo prie akademi
nio jaunimo gyvesnės veiklos. 
Su savo poetišku žodžiu pasižy
mėjo (kaip įvairių kultūrinių pa
rengimų pravedėja, deklamuo- 
toja.

Šį šeštadienį 4 vai .p. p. Šv. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje 
įvyks Liucijos Virpšaitės sutuok 
tuvės su Viliu Hoffmanu, taip 
pat nuoširdžiu lietuviu.

Vestuvių vaišės vyks šv. Kry 
žiaus parapijos salėje.

PAGERBTI LIETUVIŠKO 
DARBO VEIKĖJAI

“Sandaros” metinis parengi
mas įvyko Veteranų salėje IV. 
27 d. Dalyvavo apie 500 asme
nų.

Minėjimą pradėjo komiteto 
pirm. St. Molis. Kalbėjo J. 
Evans ir pristatė garbės sve
čius. Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Trakis. Ilgesnį žodį tarė teis. 
Alf. Wells, pristatydamas šio 
vakaro pagerbtinus asmenis: 
Vaidylą, Pakel ir Janulį, kurie 
daugiausiai pasidarbavo lietu
viškam reikalui Chicagoje. 
Jiems vėliau buvo įteiktos dova
nos, o sergančiam redaktoriui 
pareikšta užuojauta, kad nega
lėjo bankete dalyvauti. Prieš tai 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai.

Pr. šulas sveikino dalyvius ir 
smulkiau pranešė apie Mykolo 
Vaidylos ligos eigą. Dar sveiki
no inž. V. Adamkus, Fr. Savic-

I GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu- 

(•rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 VV. CERMAK ROAD AREA CODK 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

A. -J- A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI mirus, 

jos vyrą POVILJĮ, dukterį AUDRONĘ ir sūnų ALGĮ, 
mūsų mokyklos abiturientą, nuoširdžiai užjaučia

Marąuette Parke lituanistines mokyklos 
mokytojai ir mokiniai

- - ' I------------------ . i ..n i :

Raslavičiūtė, V. Ruibytė, G. Anų 
žytė ir A. Geštautaitė.

Gražų ir svarų sveikinimo žo
dį pasakė Lietuvos gen. konsu
las dr. P. Daužvardis.

A. Gintneris

BENDRA APYSKAITA

Kun. B. Sugintas jau surin
ko ir pasiuntė per Balfą $920 
už š. m. birželio mėn. t. y. 
$700—16 vasario gim., $200 
Salez. g. ir Punsko g. — $20. Į 
šią sumą įeina ir 25 kanadiški 
doleriai, gauti iš Delhy, Ont. 
Katalikių Moterų organ. kovo 
mėn. 28 d. per kun. Dr. J. Gu
tauską.

Tad bendra apyskaita nuo 
1947 m. IX. 1 d. iki š. m. VII., 
1 d. $186.415. Atskiromis gru
pėmis 16-to Vasario gimn. — 
139.820. (Saleziečių gimnaz. — 
$40.173, Punsko gimnazijai — 
$2.570. Vargo mok. Vokietijoj 
$1.560. Mons. Vincui Mincevi
čiui Romon — $1.292. Pridėjus 
iš L. F. iš 2 metų $1.000 Viso' 
$186.415.

Kun. B. Sugintas

RUOŠIAMA IŠVYKA

Birž. 9 d. “Al G. Kumskis 
for Sheriff” klubas rengia iš
vyką — pikniką Chicago White 
Sox baseball’o parkan. Tą va
karą 6:15 v. v. privatus 60 žmo1 
nių autobusas išvažiuoja nuo 
“Club Roma” užeigos, 2539 
West 69th Str. šiais metais žy
miai sustiprinta Chicago White 
Sox komanda žais su Clevelan
do Indėnais. Norintieji kartu 
pabendrauti ir smagiai laiką pra 
leisti gali kreiptis į šios išvy
kos organizatorius Alg. Grigą 
582-6850 ir Kęstutį Girdvainį Į 
494-5227, arba “Club Roma” 
476-9572. Dar yra likę 14 vietų. 
Visos išvykos kaina už geriau
sią bilietą, autobusą ir maistą 
su priedais 6.50. Al. Kumskis 
visiems dalyviams padovanos 
po baltą šerifo skrybėję.

Alg. Grigas

CHICAGOJE
KOLEKTA LABDARYBEI
Kardinolas Cody laišku pra-i 

šė, kad geg. 11 d., motinų die- Į 
nos proga, visose Chicagos pa
rapijose būtų įvykdyta speciali 
metinė kolekta katalikų labda- 
rybių šelpimui.

VUJICA KALBĖS
Stan'ko Vujica iš Willkes ko

legijos geg. 10 d. kalbės De Paul 
universiteto auditorijoje, 2323 
N. Seminary avė., tema: Mark
sistinis humanizmas.

ALT-os PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių taryba 

po šių metų Vasario 16 d. mi
nėjimų gąvo aukų iš 57 lietu
viškų organizacijų ar ALT-os 
skyrių, jų tarpe buvo septynios 
LB apylinkės, prisiuntusios su
rinktas aukas tiesiog ALT-ai.

Laisvės darbo reikalams au
kas rinko ir ALT-ai prisiuntė 
septynių parapijų kunigai: prel.
L. Mendelis, Baltimore, kun. S. 
Morkūnas, Sioux City, kun. S. 
Saulėnas, Cambridge, Mass.,

kun. A. Vainauskas, Nashua, 
N. H., kun. J Zuromskis, Lowell, 
Mass., kun. A. Abračinskas, 
Norwood, Mass., kun. V. Mar
tinkus, Providence, R. I.

Daugiausia aulkų (iš eilės) 
Chicaga, Detroitas, Bostonas, 
New Yorkas, Brocktonas, Los 
Angeles, Miami, Rockfordas, 
St Petersburgas, Netv Britain, 
Lake County, Indiana ir Keno
sha.

MOKYTOJAI Į 
SPRINGFIELDĄ

Antradienį apie 2,500 Chica

Liet. skautų “Pilėnų” tunto tuntininkas A. Meilusi (k.) ir buv. ilga
metis tuntininkas Pr. Karalius (dešinėje) su vyriausiu skautininku 
VI. Vijeikiu tunto iškilmingos sueigos metu CIevelande.

Nuotr. J. Garlos

va, demokratas iš Chicagos, siū
lo prezidento Nixono vyriausy
bei sumažinti kareivių skaičių 
10 proc. Tas įgalintų preziden

tą sumažinti biudžetą 4.5 bil. 
dolerių. Kariuomenėje dabar 
yra 3,500,000 vyrų, kurių pusė 
tarnauja užsienyje;

Brangiausiai Mamytei

A. f A. URŠULEI SADŪNIENEI
užbai/gus varganą kelionę Tėvynės žamdye, jos dukrelę VE
RONIKĄ DUBICKIENĘ, vyrą JONĄ DUBICKĄ, dukreles se
selę Kazimiierietę REOINĄ-MARIJĄ ir GENOVAITĘ, o taip 
pat kitas gimin.es bei artimuosius Lietuvoje bei tremtyje gilaus 
skausmo ir liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
East Saint Louis, III., Apylinkė

gos viešųjų mokyklų mokytojų 
sugužėjo į Illinois generalinę 
asamblėją Springfielde, kur 
bandė spausti įstatymdavius, 
kad šie paskirtų daugiau finan 
sinės pagalbos viešųjų mokyklų 
sistemai Asamblėja pramato 
skirti 40 mil. dolerių finansinei 
krizei prašalinti, bet to neuž
tenka. Iki metų pabaigos reikia 
68 mil. dolerių, kitaip rudenį 
apie 7,000 mokytojų neteks 
darbo mokslo metų pradžioje.

SIŪLO SUMAŽINTI
Kongresininkas Abner Mik-

Tr.agiškai žuvus dukrai VIOLETAI, skausmo 
valandoje

MARIJAI MIKALČIUVIENEI 
IR ŠEIMAI

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Juozas Valentinas ir šeima 
Pranas Tomaševičius

FRANK ANGLICKAS
Gyveno 10040 S. Talman Avė.
Mirė geg. 2 d., 1969,3 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės: Christine Dreznes, jos vy

ras John ir šeima; Helen Skroko su vyru Anthony ir šeima.
Velionis daugelį metų buvo airbęs mirusich Josephne Pilkis ta- 

noje, 6601 S. Westem Avė.
Priklausė Bartenders Union Chicago Local.
Kūnas bus pašarvotas šeštad. 7:30 v. v. Eudeikio koplyčioje, 4330 

S. California Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., gegužės 5 d. iš koplyčios 9:15 vai. 

ryto bus atlydėtas j St. John Fisher parapijos bažnyčią, 102nd St. 
ir Washtenaw Avenue, kurioje įvyks gedulingos pamaldois už ve- 
lonies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę: Giminės.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440

A. -J- A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą POVILU, dukterį AUDRONĘ ir sūnų 

ALGĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronė, Irena ir Jonas Aninkevičiai

PAUL ŽUKAS
Gyveno 6823 S. Artesian Avenue.
Mirė geg. 1 d. 1969, 9 vai. ryto, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Kropiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora (pagal pirmą vyrą 

Kaminskienė), sūnus Paul Žukas, duktė Eileen Slenicki su šeimomis, 
švogerka Anna Alek su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 2 vai. popiet Lackawicz koplyčioje, 
2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks pitmad., geg 5 d iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnus. Tel. RE 7-1213

A. + A.
JULIUI PARTILKĖNUI

-t- «>Jirrt-i—--- -. ■vr~

mirus, dukrai GENEI ir jos vyrui VINCUI JONKAI- 

ČIAMS nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Marija ir Henrikas Zubriai

Vienturčiui Sūneliui

A.-J-A. VINCUI VOSYLIUI
žuvus kovoje už Laisvę ir Tiesą tolimoje Vietnamo žemėje, jo 
tėveliu^ M. ir V. VOSYLIUS bei visus kitus gimines ir artimuo
sius šioje tragiškoje valandoje giliai atjaučiame ir kartu liū
dime.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
East Saint Louis’, Illinois, Apylinkė

Lietuvos Valstybės Teatro Baleto artistui 

A. -f- A.
JONUI VASILIAUSKUI

mirus, gilios užuojautos jo žmonai TATJANAI ir duk-

JURGIS LUKOSEVICZ
(LUKAS)

Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1968 tn. gegu
žės 2 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. mišios atnašaujamos geg. mėn. 2 d. Sv. Kry
žiaus ligoninės koplyčioje; gegužės 5 d. 6:30 vai. ryto ir geg. IOi 
d., 8:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus -— gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose ir prisiminti a: a. Jurgj Lukosevicz savo maldose.

Nuliūdę: Žmona Kotryna, dukterys Hattie Maskin ir Helen 
Pahnke, žentas Walter, anūkai Danielius Martišius ir Clarence 
Pahnke su šeimomis ir Gertrūda Maskin bei proanūkai ir kiti gi
minės.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

rai SVETLANAI reiškia ir kartu liūdi

Irena ir Romas Gintautai 
Tamara ir Vladas Danilevičiai

____.Kad knyga būtu prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinog, kad.atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

gimin.es
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x A. J. Kasulaitis, Lietuvių 
Krikščionių demokratų sąjun
gos pirmininkas, šio mėnesio 10 
dieną atvyasta iš Clevelando 
ii' 7 vai. vakare Jaunimo centro 
žemutinėje salėje skaitys viešą 
paskaitą “Komunizmo grėsmė 
emigracijos kryžkelėje”. Visi, 
kas domisi šiais klausimais, 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas.

x Lietuvių Istorijos draugi
ja rengia paskaitą tema “Lietu
vos kelias j 1569 metų Liublino 
uniją”. Paskaitą skaitys “Tau
tos Praeities” redaktorius Jonas 
Damauskas. Chicagos lietuviš
koji visuomenė kviečiama at
vykti į jubiliejinę paskaitą, ku
ri vyks Jaunimo centre gegužės 
10 dieną 5 vai. vak. 203 kamba 
ryje. Įėjimas laisvas.

X Kun. A. Lipniūno mokai, 
at-kų kuopos šventė buvo pra
dėta vakar, gegužės 2 d., moks 
leivio at-ko teismu. Šiandien ir 
rytoj šventė vyksta Jaunimo 
centre, šventės programa yra 
šios dienos at-kų skyriuje. Visi 
Chicagos ateitininkai ir tėvai 
maloniai kviečiami šventėje da 
lyvauti.

X Dr. James Rooney, žymus 
Loretto ligoninės chirurgas ir 
profesorius, yra miręs ir laido 
jamas šiandien. A. a. dr. Roo- 
ney yra pažįstamas daugeliui 
lietuvių, kaip geras chirurgas, 
nuolat šioje srityje dirbęs su 
lietuviais gydytojais — dr. P. 
Kisielium, dr. F. Kaunu ir kt.

x Jaunimo žygis už tikėjimo
laisvę, _  ar jis reikalingas?
Gegužės 9 d. 7:30 v. v. mažam 
Jaunimo centre įvyks pristaty
mas ir diskusijos. Dalyvaus tė
vas Kęstutis Trimakas, kuris 
nagrinės žygį iš H-jo Vatikano 
ekumeninio suvažiavimo taško.

X “Panoramoj”, “Chicago 
Daily News” dienraščio priede, 
šios dienos laidoj, literatūros kri 
tikas Bradley rašo apie Al. Ba
rono knygą “Third Woman”.

X Panevėžiečių pobūvis įvyks
ta šiandien 7 v. v. B. Pakšto 
salėje. Kvietimus įsigysite prie 
įėjimo. Laukiami visi. (pr.)

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų seimo komisijos pirminin
kė, Vera Paukštienė, su padėka 
praneša, kad vakar gauti pa
sveikinimai su auka auksiniam 
rėmėjų seimui iš Nekalto Pras. 
Pan. švč. parapijos Chicagoje 
ir iš kun. Leonardo Yerkes.

(pr.)
X Dovanų siuntinius j Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

x Viskas iš papuošalų — 
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės; auksiniai žiedai, žiedai 
su deimantais ir kt. brangiais 
akmenimis, gintaro puošmenų, 
kultūriniai perlai ir kt. Terra 
3237 W. 63 Str., Chicago, Rl. 
434-4660. (sk.)

X Panevėžiečių pobūvis su 
menine dalimi, vakariene ir šo
kiais bus gegužės 3 d. 7 v. v. 
B. Pakšto salėje. Kviečiami vi
si. Kvietimus užsisakyti (5 dol. 
asmeniui) ir staliukus rezervuo
ti LU 5-2629. (pr.)

X “A Cabaret Party” — 
Šokius su programa geg. 17 d., 
8 v. v., Vyčių salėje rengia 
112-ta Vyčių kuopa. Kviečia 
vyčius ir jų draugus. (pr.)

x Vincas Tamošiūnas iš
Detroito trejetui dienų buvo at
vykęs į Chicagą, dalyvauti lai
dotuvėse a. a. savo brolienės 
Marijos Tamošiūnienės. V. Ta
mošiūnas yra St. Butkaus šau
lių kuopos pirmininkas, Detroite 
gyvena jau 19 metų. Kilęs iš Ig
nalinos, Daugailių valsč. Trem
tyje buvo Wiesbadeno stovyk
loje. Jam Butzbacho emigraci
nėje stovykloje teko dirbti prie 
dr. Perlamuter, tvarkant išvyks 
tančių sveikatos dokumentus; 
daugeliui lietuvių išeivių yra 
padėjęs. Kartu su Tamošiūnu į 
Chicagą atvyko ir Žurnalistų s- 
gos centro valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas, St. Butkaus 
šaulių kuopos spaudos — kultu 
ros sekcijos pirmininkas VI. Min 
gėla. Svečiams įdomesniąsias 
Chicagos lietuvių vietas aprodė 
Pr. 'Odinas.

X Vladas Mieželis, teisinin
kas ir generolas, ilgą laiką gy
venęs Chicagoje, nuo gegužės 
3 d. persikėlė j Phoenix, Arizo
ną, nuolatiniam apsigyvenimui. 
Jo adresas: Vladas Mieželis, 
% Walter Liubartas, 8834 N. 
2-nd Way, Phoenix, Ariz. ,85020.

Jubil'atas Petras Metrikis, nenuils
tantis lietuvybės darbuotojas, džiau
giasi laimėtu Melrose Parko rudens 
baliuje Idos Valauskienės paveikslu.

X Lietuvių Fondo vakarie - 
nės, kuri įvyks š. m. gegužės 
25 d., Jaunimo centre, proga į 
Lietuvių Fondo narius užsirašė 
su $100. įnašais: Kazys Maldė- 
nas, pik. Leonardas Paseckas, 
Anelė Sadauskienė ta proga 
įamžino Lietuvių Fonde savo 
mirusį vyrą kpt. Vaclovą Sa
dauską su $100. įnašu, o Cosmos 
Parcel Service savininkas Ed. 
Žukauskas savo įnašą iš $200. 
padidino iki $300. LF būstinė: 
6643 S. Maplevvood Avė., Chi
cago, IU. 60629, telef. 778-2858.

(pr.)
X Irenos Veleckytės Baleto 

Mokyklos metinis pasirodymas 
įvyks geg. 10 d., šeštad., 7 vai. 
vak., Jaunimo centre. Statoma 
3-jų veiksmų baletas “Pelenė” 
(Brolių Grimų pasaka) ir bale
tas “Sapnas” apie Undinę ir 
jos karalystę jūros dugne. Visus 
kviečiame atsilankyti. Bilietai 
gaunami studijoje arba prie 
įėjimo. (pr.)

X Būk praktiškas: Savo mei
lę mamai parodyk nupirkdamas 
gerą oro vėsintuvą pas Gra- 
dinską, 2512 W. 47 St., PR
6-1998. (sk.)

X Parduodu geram stovy 
1966 m Sedan D“Ville Cadillac. 
434-6905 arba RE 7-5027. (sk.)

X Lituanistines mokyklas 
baigiančius apdovanokite Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
išleistais Vyties ženkliukais. Jų 
galima gauti pas Vyt. Šilą, 
4435 So. California Avė., Chi
cago, BĮ. 60632; tel. 523-7410

(sk.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
Iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir

Su svečiais iš Detroito. Iš kairės: Vincas Tamošiūnas, Pranas Odinas, 
(čikagietis palydovas) ir Vladas Mingėla.

CHICAGOS ŽINIOS
35 KUNIGAI JUBILIATAI
Šiomis dienomis septyni Chi 

cagos arkivyskupijos kunigai 
mini kunigystės auksinį jubilie
jų, o 28 mini sidabrinį jubilie
jų. Jubiliatų tarpe yra kun. Jo
nas Vyšniauskas, Cicero Šv. An
tano parap. vikaras. Kardinolas 
Cody kartu su visais jubiliatais 
geg. 5 d. koncelebruos Mišias 
St. Mary of the Lake seminari 
jos koplyčioje, Mundelein, III.
ŠVIESOS IR GAISRININKŲ 

APARATAI
Prie visų Chicagos gaisrinin

kų aparatų šiomis dienomis 
pradėta įrengti po dvi 500 vatų 
merkurijaus lempos, pajėgian
čios apšviesti ištisą pastatą. 
Lempos kainuoja po $325.

PARDAVĖ DANGORAIŽĮ
Romanek - Golub kompanija 

pardavė 24 aukštų dangoraižį,

x Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos choras sekmadienį, geg. 
4 d. 5 v. v. susirenka Jaunimo 
centre generalinei repeticijai. 
Visi choristai privalo dalyvauti. 
Tėvai prašomi bendradarbiauti 
ir mokinius suvežti.

X A. a Marija Tamošiūnienė 
(Girniūtė), 48 m. amžiaus, 
veikli ir susipratusi lietuvė, ge
ra žmona ir motina, uoli “Drau 
go” skaitytoja buvo vakar pa 
laidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Išvakarėse Petkaus koplyčioje 
rožinio maldas atkalbėjo kan 
V. Zakarauskas, atsisveikinimo 
žodį tarė giminaitis detroitiš- 
kis Vincas Tamošiūnas ir Aukšt. 
lit. mokyklos vieedirekt. Ig. Se
rapinas.

X Adolfina Skudzinskienė,
mūsų dienraščio korespondentė 
Miami Beach, prisiuntė 5 dol. 
auką spaudai paremti. Dėkoja
me.

X Jono Aisčio įskaityta poe
zijos plokštelė šiomis dienomis 
išeina iš spaudos. Leidžia J. 
Karvelio Prekybos namai.

X “Draugą” aukomis parė
mė: 3 dol. — U. A., kun. P. 
Totoraitis; 2 dol. — St. Juras. 
Nuoširdžiai dėkojame.

x IV-sios Dainų šventės re
pertuaro dalis — muz. Br. Bud
riūno kantata: “Lietuvos švie
sos Keliu” yra jau paruošta iš
siuntinėti. Muzikinė Komisija 
prašo JAV ir Kanados lietuvių 
chorus registruotis ir kartu pra 
nešti kiek vienetų tos kantatos 
reikia atsiųsti. Adresas: Muz. 
Petras Armonas, 4538 So. Her
mitage Avė., Chicago, III. 60609.

Am. Liet. Montessori d-jos Vaikų Nameliuose, 2743 W. 69th St., auk
lėtinis mokosi skaičiuoti medinių lazdelių pagalba.

Nuotr, V. Juknevičiaus

180 N. Michigan avė. Už jį gau
ta daugiau 8 mil. dolerių. Nau
jieji savininkai žada prikergti 
dar keletą aulkštų.
STIPENDIJOS KRAUTUVIŲ

TARNAUTOJŲ VAIKAM®
Jewel maisto produktų krau

tuvių vadovybė paškyrė 69 tar
nautojų vaikams kolegijoms 
lankyti stipendijas $131,000 su
moje. Per 13-ką metų, Jewel 
kompanija yra panašiai sušel 
pusi 325 studentus maždaug 2 
mil. dolerių suma.

VOLPE PAS LENKUS
Transporto sekretorius John 

Volpe geg. 4 d. Humboldt parke 
kalbės Chicagos lenlkams minin- 
tiems 178-tas Lenkijos konsti 
tūcijos metines. Prieš tai bus 
eisena nuo Division ir Mihvau
kee gatvių į minėtą parką.

X Am. liet. Montessori d-ja 
šaukia visuotinį metinį susirin
kimą ketvirtadienį, gegužės 8 
d., 8 v. v., Vaikų nameliuose, 
2743 W. 69th jSt. Dienotvarkė
je: metiniai pranešimai ir pa
pildomųjų direktorių rinkimai. 
Nariams dalyvavimas būtinas.

X Stasį Metrikį, Farm Food 
savininką, ištiko nelaimė, ku
rios metu lūžo dešinės rankos 
kaulus. Pirmąją pagalbą suteikė 
dr. F. T. Kwinn. IStugipsuota ran 
>ka gipse turės išbūti porą mė
nesių.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų auksinio jubiliejaus padė
kos Šv. Mišias atnašaus kun. V. 
Mikolaitis, rėmėjų draugijos 
dvasios vadas. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti Mišiose geg. 
4 d. vienuolyno koplyčioje (67ta 
gatvė ir Rockvvell) 11-tą vai. ir 
po Mišių pietuose ir seime Mari
jos Aukšt. Mokyk, patalpose.

(pr.)
x Atitaisymas. Draugo š. 

m. gegužės 1 d. laidoje skyriu
je APLINK MUS Lietuvių Fon
do skelbime parašyta: “Įvytksi- 
mos š. m. gegužės 25 d. Jauni
mo Centrą vakarienės proga ta
po padidinti įnašai šių mirusių
jų LF narių: “...a. a. Itn. 
Antano Šarūno Vadopalo .. 
Ltn. Antanas Šarūnas Vadopa- 
las yra gyvas ir sveikas. Jo var
das į mirusiųjų LF narių sąrašą 
pateko per klaidą. Dėl įvykusios 
klaidos LF vadovybė apgailes
tauja ir labai atsiprašo ltn. A. 
Š. Vadopalą, jo motiną ponią 
Aldoną Vadopalienę bei gimi
nes. (pr.)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių jaunimo susiorga- 
nizavimo ir tautinės veiklos 
problema metai iš metų kelia vis 
didesnių rūpesčių. Didžioji dalis 
jaunimo neorganizuota, todėl 
jam dįdžiai grėsmingas ir lietu
vių kalbo3 bei tautinės savimo- Į veiklią savo mokinę Bernadetą 
nės praradimas. Gerai, kad į 
jaunimą kelių pradeda ieškoti 
bendruomenė, pvz. apygardų 
valdybų iniciatyva Baltimorėj 
surengtas simpoziumas, o bai.
17 Clevelande įvyko pasitari 
mas, kuriame, be PLB valdybos 
narių M. Lenkauskienės ir dr.
A. Butkaus (jis yra kartu ir 
LB Ohio apyg. pirmininkas), 
taip pat dalyvavo jaunimo sek
cijos atstovė M. Gailiušytė, Cle
velando I apyl. v-bos nariai T.
Neimanaitė bei G. Sniečkus,
Miss Lithuania D. Orantaitė ir 
kt. Pasitarimas buvo produkty
vus bei darnus: aptartos gali-

J. BERTULIO KANTATA 
IR MOKSLEIVIŲ KONCERTAS

mokyt. JuozoKiekviena mokykla yra tylaus 
ir sunkaus darbo vieta. Daugu
moje lituanistinių mokyklų šis 
darbas vyksta šeštadieniais, vie
noj, kitoj ir kiekvieną dieną. Ty
loj, be triukšmo ir be reklamos, 
be fotografų ir žiūrovų vyksta mo 
kytojo ir mokinių bendradarbia
vimas, žinių perteikimas ir jų 
perėmimas. Ne kiekvienas šio 
darbo momentas įdomus pašalie
čiui ar plačiajai visuomenei...

Betgi mokyklos parengia ir pla
čiajai visuomenei įdomių dalykų. 
Kiekviena mokykla bent kartą 
pasirodo savo artimiesiems —
tėvams, jų draugams ar aplamai vad. y. Lapėno, o su deklamacija
mokykliniais parengimais besido
mintiems asmenims. Tie paren
gimai dažniausiai būna vietinio 
pobūdžio.

LB Chicagos apygardoje yra
21 lituanistinė mokykla, beveik čeliūnaitės. gu kanklėmis 
puse visų lituanistinių mokyklų, 
esančių JAV. Tai didelis skaičius 
ir didelė jėga. Jas apjungia Švie
timo komisija, į kurios pilnatį į- 
eina kiekvienos mokyklos direk
torius ar vedėjas. Jie tarp kitko 
svarsto, kokius bendrus parengi
mus galėtų kokiomis progomis 
mokyklos paruošti. Pernai mo
kyklos surengė bendrą Nepri
klausomybės minėjimą, o šiais 
metais, gegužės 4 d. 6 vai. v.
Jaunimo centre ruošia didžiulį 
Lietuvos nepriklausomybės jubi
liejiniams metams užbaigti pasi
rodymą.

Pasirodymo visas svoris — 
komp. Juozo Bertulio kantata 
“Sugrįžimo giesmė”. Jai reikėjo 
suaugusių ir vaikų chorų, solistės.
Iš daugelio kalbintųjų sutiko 
dalyvauti Vyčių choras, vad. 
muz. F. Strolios. Choras stiprus, 
gražiai pasirodąs įvairiomis pro
gomis. Moksleivius chore atsto
vauja keturios mokyklos: Cice
ro Aukštesnioji ir Cicero pradi
nė mokyklos su savo chorais, ap
jungtais darbštaus dirigento 
Juozo Kreivėno. Jo chorai gražiai 
pasirodo Cicero mieste ir Chi
cagoje bei kitur; trečioji mokyk
la, įsijungusi į kantatos išpildy
mą, yra Brighton Parko, kurios 

| chorui vadovauja pats kantatos 
1 autorius komp. Juozas Bertulis; 
ir ketvirtoji — tai Dariaus Girė
no lit. mokykla, kurios chorui 
vadovauja jauna, bet gabi muzi
kė Leonilija Nakutytė. Kantatai 
diriguos ne tik Vyčių choro, bet ir 
viso jaunimo mėgiamas ir jauni
mą suprantąs Faustas Strolia.
Solo giedos sol. G. Mažeikienė, 
akompanuos Mindaugas Mačiu
lis, vargonais palydės Julius Ma
čiulis.

Dėl atstumų, nebuvimo sąly
gų repetuoti ir t.t., ne visos mo
kyklos galėjo įsijungti į kantatą.
Kitos pasirodys atskirai: kuo kas 
gali ar nori. Su savo mokyklų 
chorais pasirodys Marąuette Par
ko lit. mokyklos ansamblis, vad. 
muz. Vytauto Gutausko, Brigh
ton Parko lit. mokyklos choras, j 
vad. muz. Juozo Bertulio, Chica
gos Aukšt. lit. mokyklos choras, 
vad. Juliaus Mačiulio ir Cicero 
Aukšt. ir pradinės mokyklų jung-

mybės rinktis gausiau ir kalbė
tis rūpimais lietuviškais klausi
mais.

_  VVaukegano, III., aukštes
niosios mokyklos laikraštis “The 
Crossroads” kovo pabaigoje į- 
sidėjo ilgesnį aprašymą apie

Bernadeta Braeiutė

tinis choras, vad 
Kreivėno.

Ne visos mokyklos turi chorus. 
Pagaliau paįvairinimui reikia ir 
ko kito. O to ko kito vėl margu
mynas. Rošelando mokykla, vad. 
M. Pėteraitienės, pasirodys su vai 
zdeliu “Lietuva - mano protė
vių žemė”, Brighton Parko mo
kykla, vad. S. Jonynienės, dar pa
sirodys ir su inscenizuotu eilėraš 
čiu. Lemonto Maironio lit. mo
kykla, vad. O. Abromaitienės, 
pasirodys su akordeoniste ir de- 
klamatore. Su akordeonistais pa 
sirodys ir Gary, Ind. mokykla,

(choras dalyvauja kantatoje) 
Dariaus Girėno mokykla.

O kur kanklės? Bus kanklės, 
bus Bridgeporto lit. mokyklos 
kanklininkės, vad. Aušrelės Vai-

ir tri
mitais pasirodys ir Ateities At
žalynas, vad. P. Gramontienės.

Visko nesuminėsi. Verta išgirs
ti, verta pamatyti, ką jaunimas 
parodys Lietuvos nepriklausomy
bės jubiliejaus metų užbaigime 
ir Lietuvių šeimos ir švietimo 
metų beveik pusėje.

J. Masilionis

HEALTHY FOOD RESTAURAHT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: D Anų be 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvS
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kumpas Wabaah 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
Iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai

BALETAS
Jūratė ir

Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak.
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.
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Rengia MARGUTIS

Braciutę. Laikraštėlis rašo, (kad 
ji yra lietuvaitė ir tuo didžiuo
jasi. Taip pat prideda, kad ji 
priklauso “Bijūno” tautinių šo
kių grupei, kurią sudaro Wau- 
kegano, Racine ir Kenoshos lie
tuviškas jaunimas, daug kartų1 
šokęs šiose kolonijose, Chicago
je ir Mihvaukee. Ji priklausanti 
ateitininkams, rašanti lietuvišką 
poeziją ir spaųdinanti liet. laik
raštėliuose. Taip pat rašo eilė
raščius ir angliškai. Bernadeta 
Braeiutė yra gimusi Kanadoje ir 
tik šiuo metu gavo JAV pilie
tybę. Kai jos buvo paklausta, 
kodėl ji taip uoliai dalyvauja 
lietuviškose organizacijose, tai 
ji atsakė: “Aš didžiuojuosi bū
dama lietuvaitė ir nenoriu, kad 
mūsų tradicijos ir idėjos žūtų”. 
Laikraštis įsidėjo Bernadetos 
nuotrauką apsirengusios tauti
niais drabužiais.

KOLUMBIJOJ
Bai. 20 d., po lietuv. pamaldų, 

naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis. Valdybą su
daro: kun. Tamošiūnas, p. Ma- 
tickas, L. Naranjo, R. šernaity- 
rė ir St. Tamulis.

_  R. šernaitytė, kurį laiką
dirbusi lėktuvų kompanijos 
Avianca įstaigoje, Medelline, 
perėjo dirbti į Ban American 
aviacijos kompanijos įstaigą 
Medelline. Fan American 
kompanija siunčia ją į Ne\v 
Yorką specializuotis.

— Kun. N. Saldokas išvyko 
į Ameriką praleisti atostogas. 
Aplankys Miami, kur apsistos 
pas Grigaliūnus (generolo Gri
galiūno sūnų). Mano aplankyti 
Chicagą ir Los Angeles.

— Draugo korespondentas 
Kolumbijoje pravedė tyrimą, 
kaip Medellino mieste yra įsikū
rę įvairių tautybių tremtiniai. 
Paaiškėjo, kad blogiausia sočia 
liniai susitvarkę lietuviai. Ko- 
lumbiečių elgetyne yra du lie
tuviai; anksčiau jų buvo ten 
keli. Ligos atveju finansiniai 
nepajėgūs lietuviai yra pagul
domi į blogesnės rūšies labda
ringas ligonines.

Abu vogė ir nepasidalino, vie
nas antrą vagim išvadino (Aly
tiškių patarlė).


