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Ar JAV
nugalės
P. Amerikos 

abejingumą?
Keturios Rockefellerio kelionės

New Yorko valstijos guberna
torius Nelson Rockefeller šio mėn 
19 d. baigė kelionę po septynis 
Vid- Amerikos kraštus. Jis, prez. 
Nixono įgaliotas, po kelių savai
čių aplankys ir visas Pietų Ame
rikos respublikas, išskyrus tik ko 
munistinę Kubą.

Tai svarbus prezidento politi
kos posūkis. Jei tos kelionės (iš 
viso keturios) ir nesugebės šio 
krašto susieti glaudesniais ryšiais 
su “apleistuoju kontinentu”, tai 
JAV spaudos atstovų manymu, 
bus pasiektas bent vienas tikslas 
— Washingtonas laimės laiko 
parengti naujai politinei krypčiai 
su Pietų bei Vidurio Amerikos 
kraštais santykiaujant. .

Kodėl keliauja Rockefelleris?

Jis tos “geros valios” kelionei 
parinktas sąmoningai. Guberna
torius ne tik kalba ispaniškai, P. 
Amerikos kalba (išskyrus Brazi
liją), bet ir toje pasaulio daly ga
na plačiai žinomas, be to, Vene- 
cueloje turi ir nuosavybes.

Tikimasi, kad įgaliotinio vieš
nagės įtikins gyventojus, jog Wa- 
shingtonui tos sritys — svarbios, 
kad į jas kreipiamas dėmesys.

Ar “iaibinė” kelionė išryškins 
visus reikalus?

Kelionės nebuvo rožėmis išklo 
tos. Prezidento įgaliotinis Hondu 
re, Guatemaloje ir kitur jau su
sidūrė su riaušėmis, prieš JAV 
nukreiptais išpuoliais. Guatema 
los dienraštis “La Hora” rašė: 
“Jei Rockefelleris ir būtų savo
tiškas dievas, jis savo žaibo pobū
džio kelionėje dar nepatirs visų 
tų klausimų, kurie rūpi šiems 
kraštams.” Kitas laikraštis teigė: 
“Mes vis dar esame kraštų — 
klijentii padėty.” Išskyrus Meksi 
ką — patį palankiausią kraštą ir 
Panamą, įgaliotinis visur stebėjo 
priešiškas nuotaikas.

Svarbi misija ar tik eilinė 
studijinė kelionė

Prezidentas Nixonas, dar prieš 
pirmąją Rockefellerio, su 23 pa
lydovais, kelionę buvo pažymė
jęs: tai viena pačių svarbiųjų mi
sijų-

Tuo tarpu Pietų Amerikos gy
ventojams tos, keturių tarpsnių, 
kelionės reiškia ne ką kitą, kaip 
eilinius, Amerikos prezidentų pa- 
paruoštus ir jo pareigūnų vykdo
mus studijinius pasivažinėji
mus.

P. Amerikos diplomatai Wa- 
shingtone atvirai nurodo: “Jūs, 
amerikiečiai, juk gerai žinote, ko
kie mūsų reikalavimai, trūku
mai, ko mums reikia”. Panaši 
pažiūra skelbiama tų kraštų, iš 
viso 23-jų, sostinėse.

N. Rockefelleris P. Amerikoje — 
klausosi pageidavimų, guodžia pa
galbos reikalingus

A. Sendorius, gegužės *19 d. miręs 
Brooklyne

Mirė
Ant Bendorius

Brooklyn, N. Y. — Gegužės 19 
d. 11 vai. širdies smūgio ištiktas 
ligoninėje mirė žinomas geogra
fas Antanas Bendorius. Jo viešas 
atsisveikinimas Shalinskų koply
čioje šiandien, gegužės 21 d. va
kare, laidojamas gegužės 22 d.

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
gegužės 14 d. Graitelių km., Laz
dijų valse. Seinų Žiburio gimna
ziją baigė 1926 m., o Vytauto 
Didžiojo universitetą 1932 m. 
Geografiją studijavo 1929 m. Ka
raliaučiuje, 1931 m. — Berlyne. 
Mokytojavo gimnazijose, dėsty
damas geografiją. 1935-40 m. bu
vo lektorius Pedagoginiam insti
tute ir įvairiuose kursuose. Pa
ruošė Švietimo ministerijai geo
grafijos programą mokykloms. 
Vokietijoje mokytojavo Wiesba- 
deno ir Hanau stovyklų gimna
zijose. 1948 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Brooklyne.

Visuomeninėje veikloje nuo 
1918 metų

Dirbo ateitininkuose, pavasari 
ninkuose, Šaulių sąjungoje, Vil
niui vaduoti sąjungoje, Akademi 
nio turizmo klube. Buvo vienas 
Lietuvos Geografijos dr-jos ir 
Lietuvos Foto mėgėjų s-gos stei
gėjų. Politinėj srity priklausė Lie 
tuvių Krikščionių demokratų są
jungai.

Kaip spaudos bendradarbis 
yra rašęs daugybę straipsnių Ry
te, N. Romuvoj, Jūroje, Ateity, 
Eglutėj, Aiduose, Drauge. Buvo 
Lietuvių enciklopedijos geografi
jos skyriaus redaktorius.

Nuliūdę liko žmona Antani
na, dukros — Aušra, Jūra ir Ra
munė, sūnus Paulius. Su a. a. A. 
Bendoriaus mirtimi lietuvių vi
suomenė netenka stipraus inte
lektualo, laikraščių bendradar
bio, mokslininko geografo ir vi
suomenės veikėjo.

Abejingumas, kurį teks nugalėti

Prezidentas P. Amerikos diplo
matus buvo patikinęs: “Jūsų kraš 
tų reikalai Washingtono vyriau
sybei yra pirmos svarbos reika- • 
las.” Deja, tie “pietiečiai” nebu
vo įtikinti. Jie pvz. buvo nurodę 
į tai, kad B. Rūmai ilgai delsė, 
kol paskyrė valst. sekretoriaus pa
vaduotoją tų kraštų klausimams. 
Jie nepatenkinti ir dėl to, kad 
prezidentas numato Amerikos 
kraštų organizacijoje (OAS) sa
vo atstovu paskirti diplomatinės 
patirties asmenį.

Dėl to šio krašto vyriausybei, 
pirmoje eilėje, teks nugalėti Pie
tų ir Vidurio Amerikos kraštų a- 
bejingas, nepasitikėjimą liudi
jančias, nuotaikas-

Abejotina, kad per maždaug 
du mėnesius, toms Rockefellerio 
su 23 palydovais kelionėms vyks
tant, tos nuotaikos iš esmės pakis 
tų. Klausimas, ar gubernatorius, 
nors ir ispaniškai kalbąs, sugebės 
pakeisti vaizdą. Jis, kaip jau pa
žymėjome, gal išloš laiko. Bet... 
ar laikas dirba tik Washingtono 
naudai?

Šiaip ar taip, artimiausi mene-*

VIS ARČIAU IR ARČIAU MENULIO
“Apollo 10“ žygio trys astronautai šiandien popiet jau mėnulio orbitoje — Sėkmin 
gas skrydis, ryškūs televizijos vaizdai — Ryt vykdomi svarbiausi, pavojingi žygiai, 
mėnulio paviršiaus tyrimas

Šiandien popiet — jau mėnulio 
orbitoje

HOUSTON. — Trys erdvės 
tyrinėtojai jau artėja prie mė
nulio orbitos ir ją, pagal nusta
tytą tvarką, turi pasiekti 4,35 
vai. popiet (3,35 vai. vidurio 
Amerikos laiku). Jei vakardie
na vyko, palyginti, be rūpes
čių, geroje nuotaikoje, tai šian
dien, atsidūrus paslaptingos pla
netos orbitoje, prasidės patys 
svarbieji, pavojingieji ir vasa
ros skrydžiui į mėnulį lemtin
gieji uždaviniai.
Mėnulio “avantiūra” — dvi su 

puse dienos
“Apollo 10” erdvėlaivis atsi

dūręs kitoje, nuo žemės nema
tomoje mėnulio pusėje, šiandien 
popiet pradės svarbiąją dviejų 
su puse dienos kelionę, teisingai 
laikoma “avantiūra”. Jai sėk
mingai pavykus, bus duomenų 
tikėti pavyksiant liepos mėn. di
džiajam žygiui — nutūpti mė
nulio paviršiuje.

Š os dienos vakaro pagrindi
nis uždavinys — erdvėlaivį į- 
vairuoti 69 mylių nuo mėnulio 
atstu. Tad, pradžioje patekęs 
į orbitą 195 m. nuo mėnulio at
stu, erdvėlaivis šį vakarą, 8 vai. 
(vidurio Amerikos laiku) jau

Taip atrodo žemė, nuo jos 26,000 mylių nutolus, šįs vaizdas astro
nautų pasiųstas žemėn. Priešaky —- mėnuliui tirti prietaiso, ‘‘Voro’’ 
dalis.

Įvairios
Vėl pratimai 

Čekoslovakijoje
Jau treti pratimai nuo invazijos 

pradžios
PRAHA. — Gynybos ministe

rija paskelbė: pirmadienį Čeko
slovakijoje prasidėjo sovietų - 
čekų, slovakų kariniai pratimai. 
Tai jau treti iš eilės pratimai. 
Jie vyks savaitę.

Pirmieji ir antrieji įvyko ba
landžio mėn. Apie pratimų da
linių skaičių neskelbiama. Šiuo 
metu Čekoslovakijoje sovietų ka 
rinių dalinių gali būti 80.000 - 
'90.000. Manoma, kad 20.000 vy
rų prisiųsta balandžio m., bu- 

*vusios politinės krizės metu. 
Mažėja partijos narių skaičius

PRAHA. — “Život strany’” 
žiniomis, kom. partijos Čekoslo-

siai turės išryškinti tai, ar Ame
rikos kontinento pietinė dalis ir 
toliau reikš nepasitenkinimo bei 
“jos apleidimo” kryptį. Jei tai į- 
vyktų ir toliau, tegalės džiaugtis 
Maskva ir, nepaskutinėje vieto
je, ir Castro Kuba.

V. A.

turėtų “įsirikiuoti” į 69 m. or
bitą.

Žemės gyventojai po pusva
landžio JAV-se, Europoje ir ki
tur savo televizijos aparatuose 
galės stebėti, kaip atrodo mėnu
lio paviršius. Dar vėliau, 10,34 
vai., šią naktį, vienas astronau
tų, Cernan, nušliauš į “Voro” 
(Snoopy) prietaisą ir patikrins 
jo instrumentų veikimą.

Svarbioji diena — 
ketvirtadienis

Patys pagrindiniai šio skry
džio uždaviniai vykdomi ryt. 
11,34 (10,34) vai. du astronau
tai, E. Cernan ir T. Staftord 
persikels į mėnuliui tirti prie
taisą (Vorą, Snoopy), po trijų 
valandų, 2,59 (1,59) vai. “Vo
ras” atsiskirs nuo pagrindinio 
erdvėlaivio. Jis nusileis žemyn 
mėnulio kryptimi, pasiekdamas 
numatytą, patį žemiausia aukštį 
— 9.2 m. nuo mėnulio pavir
šiaus.

Visas žygis numatomas baigti 
ketvirtadienio naktį, 11,09 (10, 
09), “Voro” prietaisui vėl susi
dūrus — prisitvirtinus prie pa
grindinio laivo.
Pasaulis kviečiamas bendrai 

kelionei
Visi televizijos vaizdų perda-

žinios
Pekinas: neremkite 

Formozos
PEKINAS. — Kom. Kinija 

pirmadienį “Liaudies dienraš
ty” nurodė, kad po partijos su
važiavimo kraštas nenumatąs 
švelninti santykių su JAV. Pir
moji santykių pagerinimo są
lyga — Amerika turinti nerem
ti Formozos salos (Taut. Kini
jos Taivane).

Kinai kaltina Nixoną — jis 
drauge su Japonija rengiąs nau 
ją karinę sąjungą, kuri turė
sianti pakeisti Azijos kraštų 
organizaciją (SEATO). Kinai 
pridūrė, Formozos “išlaisvini
mą” laiką šventa pareiga.

vakijoje narių skaičius smar
kiai mažėjąs ir pasiekęs 1961 m. 
lygį. Per pirmuosius tris šių me 
tų mėnesius iš partijos paša
linta ar pasitraukė savo noru 
12.000 čekų. Tuo pačiu metu į 
partiją įstojo 4.035 nauji na
riai — nuo 1952 m. tai pats 
mažiausias įstojančių skaičius.

vimai, ypač spalvoti, buvo pa
vykę. Trys vyrai, geroje nuo
taikoje, rodė savo gyvenimą 
kapsulėje, net žiūrovų atsipra
šę: atleiskite, nesame nusisku
tę...

Šio skrydžio metu, vykstant 
itin sėkmingai kelionei, tris ast
ronautus lydi puiki sveikata ir 
jų nepalietė joks negalavimas 
— priešingai buvusių trijų pas
kutinių skrydžių astronautams.

Todėl žemės gyventojai ne
kantriai laukia naujų erdvės 
paveikslų ir ypač mėnulio, iš 
arti, vaizdų. Jau vakar vaka
re televizijos žiūrovai stebėjo, 
kaip atrodo artėjąs mėnuli? ir 
tolimas žemės rutulys. Šiandien 
žemės gyventojai vėl “daly
vaus” žygyje, 1,08 vai. (vid. 
Amerikos laiku), kai bus rodo
mas artėjąs mėnulis!, vakare 
gi, 8,34 vai. mėnulio paviršius 
bus dar ryškiau matomas.

Skrydis vyksta nepaprastu 
tikslumu ir astronautų geros 
nuolaikos, net muzikos garsais 
palydimas. Tačiau rytdienos žy
giai bus neįprastai svarbūs bei 
pavi jingi. Nuotaik i, šposavi- 
mai, muzika nebebus aktualūs 
ir vjks “žaidimas’, kuri.im be
lieka linkėti sėkmės.

Kard. J. Beranui mirus
Laidotuvėse ryt dalyvaus 

popiežius
Popiežius, išimties keliu, pats 

dalyvaus, velionį pagerbdamas, 
kard. Berano laidotuvėse — pa
maldose šv. Petro bazilikoje. 
Jas atnašaus Prahos arkivys
kupas Tomašek.

25 metai komunistų, nacių 
stovyklose

Miręs kardinolas Vatikano ko 
legijoje buvo įsikūręs nuo 1965 
m., komunistiniam režimui Pra
hoje jį paleidus į laisvę. Beran 
namų arešte ir kalėjimuose sa
vo krašte buvo išlaikytas 14 
metų, nacių gi laikmečiu jis ket 
verius metus atsėdėjo Dachau 
stovykloje.

1951 m. buvo ištremtas iš 
Prahos

Kard. J. Beran 1951 m. buvo 
ištremtas iš Prahos ir, režimo 
kaltintas nusikaltęs įstatymam. 
Jam buvo leista gyventi vienoje 
pilyje, vėliau gi buvo laikomas 
kalėjimuose. 1963 m. reežimui 
paleidus į “laisvę” be Berano, 
dar keturis čekų vyskupus, tik 
po 18 mėnesių jis sovietų lėk
tuvu išgabentas į Romą. Netru
kus jis buvo paskirtas Romos 
kurijos nariu.

Velionis kardinolu paskirtas 
1965 m. vasario 22 d.

Kard. Josef Beran

Šiandien “Apollo 10” erdvėlaivis su “Voru” (Snoopy) popiet (4,35 
vai. rytų laiku, 3,35 v. Chicagos laiku) pasieks mėnulio orbitą.

JAV IR JŲ VAIDMUO AZIJOJE
“JAV neapleis draugiškų kraštų 

pietryčių Azijoje”
BANGKOKAS, Thai. — Val

stybės sekretorius W. Rogers 
vakar patikino SEATO suva
žiavimo dalyvius: “jei JAV ir 
galėtų atitraukti savo karinius 
dalinius iš Vietnamo, jos neap
leis kraštui draugiškų kraštų 
pietryčių Azijoje”.

Rogers kalbėjo organizacijos 
8 narių suvažiavime. Kai kurie 
nariai reiškė įvairias nuomones 
ar buvo susirūpinę SEATO a- 
teitimi. Pvz. Filipynų atstovas 
teigė, kad Amerikai neremiant, 
pati organizacija netektų savo 
prasmės.

Kitiems rūpestį kelia tai, jog 
JAV pasiryžusios skubiau ieš
koti taikos Vietname, daugiau 
dėmesio kreipiama Europai, gi 
Kongrese augąs pasipriešinimas 
JAV-bėms veikliau kištis į įvy
kius tolimuose kraštuose.

Tarsis su Lenkija,
bet su sąlyga

Vokiečiai nesutinka dabar pri
pažinti Oderio - Neisės sieną

BONNA. — Fed. Vokietijos 
užsienio reikalų miništeris už
vakar pareiškė: jis sutinka tar
tis su Lenkija santykių klau
simu, tačiau jis atmetė lenkų 
pasiūlymą pripažinti pastovia 
Oderio - Neisės sieną. Potsdame 
1945 m. sutarta, kad sienos 
klausimas galutinai būsiąs su
tvarkytas taikos su Vokietija 
sutartimi. Brandt teigia, kad 
tenka dar laukti Vokietijos ap
jungimo ir taikos sutarties pa
sirašymo. “Mes norime susitai
kinti su Lenkija — jis nurodė 
— panašiai kaip su Prancūzija, 
tai mums — pirmos svarbos 
klausimas”. Jis pasiūlė, šalia 
kitų, svarstyti jėgos išjungimo 
klausimą.

Čekai sveikino astronautą 
Bormaną

PRAHA. — Vakar į Prahą 
atvyko pulk. Borman, “Apollo 
9” žygio vadovas. Nors apie jo 
atskridimą iš anksto nepraneš
ta, astronautą visur sveikino 
tūkstančiai gyventojų.

KALENDORIUS
Gegužės 21 d.: šv. Andrius 

bob., šv. Izberga, Vaidevutis, 
Vydminė.

Gegužės 22 d.: šv. Kastas, 
šv. Rita, šv. Julija, Eimantas, 
Aldona.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, vėsiau, temp. 
sieks 50 ir daugiau 1. F., ryt,— 
debesuota, vėsu.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:09.

Artėja JAV vaidmens Azijoje 
galas?

W. Rogers patikinęs ypač na
rius, azijatus, kad Amerika ir 
toliau pasiryžusi priešintis ag
resijai, patikinęs Thai (Siamo) 
kraštą, jog jis būtų ginamas, 
nu rodęs į šio meto lanksčią Wa- 
shingtono politiką ir ypač P. 
Vietnamo laisvo apsisprendimo 
teisę, jis toliau pažymėjo reika
lą derinti krašto vidaus ir užsie
niui teikiamų lėšij bei pagalbos 

'reikalą. Dėl to kai kurie spau
dos bei diplomatų sluoksniai 
priėjo išvados, kad JAV linku
sios siaurinti ir gal visiškai, ne
tolimoje ateityje, baigti jų ka
linius įsipareigojimus Azijos
kraštuose.

I $ VISUR

Prez. Nixon tarsis 
su Thieu

Bus svarstomi talkos, k«ro 
klausimai

WASHINGTON. — Vakar o- 
ficialiai paskelbta: prez. Niuto
nas s. m. birželio 8 d. skris į 
Midway salą Ramiajame van
denyne, kur susitiks su P. Viet
namo prezidentu Van Thieu. B. 
Rūmai paskelbė, kad abu prezi
dentai turės progą apsvarstyti 
“dabartinę padėtį Vietname, ka
ro vedimo ir taikos sprendimo 
klausimus”. Norą tartis su Nix- 
onu buvo pareiškęs Thieu.
Washingtonas teigia, kad tarp 

JAV ir P. Vietnamo nesama 
didelių nuomonių skirtumų, ta
čiau nepaslaptis, kad vietnamie
čiams kelia rūpestį rinkimų ir 
sutelktinės vyriausybės klausi- 

" mas. Vietnamas norėtų, kad rin
kimai vyktų po 1970 m.

Svarbus ir JAV karių atitrau 
kimo klausimas. Dėl rinkimų 
Vietname ir dėl karių atitrau
kimo laiko abiejų šalių nėra 
susitarta. Karių pradinis ati
traukimas (iki 50.000 vyrų) 
siejamas su visa eile sąlygų ir 
jų svarbiausios: P. Vietnamo 
pajėgumas pakeisti amerikie
čius ir komunistų mostas siau
rinti jų karinius veiksmus.

• Vietkongo atstovas Pary
žiuje pažymėjo, kad kol ame
rikiečiai rems P. Vietnamo re
žimą su Thieu priešaky, negali 
būti taikos.

E. Vietnamo prez. Van Thieu
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1969 M. SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
STOVYKLOS REIKALAMS

9
Mieli Tėveliai, Į
maloniai kviečiami leisti savo

sūnus ir dukras ‘dalyvauti Auš
ros Vartų, Kernavės ir Lituani- 
cos tuntų stovykloje, kuri įvyks 
Rako Stovyklavietėje birželio 28 
d. — liepos 12 d. Kviečiame visą 
skautišką jaunimą šios vasaros 
jiuotaikingon stovyklon. Visį, 
tuntai stovyklon vyks tuo pačiu 
metu: kartu bus nuomuojami au
tobusai, yra pramatoma kai ku
rie bendri ir programos punktai, 
bendras kapelionas, gydytojas, 
ambulatorija ir priežiūra be9i- 
maudantiems.

Vadovybė. Šios vasaros stovyk
loms vadovaus.

Aušros Vartų tuntui ps. Re
gina Vaitkevičienė

2113 49 Ct., Cicero, III.
Tel.: TO 3-8609
Kernavės tuntui- 
s. Nijolė Užubalienė 
6955 S. Maplevvood Avė., Chi
cago, Ill.Tel.: GR 6-4636. 
Lituanicos turltui —

s. Zigmas Jaunius 2641 W. 69 
ST., Chicago, III. Tek: GR 6 
8495.

Laikas. Stovyklautojų skautų- 
čių patalynę ir sunkųjį bagažą 
pristatyti į Jaunimo centrą birže
lio 26 d. tarp 7- 9 vai. vakaro. 
Stovyklaujančių daiktai žymimi 
sekančiom spalvom: Aušros Var-

tų geltona; Kernavės - žalia. Li
tuanicos — raudona. Į stovyklą 
važiuojame autobusais. Kelionėn 
renkamės prie Jaunimo centro 
šeštadienį, birželio 28 d. 7 vai. 
ryto.

Stovyklos mokestis
1 vaikui savaitei 20 dol., kelio

nė 10 dol.
2 vaikams iš šeimos sav. 36 dol 

kelionė 20 dol.
3 iš šeimos sav. 48 dol. kelio 

nė 30 dol.
4 iš šeimos sav. 56 dol. kelio

nė 40 dol.
Tėvams pasirūpinus savo susi

siekimo priemone, kelionės mo
kestis atpuola. Siunčiant tiktai 
daiktus, mokama 4.00 dol. už 
kiekvieno vaiko daiktus.

Stovyklos lankymas. Tuntų va 
dovybės kviečia tėvus bei arti
muosius aplankyti stovyklaujan
tį jaunimą tiktai š.m. liepos mėn. 
5 ir 6 dienomis kada jie bus pa
sirengę priimti visus svečius. Tė
vai, atvažiuodami stovyklon, pra 
šomi jokio maisto vaikams neat- 
vežti. Stovyklos metu, tėvams 
bei lankytojams, skautus -es iš 
stovyklos išvežti draudžiama.

Visais stovyklos reikalais pra
šoma kreiptis į tuntininkus arba 
stovyklos viršininkus.

Skautų ir Skaučių Tuntų 
Vadijos

MAMYTĖS
Lituanicos tunto šių metų va

saros stovyklai labai rėikalinga 
talka maistą gaminant ir išda
linant. Skautų mamytės kviečia
mos pagelbėti tuntui šiame svar
biame reikale. Informacijų gau
site telefonuodamos tuntininkui 
s. Jonui Paroniui telef. RE 7-22- 
61.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS

Chicagos skautų -čių vadovy
bė prašo visus stovyklon vykstan
čius skautus -tęs neatidėliojant 
pristatyti draugininkams užpildy 
tus registracijos lapus su penkiais 
doleriais registracinio mokesčio. 
Besivėluojantieji registruotis ap
sunkina stovyklų vadovus reika
lingam pasiruošimui.

NAUJAS BŪRELIO VADAS

Lituanicos tunto Šarūno būre
lio skautai vyčiai gegužės 3 d. 
būrelio vadu išsirinko ps. Vaclo
vą Plioplį. Pastaruosius dvejus 
metus šiam būreliui vadovavo s. 
Juozas Toliušis.

NAUJAS SKAUTAS VYTIS

Gegužės 10 d. Chicagos skau
tų vyčių šeima padidėjo vienu 
nariu s. Aleksui Karaliūnui da
vus skauto vyčio įžodį. Šarūno 
būrelio sk. vyčiai džiaugiasi savo 
tarpe turėdami vieną veiklų ir 
energingą narį.

LANKYSIS ATLANTO 
RAJONE

LS Seserijos vyriausia skauti
ninke v.s. Malvina Jonikienė ba
landžio mėn. aplankė Kanados 
lietuvaičių skaučių vienetus. Šio 
mėnesio pabaigoje ruošiasi ap
lankyti rajono skaučių vienetus. 
Numatomi ir kitų rajonų vie
netų lankymai.

“Gatvės berniukas” Chicagoje
ASS Vydūno fondo pirminin

kas s. Vytautas Mikūnas prane
ša, kad šio fondo leidžiama nau
ja skautininko Spalio “Gatvės 
berniuko nuotykiai” laida jau iš
ėjo iš spaudos ir pasiekė Chicagą. 
Leidėjai džiaugiasi, kad atsirado 
nuoširdžių talkininkų, parėmu
sių šį užsimojimą ir tikisi, kad 
daugumas jaunųjų skaitytojų bus 
tikrai dėkingi asmenims, kurių 
dėka seniai lauktoji knyga pasie
kė skaitytojus.

Mirtys mūsų šeimose
Brangios mamytės netekę liū

di Lituanicos tunto skautas Algis 
Tamošiūnas ir jo sesutė, Kerna
vės tunto adjutante Dana Tarno 
šiūnaitė.

Tėvui ir seneliui mirus, liūdi 
ilgametė Aušros Vartų tunto va
dovė ps. Danutė Radvilavičiūtė- 
Gierštikienė, jos vyras, LS broli
jos oro skautų skyriaus vedėjas 
ps. Jonas Gierštikas ir jų vaikai - 
oro skautas Raimundas, jūrų 
skautė Rūta, skautės Danutė ir 
Vida ir mažasis Jonukas.

Chicagos skautai ir skautės liū
di su mirties nelaimės ištiktai
siais broliais ir sesėmis.

PASIRUOŠIMAS IŠKILMIN
GIEMS PRIĖMIMAMS

Vidurio rajono vado v.s. V. 
Tallat Kelpšos iniciatyva, pra
ėjusią savaitę posėdžiavo Chica
gos skautiškųjų vienetų vadovai 
-vės ir Chicagoje gyvenantys LSS 
tarybos nariai. Buvo tartasi iškil
mingų priėmimų Chicagoje vys
kupui Deksniui ir naujai įšven
tintam į kunigus LS brolijos va
dijos nariui kun. A. Saulaičiui, S. 
J., reikalu. Abu priėmimai įvyks 
birželio mėn.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Vinco Krėvės ir Perkūno drau

Lituanicos tunto tuntininkas s. 
sieoas skautams iškilmingoje tunto

KERNAVIETĖS , DĖMESIO

Stovyklinio pasiruošimo išky
la Kernavės tunto skautėms įvyks 
gegužės 25 d. tėvų marijonų ū- 
kyje, Clarendon Hills, 111. Išky
loje privalomai dalyvauja visos 
skiltininkės, paskiltininkės ir sto
vyklinės skiltininkės. Jei skilti- 
ninkė ar paskiltininkė dėl svar
bių priežasčių šioje iškyloje nega
lėtų dalyvauti, savo vieton pas
kiria dvi atstoves iš savo skilties.

Išvykstame autobusu 10 vai. r. 
nuo Jaunimo centro. Skautės dė
vi darbo uniformas. Įsideda už
kandžių vienam kartui ir pasi
ima po vieną dolerį autobusui ap
simokėti. Grįžtame atgal 6 v. v.

PAUKŠTYČIU IŠKYLA

Gegužės 25 d. įvyksta visų Ker
navės tunto paukštyčių išvyka į 
Lincoln Parko zoologijos sodą. 
Paukštyčių autobusas išvyksta 
10 vai. nuo Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette parke (kam

Ps. Ramūnas Kalvaitis aiškina vai
kams margučių ritenimo taisykles 
Bostono “Senųjų Lapinų” sureng
toje velykinėje popietėje.

Nuotr. Č. Kiliulio

J. Paronįs riša šlipsus įžodį davu- 
sueigoje. Nuotr. G. Plačo

pas 67 ir California avė.). Vyks
tame uniformuotos ir įsidedame 
užkandžių ir po dolerį autobusui 
apsimokėti.

Paukštytes iš išvykos grįžta 
tarp 5:30 ir 6:00 vai. v. Tėveliai 
prašomi nesivėluoti pasitikti 
grįžtančias paukštytes prie Da
riaus ir Girėno paminklo.

PAPILDYTAS STOVYKLAVIE
TĖS INVENTORIUS

Lituanicos tuntas už Kaziuko 
mugėje gautas pajamas įsigijo 
dvi naujas elektrines viryklas 
tunto stovyklavietės virtuvei. Įsi
gyta ir kitas reikalingas smul
kesnis virtuvės inventorius. Sto
vyklaujančių skaičiui kasmet di
dėjant, stovyklinis inventorius 
nuolat reikalingas papildymo.

JŪRŲ BUDŽIŲ IŠKYLA

Prezidento Smetonos laivo jū
rų budžiai su šeimomis ruošiasi 
ilgesnei iškylai laiveliais Wis- 
consin upe. Kapų Puošimo die
nos savaitgalyje. Iškyloje norin
čios dalyvauti skautiškos šeimos 
(ne budžiai ir jūrų skautai), re
gistruojasi pas ps. Ričardą Kunst 
maną telef. CL 4-2250.

STOVYKLA LITUANICA

Lituanicos tuntas Chicagoje 
šiemet minės savo veiklos 20 
metų sukaktį. Todėl vasaros sto
vyklai parinktas Lituanicos var- 

; das. Stovykla įvyks birželio 28- 
liepos 12 d., Rako stovyklavietė
je. Vadovaus ilgametis vilkiukų 
vadovas s. Zigmas Jaunius su pa
tyrusių vadovų štabu.

Clevelando Pilėnų tunto skautai 1969 ®a. balandžio 26 d- su LSB vyriausiu skautininku v. s. Vladu Vi- 
jeikiu ir tuntininku A. Meilum (paskutinėje eilėje). Nuotr. V. Kizlaičio

govių tėvų susirinkimas yra kvie
čiamas sekmadienį, gegužės 25 
d., 10 vai. ryto, Jaunimo centro 
102 kmb. Visi skautų tėvai pra
šomi dalyvauti. Draugininkai 
padarys vienerių metų veiklos 
pranešimus ir draugovių tėvų 
komitetai informuos apie savo 
veiklą. Bus aptarta ateinanti 
šių metų vasaros stovykla ir pa
rodyta skaidrių iš kelių praėju
sių stovyklų

DARBO IŠVYKA
Lituanicos tuntas ruošia dar

bo išvyką į Rako stovyklavietę 
Kapų Puošimo dienos savaitga
lyje. Vyksta tunto vadovai ir tė
vai — talkininkai. Galima vyk
ti su šeimomis. Visi, galintieji 
prie šios darbo išvykos prisidėti, 
telefonuokite tuntininkui s. J. 
Paroniui, Rė 7-2261, arba sto
vyklavietės direktoriui s. R. Ra
čiūnui, telef. WA 5-9789. Talka 
labai reikalinga besiruošiant sto
vyklai.
STALO TENISO TURNYRAS

Korp. Vytis ruošia sjalo teni
so turnyrą birželio 7 d. Turnyras 
tęsis nuo 9 v., iki 9 vai. v. Jau
nimo centre. Visi skautai ir skau
tės kviečiami dalyvauti. Skautų- 
čių draugininkams ir drauginin- 
kėms išsiuntinėti registracijos 
lapai, kurie rengėjams turi būti 
grąžinti iki gegužės 31 d. Visi 
turnyre norintieji dalyvauti re
gistruojasi pas savo drauginin- 
kus-kes. Nedelskite.

NUOTAIKINGA IŠKYLA

Ilgai lauktoji Vinco Krėvės, 
Perkūno ir Rambyno skautų 
draugovių pavasarinė iškyla į 
gamtą įvyko sekmadienį, gegužės 
17 d. Dvi dienas besitęsiąs lietin
gas oras išgąsdino kai kuriuos le
pesnius skautus ( o gal jų rūpes
tingas mamytes), bet vis dėlto 
iškylon išvyko 26 lietaus nebiją 
iškylautojai. Autobusu buvo vyk
stama į užmiestyje esančius miš
kus.

Atvykę į numatytą vietą, išky
lautojai skubiai statėsi palapines, 
lietus smarkokai lijo. Kiek prasi- 
blaivius orui, iš palapinių išlin
dę skautai išmoko iš šlapių mal
kų susikurti lauželius, todėl pa
čių pasigamintas maistas buvo 
dvigubai skanesnis. Pasistiprinę, 
pasileido iškylon per miško tan
kumynus ir pelkes. Grįžę rajo- 
nan, linksmai pažaidė, pravesda- 
mi bėgimus su kliūtimis ir vėlia
vos vogimą.

Vakarui artėjant, nors šlapi ir 
purvini, bet linksmi ir laimingi 
grįžo Chicagon. Laimingiausias 
ir purviniausias tur būt, buvo 
skautas Jonas Paronis, nes taip 
sušlapti jam dar niekados nebu
vo tekę.

Mūsų kolonijose
Grand Rapids, Mich.

POBŪVIS - VAKARIENE
LB Grand Rapids apylinkės 

valdyba susitarusi su LF sky
riaus vadovybe rengia gegužės 
24 d. 6:30 vai. šv. Petro ir Po
vilo parapijos pradinės mokyk
los didž. salėj pobūvį - vakarie
nę surinkimui pinigų Lietuvių 
fondui. Manoma, kad šioje va
karienėje dalyvaus svečias iš 
Chicagos Lietuvių fondo valdy
bos narys, kuris suteiks pla
tesnes informacijas apie šį fon
dą, kurio tikslas — lietuvybės 
ir lietuvių kultūros išlaikymas.

Grandra piečiai ir apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai maloniai

kviečiami gausai dalyvauti ir 
tuo pačiu paremti savo auka 
šiuos kilnius tikslus.

Mieli lietuviai, tikrai gražus 
šūkis yra mestas Lietuvių fon
do vadovybės “Kas lietuviškai 
galvoja, — į Lietuvių fondą 
stoja”. Jei šiandien mes visi lie
tuviškai galvotume, senai būtu
me pasiekę užsibrėžtos sumos — 
milijono, o tuo pačiu minėtas 
fondas būtų pajėgesnis skirti 
didesnes sumas lietuviškumo pa 
laikymui.

Atvykite šion vakarienėn, nu
šausime du zuikius: pabuvosi
me lietuviškoje aplinkoje, susi
tiksime seniau matytus pažįsta
mus, draugus, būsite nuošir
džiai priimti, lietuvišku nuošir
dumu vaišinami šeimininkių ska 
nai pagamintu maistu. Galėsite 
prie geros muzikos ir pasišokti 
ir ta pačia proga paremsite LF. 
Parapijos kleb. prel. kun. W. 
D. Jude pritaria užsibrėžtam tik 
alui — LF kapitalo padidinimui, 
leidžia patalpas naudoti nemo
kamai, o taip pat pakelti LF 
orumą, pasižadėjo asmeniškai 
dalyvauti vakarienėje.

Lietuviai, paskirkime 24 d. 
gegužės Lietuvių fondui. Įėji
mas nemokamas; tik po vaka
rienės galėsite pagal išgalę pa
aukoti Lietuvių fondui. pt

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. SeStadlenlala 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ MOOS, 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Klein, Ulinols
Ofisas 3148 VVest 63rd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 66th Plaee

Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čiios ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar.
Ofiso telef. 476-4042 

Ręsta. tel. VVAlbrook 5-3048

, dailv ,
4545 VVEST f.Jrd ST.. CHICAGO. ILL. 60629. T.l. LUdl.. 5-950! |

Pr.Ts'oei.ts |
Sutacriptton: $17.00 per yr in Cook 1

year outside Cook County, $18.00 toreign countries. a
Metams V2 ™etų 3 mėn.
$17.00 9.00 500
$15.00 8.00 4.50
$18.00 9.50 5.50

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.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. 1-5, trec. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktad le

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6060
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical. Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVItlUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo B lkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vaJ.
Ofs. Pr 6-6022 Bez. PR 8-6961

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuio 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba sueita 
rus.

Ofs. PO 7-6600 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVeet 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
TeL ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
leštadlenlala 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad.. antrad., ketvirt lr penki 
nuo 11 vai. tkl i vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., Aeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLTA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirm., ketv., B—8 vai 
antrad tr penkt. 1—4 vai. ”

Priiminėja tik susitarus

mėn. 
2.00 
1 75 
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8;30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Bez PR 6-9801
DR. J MEŠKBUSKRS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—H ryto Ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS .SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Streei 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

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

Vizitai paeral susitarimą

Adresas: 4255 VV. 63rd Streel 
Ofiso tel, REUance 5-4410

Rez. GRovehlU 6-0617 
X*I»ndo?: Pirm- .Ir ket. nuo 12 vi 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v vaiD,enkt- nuo 12 lkl 2p’ 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAI 

B«ndra praktika ir cliirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Strjfi

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. y penktad. 10—

i'8,. v- ,vaJt Šeštad. 1-4 v. v
—• vasi%t

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

BENDRA PRAKTIKA IR M^ES
, LIGOS

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

flflso Va-I ■ Pirm., antr. Treč
? vktšen8tod2 2W ? Va?- lr nuo 6 llcl 
laiku fe siišltorimą, P°P>et * “ 

Of. Tel. HE 4-2128, Namų Gi 8-61

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja Ugonius tik susitarus
Vaįč £~,4 p- D lr «—8 » vak 

----- Ir šeštad. uždaryto

T®1- I’Rospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GS»T?JA rR chirurg® 

Val^SS,8®’ Avenue

----- -r kltu lalku Pagal auRltorimą.1*
Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-81

dr. f. c. winskunas
® chtrurgaivai 5 I*®* 71 st Street

Treč ir t. V' p lr 7 lkl 8 v 
------ - Se?įlad. pagal susitarimą

°Oso tel 767-211,. Na®

DR. PETRAS Zl
GYDYTOJAS IR CH] 

6449 So. Pulaski
Xal6-8feld-«Jį!?P^, 1 
Šeštadieniais’ liti vai.



Remtinos pastangos —

katalikų akademikų
DARBAI

KALINIAI GYVENS LAISVI

Ar tokia sistema tiks Amerikai 

P. ŽIŪKUS

Džiugu, kad tuo metu, kai 
okupuotoje Lietuvoje be at
vangos persekiojamas religinis 
gyvenimas, kai neleidžiamas 
nė vienas religinis laikraštis, 
kai net už prašymą duoti žmo
nėms sovietinės konstitucijos 
garantuotą religinę laisvę su
imami ir baudžiami dvasinin
kai ir tikintieji, lietuviai išei
viai vis labiau stiprina religi
nę veklą ir atlieka taip didelius 
darbus, kurie amžių bėgyje, 
net turint savo laisvą valsty
bę, nebuvo atlikti. Turime gal
voje labai kuklią, plačiajai vi
suomenei mažai žinomą ista;- 
K4 — Lietuvių katalikų moks
lo akademiją (LKMA), jos at
liktus ir planuojamus darbus.

Mintis sujungti j vieną or
ganizaciją — mokslo įstaigą 
lietuvius katalikus mokslinin
kus iškelta jau 1907 — 1908 
m., tačiau prieš I pasaulinį ka
rą mūsų katalikai mokslinin
kai, nenorėdami skriausti Lie
tuviu mokslo draugijos Vilniu
je, nuo savos mokslo įstaigos 
steigimo atsisakė.

Tokia mokslo įstaiga buvo 
įkurta Kaune 1922 metais, 
taigi tik pusmečiu vėliau kaip 
Lietuvos universitetas. Jos stei 
gėjų ir darbuotojų — akade- 

■’kų tarpe buvo žinomiausi 
ano meto mokslininkai, profe
soriai, mokslų daktarai: ark. 
J. Skvireckas, vysk. Pr. Bū-
čys, prel. A. Jakštas, vysk.
M. Reinys, Pr. Dovydaitis, Mai 
ronis, J. Tumas-Vaižgantas, 
S. Kolupaila, J. Eretas, prel. 
BĮ. Cėsnys, vysk. V. Podolskis, 
St. Šalkauskas, K. Pakštas A. 
Sennas, L. Bistras, Z. Ivins
kis, J. Brazaitis, Ig. Skrupske- 
lis ir daugybė kitų žymių moks 
lo žmonių.

*
LKMA mokslo įstaiga oku

pantams nebuvo priimtina. 
1940 m. bolševikai ją uždarė. 
14-kos metų tarpas iškrito iš 
akademijos veiklos, nes tik 
1954 m. ji buvo atkurta ir tai 
ne savame krašte, bet Romoje, 
kur susitelkė didesnis katali
kų mokslininkų skaičius. 1956 
m. ši mokslo įstaiga formaliai 
įregistruota Italijos valdžios į- 
staigose. Sukurti jos židiniai 
Europoje ir JAV-se, čia buvo 
šaukiami ir tradiciniai suva
žiavimai.

Dabartinė LKMA tęsia dar 
Lietuvoje pasirinktus uždavi
nius: apjungti lietuvius kata
likus mokslininkus, sudaryti 
jiems palankesnes sąlygas dar 
bui, ruošti mokslininkų prie
auglį, kelti krikščioniškąją 
kultūrą, ruošti suvažiavimus, 
leisti metraštį, knygas, skelb
ti naudingas studijas. LKMA 
narių pagrindą sudaro nariai 
mokslininkai, bet be jų dar y- 
ra garbės nariai, mokslo mė
gėjai ir nariai rėmėjai. Iš viso 
akademija turi apie 120 na
rių, kurių gal du trečdaliai gy
vena JAV ir Kanadoje.

Mūsų gyvenimo ir darbo są
lygos keičiasi. Keičiasi ir na
rių sąstatas, bet nesikeičia 
LKMA darbas ir dvasia. Kas 
nebuvo suspėta padaryti Lie

Spaudoj ir gyvenime

ŠVENTŲJŲ SĄRAŠO PERTVARKYMAS
Didieji pasaulio dienraščiai net 

pirmuosiuose puslapiuose paskelbė 
apie pertvarkymą šventųjų sąrašo. 
Kaip .rašo “Nevv York Times” (V. 
10) apie 200 šventųjų nebebus 
tarp tų, kurių dienos bus minimos 
visoje Bažnyčioje. Tai paliečia ir to
kius populiarius šventuosius, kaip 
šv. Christoforas, šv. Valentinas, šv. 
Jurgis, šv. Mikalojus ir eilė kitų.

Šis patvarkymas paskelbtas ry
šium su baigimu paruošti naujo mi
šiolo ir naujo brevioriaus pertvarky
mu. Prancūzų liturgistas kun. P. 
Jounel dirbo nuo 1964 iki 1967 m., 
sudarydamas naująjį bažnytinį ka

tuvoje, stengiamasi atlikti iš
eivijoje. Kai okup. Lietuvos 
katalikai mokslininkai neturi 
galimybės rašyti ir spausdinai 
mokslo darbus, jie rašomi ir 
LKMA rūpesčiu išleidžiami lais 
vajame pasaulyje. Per pasku
tinj dešimtmetį paruošta ir iš
leista; du didžiuliai LKMA su
važiavimo darbų tomai (per 
970 psl.), keturi stori metraš
čio tomai (1780 psl.), “Negęs
tančių žiburių” tomas, J. Vaiš
noros “Marijos garbinimas Lie 
tuvoje”, Ig. Skrupskėjio diser
tacinis darbas, Atspausdinta 
daugybė mokslinių straipsnių 
atspaudų ir kt. naudingos me
džiagos.

¥
Mus pasiekė maloni žinia, 

kad LKMA vadovvbė yra an- 
3'3prendusi ne tiktai mokslo 
darbų paruošimo bei spausdi
nimo apimties nesiaurinti, bet 
yra užplanavusi, baigia ruoš
ti ar jau spausdina ir daugiau 
mokslo darbų, jų tarpe Suva
žiavimo darbų VI ir VII to
mus, Lietuvos vyskupų relia- 
cijas, skelbiant Vatikano ar
chyvuose esančią dar neskelb
tą medžiagą, Žemaičių vysku
pijos bažnyčių įkūrimo ir be
neficijomis aprūpinime medžio 
gą, išleis metraščio V tomą ir 
paskelbs kitus naudingus mok 
slo darbus.

Tai vis mūsų tautos, rel'g’- 
ios ir kultūros istori jos nevvs- 
tantieji žiedai. Visos studijos 
aukšto mokslinio lveio kruorš 
čiai paruoštos, gerai dokumen
tuotos. puikiai suredaguotos, 
pakankamai išsamios. Reikia 
pasidžiaugti, kad joms paruoš
ti medžiaga žymia dalimi ima
ma iš dar niekada neskelbtu 
ir dažnai nežinomų dokumen
tų, esančių Vatikano. Vokieti
jos ir kituose archyvuose. To 
išdavoje iškeliama daugybė 
naujų dalykų, o ir tie patys 
liausimai, pasiremiant d«har 
prieinama patikima medžiaga, 
nušviečiami naujai, moksliš
kai, tiksliai.

Darbai, kur.uos šiuo metu 
atlieka LKMA, yra labai nau
dingi ne tik mūsų, bet ir atei
nančioms kartoms Žmonės, 
kurie renka istorinę ar kui- I 
tūrinę medžiagą, storuosius to- 1 
mus — studijas paruošia, lei
džia ir redaguoja, nusipelno 
ne tik mūsų išeivių, bet ir visų 
lietuvių, net ateinančių kartų 
dėkingumą. Verti pagarbos ir 
padėkos rėmėjai — meecnatai, 
kurių dėka į mūsų ir pasaulio 
bibliotekų lentynas įrikiuoja- 
mi ne tik apimtimi, bet ir tu
riniu svarūs lituanistiniai to
mai.

LKMA vadovai yra pasirin
kę teisingą kelią — iškelti ir 
dokumentuoti amžiams nemirš 
tančias mūsų tautines, kultū
rines, religines vertybes. Rem
dami jų pastangas, remiame 
darbą, kurio okupantų užgožti 
mūsų mokslininkai tėvynėje 
atlikti negali. Tuo išlaikomas 
nepriklausomybės metais pra
dėtų mokslinių darbų tęstinu
mas, kurio vaisiais naudosis 
ir ateities lietuviai. b. kv.

lendorių su šventųjų vardais, pa
gal kuriuos sudarytas ir naujasis mi 
šiolas. Kun. Jounel yra liturgijos 
profesorius Paryžiaus katalikų ins
titute. Jis spaudos žmonėms paaiški
no, kad naujajame bažnytiniame ka 
lendoriuje norėta įvesti įvairiausio 
pobūdžio šventųjų ir, užuot eilės 
išimtų iš visuotinio kalendoriaus 
vardų, įvesti nauji, pvz. šv. Tomo 
Morus (birž. 22), 22-jų Ugandos 
kankinių (birž. 3), 21 japonų kan
kinio, nukankintų Nagasaki mieste 
XVI šmt., šv. Martyno de Porres 
iš Peru (lapkr. 3), Polinezijoje nu
žudyto kankinio Petro Chanel (bal.

' LIETUVOS LAISVES ŽIBINTAS 

NAUJOSE RANKOSE
Vidutinioji karta ateina su naujais sumanymais

Ilgą metų eilę lietuviškai ve k 
lai vadovavusi garbingoj mū
sų vyresnioji karta pralaimėjo 
tiktai vieną kovą — kovą su 
laiku: jų gretos, laikui bėgant, 
retėja vieniems pasitraukiant 
amžinybėn, kitiems — užpelny- 
tan poilsin. Pamažu Lietuvos 
laisvės fakelą į pasaulinę are
ną nešti perima naujos rankos
— rankos viduriniosios kartos. 
Iš vyresniųjų ši karta paveldi 
besąlyginę tėvynės meilę, tvir
tą ryžtą kovoti už lietuvių tau
tos interesus. Iš savo pusės ši 
karta ateina su energingais už
simojimais, moderniais veiklos 
metodais.

Ateina jaunesnioji karta
Lietuviškai išeivijos veiklai 

vis labiau bazuojantis vidurinią
ja karta, norėtųs peržvelgti šios 
kartos, kuriai, tur būt, re;ktų 
priskirti asmenys 35 - 55 metų 
amžiaus, potencialą lietuviškam 
reikalui. O jis yra didelis — ši 
karta jau davė mums dr. Va
liūną, inž. Bartkų ir eilę kitų 
puikių lietuvių veikėjų, kurių 
neįmanoma čia visi} išvardinti. 
Didžioji masė šos kartos žmo
nių yra baigę aukštuosius moks 
lūs ir ekonomiškai yra paken
čiamai ar ir visai gerai įsikūrę
— turi nuosavas naujas reziden 
cijas. automobilius, santaupas 
banke, akcijas ir kitokį turtą. 
Dauguma šios kartos žmonių

D. TRIMAKAS

28 d.).
Sis pertvarkymas padarytas su po 

pležiaus Pauliaus VI pritarimu. Tai i 
nereiškia, kad iš kalendoriaus, bend 
ro visai Bažnyčiai, išėmus Šventų
jų vardus jau jie nėra šventi. Tai 
tik reiškia, kad kai kurie šventieji, 
kurie paliekami Bažnyčios kalendo
riuje, bus garbinami visoje katalikų 
Bažnyčioje, bus jų mišios ar bent 
paminėjimas mišiole ir brevioriuje, 
o kiti šventieji galės būti garbina
mi atitinkamose vietose, jų kraš
tuose ir t. t.

Reikia atsiminti, kad šventųjų 
kanonizacija tokią gilią teisminę pro 
cedūrą kaip dabar turi tik nuo 1634 
metų. Pirmaisiais amžiais, kada net 
daugelis karalių buvo neraštingi, 
nesudaryta rašytinių dokumentų 
net apie daugelį to laiko šventųjų, i 
Kas buvo nukankintas dėl tikėjimo, j 
tapo šventuoju. Kartais jų vardai 
paimti iš antkapių įrašų katakom
bose. Dabar, turint gausias moksli
nes priemones, reikia jų vardus pa
tikrinti ir gerai, kad Bažnyčia savo 
kalendoriuje atžymi tik tuos švento
jo gyvenimo asmenis, dėl kurių isto
rinio buvimo nėra jokių abejonių 
ir apie kuriuos mums yra užsilikę 
ne vien jų vardai, bet ir jų gyve
nimo istoriniai faktai galį patarnau
ti platiems tikinčiųjų sluoksniams 
savo ištikimumo religijai pavyz
džiu. J. Daugi.

taip pat yra nuoširdūs lietuviai, 
įsijungę į vienokį ar kitokį tau
tinį veikimą, tačiau iš nemažos 
dalies, deja,, taip pat yra jau
čiamas tam tikras pasyvumas 
lietuviškam reikalui. Priežasčių 
tam yra įvairių.
Pergreitai pasidavė svetimai 

įtakai
Pirmiausia, kai kurie tautie

čiai Amerikos koloso akivaizdo
je turi menkavertiškumo jaus
mą, kiek tai liečia Lietuvą, ne
galvodami, kad kaip tik vienas 
gražiausių žmogaus gyvenimo 
tikslų būtų padėti mažai tautai 
prie Baltijos krantų išlikti gy
vai. Yra taip pat tautiečių, ku
rie mažiau remia Vliką, Altą 
ir kitus mūsų vadovaujančius 
veiksnius, motyvuodami, kad 
tos institucijos vistiek esančios 
per silpnos pakeisti istorijos rai 
dą — atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Reikalas yra ta
čiau ne čia — dabartinėse sąly
gose mes turime stengtis išlai
kyti pasaulyje Lietuvos laisvės ; 
idėją gyvą. neleisti užgesti ne
priklausomos Lietuvos sąvokos 
liepsnelei. Jei mes to nepadary
sime, niekas kitas už mus to ne
atliks. Nekurstoma. Lietuvos 
laisvės liepsna laisvajam pašau 
lyje užges.

Turime taip pat tautiečių pri
klausančių “dolerio garbintojų” 
rūšiai — jie taip stropiai taupo 
dolerį prie dolerio lyg žmogaus 
vienintelis gyvenimo tikslas bū
tų kuo daugiau pinigų nusineš
ti į grabą; atverti piniginę lie
tuviškiems reikalams — jiems 
neįmanomas dalykas. Pagaliau, 
nors ir nedaug tarp lietuvių, ta
čiau jaunosios ir kartais vidu
riniosios kartos tarpe pasitaiko 
priklausančių ir “priešingai rū
šiai’’ — tokių, kuriems pinigą:

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

95
— Taip, perdaug išsipasakojai, bet aš nemanau, 

kad jie atmestų. Jei reiks, mes kreipsimės tuoj j Do
naldą ir prašysime padėti.

— Ar manai, kad jis galėtų padėti?
Daktaro kabinetas prasivėrė ir iš ten išėjo Milda 

su vaikais.
— Jūs taip greit viską atlikote? — nustebo Vy

tautas.
— Taip, — šypsojos Milda, — vaikai skamba kaip 

varpai, bet Algis buvo užsispyręs, jis nenorėjo nusi
rengti. Daktaras ir aš privertėm nusiimti drabužius. Ra
sa, kaip ir visada, labai klusni mergaitė.

Daktaras vėl pasirodė duryse, žmonės nutilo ir pa
sisuko į jį-

— Vytautai, būk pasirengęs, dabar tavo eilė, — 
sušnabždėjo Milda.

Daktaras pažiūrėjo į sąrašą rankoje ir sušuko:
— Panelė von Gropp.
— Panele, jis šaukia jus, — pasakė Milda-
— Ponia Milda, aš netikiu, aš manau, kad tai

nesilaiko rankose — taip jie pa
sinešę naudotis gyvenimo gėry
bėmis, “keep up vvith the Jo- 
neses”, kad lietuviškiems rei
kalams jie nebeturi atliekamų 
oinigų ir laiko.

Reikia aukos
Lietuvos laisvės fakelą pašau 

linėje arenoje nesantieji mūsų 
, vadovaujantieji asmenys dirba 
be atlyginimo, iš meilės Lietu- 

I vai. Tačiau negalima iš jų rei- 
| kalauti, kad jie tai atliktų vie

ni. Labai norėtųsi, kad mūsų 
Į inžinierių, daktarų, mokslinin
kų, ekonomistų, biznierių ir ki
tų lietuvių vidurinioji karta pa
liktų valandėlei jos kovą su 
“crabgrass”, kuri veisiasi pie
vutėje, supančiose jų “ranchus” 
ir “split-levelius” ir pasvarsty
tų kaip jie galėtų padėti mažai, 
bet narsiai tautai prie Baltijos 
krantų jos gyvybinėje kovoje 
už išlikimą. O jei visi pasiryž
tų — atlikti būtų galima daug.

Nors dauguma tautiečių di
džiąją savo energijos dalį pas
kiria profesiniam darbui, bet 
yra tam tikrų minimalių įna
šų, kuriais galima būtų prisidė
ti prie mūsų tautos likiminės 
kovos. Pirmiausia — finansiš
kai: nusistatyti kasmet paskir 
ti tam tikrą sumą iš savo už
darbio lietuviškiem reikalams 
(pavyzdžiui, inžinieriai ir fnoks- 
lininkai Amerikoje uždirba $10, 
000 - $25,000 į metus, advoka
tai $10,000 - $30,000, buhalteriai 
$8,000 - $15,000, gydytojai $20 
000 - $60,000). Tuo būdu, jei 
pavyzdžiui kokie 4,000 lietuvių 
pasiryžtų paskirti kasmet bent J 
po $50 Lietuvos laisvinimo veik 
lai vadovaujantiems veiksniam, 
tas sudarytą jau tvirtą pagrin
dą daugeliui laisvės kovos dar
bų atlikti (pavyzdžiui, vienas 
deganč:ų reikalų yra įkūrimas 
Lietuviu informacijų centro, su
organizuoto moderniais ameri-

DartŲ departamentas pasirašė Į13.7 mįl. dol. darbo sutartį su 
Chrysler bendrove, kad ji apmokytų jokio amato neturinčius darbi
ninkus. Kairėje darbo sekret. Shultz ir Chryslerio b-vės prez. Boyd.

kietiškais principais, kurio per
sonalas būtų sudarytas iš gerai 
apmokamų Amerikos lietuvių 
intelektualų patriotų, be atvan
gos palaikančių spaudimą į pa
saulio viešąją opiniją Lietuvos 
laisvės reikalu).

Kontaktas su amerikiečiais
Kita sritis, kurioje savo duok

lę laisvės kovai kiekvienas lietu
vis, nesudarydamas ypatingų 
sau sunkumų galėtų atiduoti, 
yra kontaktavimas laiškais ir 
k'tokia forma amerikiečių laik
raščių, politikų, organizacijų, 
radijo ir TV. Pagaliau, jei lais
vės kova užtruktų ilgesnį laiką, 
jai paruošti reikia ir savo vai
kus — įdegti jų širdyse meilę 
savo tėvų kraštui, norą jam pa
dėti. Be čia suminėtų svarbes
nių laisvės kovos įnašų, mūsų 
tautiečiai, žinoma, turės ir ki
tų sumanymų tuo pačiu tikslu.

Tektų pastebėti, kad didžioji 
viltis, jog lietuvių tautos rolė 
žmonijos istorijoje neužsibaigs, 
glūdi pačioje tautoje, šiuo strai 
psniu norėta iškelti į Lietuvos 
laisvės kovos frontą išeivijoje 
ateinančios viduriniosios kartos 
vaidmuo — mes nesame pakan
kamai galingi, kad pasuktumėm 
istorijos tėkmę Lietuvos laisvės 
grąžinimo linkme, tačiau lietu
vių išeivija savo istorinę misiją 
bus atlikus, jei jos dėka Lietu
vos laisvės idėja laisvo pasaulio 
forume nenuslinks užmarštin. 
Mes tai atliksime, jei mūsų iš
eivijos vidurinioji karta nu
spręs, kad be “split - leveliu”, 
scotch” ir “stockų’’ yra ir ki- 

i tų gyvenimo tikslų.

klaida, — nenorėjo tikėti Charlottė.
— Panele Charlottė von Gropp, — pakartojo gar

siau daktaras.
— Einu, — pasakė ji ir nusekė daktarą.
— Vytautai, aš laiminga, jeigu daktaras ją šaukia, 

tai ženklas, kad konsulas patvirtino, — ištarė Milda.
— Aš nemanau, ji perdaug išsikalbėjo. Konsulas 

gali savo nuomonę kiekvienu atveju pakeisti.
— Nekalbėk taip, ji yra nuostabi mergaitė ir no

rėčiau, kad ji vyktų j Ameriką. Aš mėgstu ją. Ji pa
dėjo mums tiek daug nelaimėje. Ypatingai pastaruoju 
metu ji buvo tokia maloni ir moteriška-

— Taip, aš norėčiau tą patį pasakyti. Charlottė 
dabar yra visai kita mergina. Aš nežinau, bet pasikei
tė jos būdas-

— Ji įsimylėjo, štai todėl.
— Nesityčiok, Milda.
— Tačiau ji man patinka, — tęsė Milda, — ji 

yra išmintinga ir gerai žino, kaip suderinti išdidumą 
ir taktą. Ji tikra aristokratė.

Tada priėjo motina ir pasakė:
— Kaip ilgai jie mus čia dar laikys?
— Aš nežinau, — atsakė Milda, — mes turime 

laukti, kol bus pašauktas Vytautas.
— Ne, Milda, nekreipkite į mane dėmesio, aš ga

liu čia sėdėti per naktį, — pasakė ramiai motina.
Charlottė pasirodė tarpdury ir lėtai įėjo į korido

rių. Ji buvo rami.
— Panele, — Milda tuoj į ją kreipėsi, — aš bu-

Washingtone kalėjimų virši
ninkas Kenneth L. Hardy pa
rengė projektą, kad kaliniai at
liktų bausmę, gyvendami mieste 
laisvi ir dirbdami. Pradžiai bū
tų paleista apie 200 ar kiek 
daugiau nubaustų kalinių į 10 
miesto rajonų, kur jie turėtų 
gyventi ir dirbti. Mieste gyven
tas laikas būtų užskaitytas į 
bausmės atlikimą.

Nusikaltėlius reikia auklėti
Viršininkas Hardy kalbėjo 

senato pinigų paskirstymo pa
komisėj, reikalaudamas tam 
projektui pinigų, su kuriais jis 
galėtų vykdyti savo projektą. 
Jau ir dabar gero elgesio kali
niai, atlikę tam tikrą dalį baus
mės, dienos laiku išleidžiami į 
įmones darbui, o nakčiai grįžta 
į kalėjimus. Pagal naują pro
jektą mažesnėmis bausmėmis 
nuteisti kaliniai, net ir dides
nėmis, kurių praeities gyveni
mas nerodo didelių nusikaltimų, 
galės kartais net tiesiai iš teis
mo salės po nuteisimo vykti ir 
aosigyventi nurodytam miesto 
rajone. Nubausti už narkotikus j 
dar bus ir gydomi.

Prašomi pinigai prezidento
Nixono patvirtinti. Prezidentas 
sausio 31 d. savo kalboje sakė, 
kad jis spaus daryti pakeitimus 
kalėjimų sistemoj. Jeigu šis pir
masis bandymas pavyks, pro
jekto autoriai tiki, kad apie 
75% kalinių savo bausmę atliks 
už kalėjimo sienų.

Washingtono viceburmistras
Thomas Fletcher senato komisi
joj įrodinėjo, kad tai daroma 
sumažinimui nusikaltimų ir tuo 
pačiu nusikaltėlių. Dabartinė 
praktika rodanti, kad išėjęs iš 
kalėjimo kalinys tuojau padaro 
naują nusikaltimą ir grįžta at
gal į kalėjimą. Jaunus kalinius 
senieji kaliniai dar daugiau iš
moko nusikaltimų amato. Be to, 
kalinys, išbuvęs ilgiau kalėjime, 
paleistas nebemoka prisita;kyti 
gyvenimui ir grįžta atgal į ka
lėjimą net dar su didesne baus
me. Dabartinė kalėjimų siste
ma jų neauklėjanti ir neparuo- 
nianti gyvenimui už kalėjimo 
sienų.

Ar laisvė padės auklėti?
Leidimas kaliniui gyventi ir 

dirbti už kalėjimo sienų skiria
si nuo sąlyginės ar bausmės su
trumpinimo. Kalinys sąlyginai 
nubaustas žino, kad gali daryti, 
ką tik nori, jeigu tik gali pa
slėpti savo nusikaltimus nuo jį 
prižiūrinčio pareigūno. O jeigu 
pagaunamas sulaužius bausmės 
sumažinimą, tai iki kalėjimo 
esąs ilgas teisės kelias. Pirmiau, 
negu paleidžiamas sąlyginai, ka
linys turįs atlikti dalį bausmės 
kalėjime. O kai jau laisvėje, no
rint grąžinti į kalėjimą, taip pat 
ilgai užtrunka.

Pagal naują planą, nuteistas 
kalinys pagal kalėjimo admi
nistracijos nuožiūrą, gali būti 
leidžiamas gyventi ir dirbti 
mieste. Turėdamas tok’ą lais
vę .kalinys žino, kad kiekvienu 
metu už blogą elgesį ar nusikal
timą be jokio teisinio aiškinimo 
gali būti grąžintas į kalėjimą, 
nes jis yra kalinys. Viršininkas 
Hardy mano, kad šiuo nauju 
projektu bus išbandyta nauja 
kalinimo sistema. Blogi kaliniai 
bus laikomi kalėjime, o geri ir 
pasitaisę gyvens ir dirbs mies
te. Laisvė vilioja visus ir apsau
goja nuo nusikaltimo. Be to, 
toks kalinių kalinimas bus pi
gesnis. Ir dabar darbui išleidžia
mi kalimai rodo gerą pavyzdį. 
Šiam projektui pritaria daug 
psichologų ir nusikaltimus stu
dijuojančių komisijų.

Tik labai moralios ar kultū
ringos tautos galėjo panaikinti 
kalėjimus. Ten, kur mažėja nu
sikaltimų ir nusikaltėlių skai
čius, toks eksperimentas gali 
būti geras. Abejotina, kad jis 
tiktų šių dienų Amerikai.

vau taip laiminga, kai daktaras jus pakvietė. Dabar aš 
esu tikra, kad mes kartu vyksime j Ameriką. Aš ma
nau, kad daktaras jus pripažino sveika.

— Aš nežinau, aš tik viliuosi. Daktaras buvo 
draugiškas, — atsakė ji lėtai.

— Ponas Vytautas Budrys, prašau, — vėl šaukė 
daktaras.

— Ačiū Dievui, jau jo eilė, — pasakė Milda, — 
mama, Vytautas jau ten, — parodė j kabinetą.

Motina patenkinta nusišypsojo-
Po to visi buvo pašaukti į kitą kambarį, kur jie 

turėjo pasirašyti ant daugelio skirtingų lapų. Tada juos 
nukreipė į kitą kambarį, kur paėmė pirštų nuospaudas.

Pavakary koridorius jau buvo tuščias, bet dar jie 
laukė. Pagaliau juos pakvietė į pagrindinę raštinę. Ten 
jie rado vicekonsulą ir jaunesnį vyrą. Jaunesnysis pra
dėjo j juos vokiškai kalbėti be jokio delsimo:

— Dabar jūs prisieksite, bet prieš tai aš turiu at
kreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūs į Ameriką vykstate 
savanoriškai. Taip pat jūs turite turėti mintyje, kad jūs 
būsite tam kraštui lojalūs ir jį gerbsite, — išaiškino vy
ras aiškiai ir lėtai.

Vicekonsulas stovėjo truputį nuošaliau ir klausėsi.

— Dabar prašau pakelti dešinę ranką priesaikai, 
— pasakė vyras. Visi pakėlė rankas, ir tuo metu vyras 
perskaitė priesaikos žodžius, kuriuos baigė: “Taip padėk 
man, Dieve”.

f Buk daiiirian)
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Lietuvių įnašai į šio krašto kultūrą

Lietuvių išeivija savo darbš
tumu ir sugebėjimais yra daug 
prisidėjusi prie įvairių kraštų 
kultūros pakėlimo. Ypač tai 
žymu JAV, kur lietuvių įnašas 
įvairiose šio Ikrašto gyvenimo 
srityse yra labai ryškus.

Pietiniame JAV rajone Loui- 
sianos Politechnikos institute 
eilę metų darbuojasi lietuvis 
miškininkas J. Kuprionis. Jis 
t.err jaunimą moko, kaip augin
ti ir globoti medžius ir miškus. 
Šalia dėstymo mišlkininkystes 
kursų vykdo tyrimo darbus 
daugiausia miškų genetikoj.

Prieš keletą metų jis ėmėsi 
iniciatyvos įkurti arboretumą. 
Arbor lotyniškai reiškia medį. 
Tai botanikos sodas, kurio pa
grindą sudaro sumedėję auga
lai ; medžiai ir krūmai. Institu
tas šiam tikslui paskyrė plotą 
žemės prie ežerėlio gražioj vie
toj. Tą plotą J. Kuprionis ati
tinkamai išplanavo pagal augi
namų medžių rūšį ir išvaizdą. 
Apsodintas plotas jau siekia 
50 akrų. Toliau plotas bus ple
čiamas, keliai ir takai asfaltuo
jami.

Amerikos Ikontinentas pasi
žymi medžių dideliu įvairumu. 
Pavyzdžiui ąžuolų Lietuvoj, ir 
bendrai Europoj , tėra 3-4 rū
šys, o Amerikoj savaimingai 
auga net apie 60 skirtingų ą

Prof. J. Kuprionis prie savo mokslinio projekto

žuolų. Pietiniame JAV rajone 
net yra amžinai žaliujantis ą- 
žuolas, vad. live oak. Jis čia ir i 
žiemą, kartais net ir sniegu ap j 
klotas, žaliuoja. Panašiai ir pu- i 
šys. Kai Europoj tėra tik kelios į 
jų ten savaimingai augančių' 
rūšių, tai čia jų priskaitoma 
arti 50. Ir taip daugelis 'kitų 
medžių bei krūmų.

Į šį arboretumą J. Kuprionis 
yra sudaręs planą surinkti vie
tinių medžių rinkinius, ir taip 
pat daugelį užsieninių. Jau da
bar yra įveisęs, pvz., Australi
jos eukaliptų, Azijos kedrų, 
Pietų Amerikos pušų ir eilę Eu , 
ropos kontinento medžių. Au
gina ir lietuviškas pušis, taip 
pat baltu stiebu pasipuošusius 
lietuviškus berželius. Gaila kad 
jų sėklos buvo gautos ne iš Lie 
tuvos. Bandymai gauti lietuvis 
kų medžių sėklų lig šiol liko be 
pasekmių, nes vyresnysis bro
lis. matyt, nenori.

Papildomą arboretumo at
rakciją sudaro paliai ežerėlį nu
sitęsusi alėja, kuri iš abieju pu
sių yra apsodinama medžiais, 
reprezentuojančiais visais 50 
valstijų. Čia JAV yra paprotys, 
kad kiekviena valstija yra pasi
rinkusi savo medį. gėlę, paukš
tį. Pvz. Illinois valstijos medis 
yra stąmbiavaisis ąžuolas (bur 
oak). Jo gdib gvildai taip stam
būs. kain maži puodukai — tin
ka degtinės taurėms. New Yor
ko valstijos medis yra cukrinis 
klevas (sugar maple). Seniau 
tai buvo pagrindinis šaltinis 
cukrui gaminti. Bet ir dabar 
daugelis dar perkame šio klevo i 
saldų sirupą. Indianos medis 
yra tulpmedis (tuliptree) irt. t.

Į savo arboretumą J. Kuprio
nis jau yra surinkęs 30 valstijų

medžius. Kai kurie iš jų auga 
nenorom dėl skirtingo klimato. 
Bandoma auginti net Kaliforni
jos seųuojas. Tos auga ir gali 
gyventi 3—4 tūkst. metų. Bend
rai arboretumas bus savotiškas 
gamtos paminklas ilgiems šimt
mečiams. Panašios rūšies parkų 

, Louisianoj ir apylinkinėse vals
tijose lig šiol čia nebuvo. Yra 
čia ir senesnių parkų, bet ne to
kios apimties įvairumo atžvil
giu.

Medžiai, žinoma, auga iš lėto. 
Dabar čia jie tik kelerių metų, 
kiti tik šviežiai pasodinti. Ta
čiau po kelių metų, kai jie pa
kils aukščiau nuo žemės, suda
rys gražų vaizdą. Pasodinta la
bai daug įvairių žydinčių me
džių ir krūmų, taip pat medžių, 
keičiančių lapų spalvas.

Šio arboretumo tikslas kele
riopas : mokslo reikalams, ste
bėjimas įvairių veislių aklimati
zacijos, studentų praktikai, mo
kantis medžius pažinti, ir visuo
menės malonumui lankyti ir 
stebėti įvairiais metų sezonais 
pasikeičiančius žiedus (čia pie
tuose yra krūmų, kurie ir per 
Kalėdas žydi), pasikeičiančias 
lapų spalvas, įvairias medžių 
formas ir panašiai. Atskirų rū
šių medžiai turi pavadinimus — 
iškabas. Nors dar šis parkas 
jaunas, bet jau turi lankytojų.

Kolegija jo steigimą remia, nes 
šis parkas jau ir dabar sudaro 
jai gražią reprezentaciją. Vieti
niai laikraščiai keliais atvejais 
šį darbą yra gražiai įvertinę.

A. Z.

SUTRUMPĖJĘ
Petras Klimas Jr. per keletą 

valandų atskrido iš Paryžiaus 
pas savo seserį Eglę Klimaitę - | 
Fourier - Ruelle, kurios vyras 
yra Prancūzijos ambasadorius i 
Dominikonų respublikoje.

P. Klimas vyko atostogoms 
ir ta proga buvo sustojęs Miami 
pas savo šeimos seną pažįsta
mą Jadvygą Tūbelienę, buvusio 
Lietuvos min. pirm. žmoną. 
Dviejų savaičių atostogos davė 
jam progos aplankyti Bahamų 
salas. Dominikonus ir Miami, 
Floridoje.

Nustebinta .jo gryna tarsena 
ir geru mokėjimu lietuvių kal
bos, paklausiau:

Kaip gi jūs tokioje didin
goje svetimybių jūroje išlikote 
bangų nenuneštas ir dar neuž
miršote lietuviška kalbėt1?

— Esu lietuvis. Pasirinkimo į 
kito nėra ir negali būti, — trum į 
pai. lakoniškai atsakė, ii” ir 
man primulė a. a. jo tėvą Petrą 
Klimą Ss., Lietuvos nepriklau
somybės akto signatarą ir ilga
metį mūsų atstovą Prancūzijo- ! 
je-

— Padaręs tokią didele kelio- j 
nę, kodėl nenotrite ilgiau pavie
šėti Floridoje?

Turiu skubėti, kad laiku 
sugrįžti į tarnybą. Dirbu prie 
universiteto, todėl turiu daug 
atostogų, kurias sunaudoju a- 
tostogoms.

— Mėgstate keliauti. Kur jau , 
buvote nukeliavę?

Lietuvaitės skautėj Amerikoj stovykloje klausos- programos.

New Yorkas 30 tūkstančių, 
o kiek Chicaga

JURGIS JANUŠAITIS

Iš New Yorko atskuba džiugi 
žinia: New Yorko Lietuvių fon
do vakarienėje suklota trisde
šimt tūkstančių dolerių, šauni 
suma! Lietuvių fondas per vie
ną vakarą gerokai ūgtelėjo. Iš 
tos trumpos žinutės jau numa
nu, kad lietuviai stiprokai su 
judo, savus įnašus vieni padidi
no, kiti naujais nariais įsijungė 
į Lietuvių fondo šeimą.

Žinia gerokai sukrėtė Jhica- 
gą. Juk Chicaga — lietuv.ų sos
tinė Juk čia gyvenama per šim
tas tūkstančių, o gal ir dauginu 
lietuvių. C:a ir Lietuviu fondo 
vyriausieji smegenys.

Visi šūktelėjo: jei N?w Yor
kas trisdešimt tūkstančių, tai 
kiek suklos Chicagos lietuviai0

Smalsumo vedinas užklystu j 
Lietuvių fondo būstinę. Randu 
geras nuotaikas. Vykd. vicepir
mininkas ir reikalų vedėjas, uo-

ATSTUMAI
— Geriausiai pažįstu Euro

pą. Aplankiau Švediją, Norve
giją, Portugaliją, Ispaniją, Ita
liją, Graikiją, Olandiją, Švei
cariją, Belgiją, Daniją. O ir už 
Europos ribų — Turkiją, Liba
ną, Jordaną’ Siriją, Egiptą, Tu
nisą, Ameriką ir Kanadą. Vi
sur keliauju su senuoju lietu
višku pasu, kaip Lietuvos pilie
tis.

— Kaip? Jūs dar neturite 
Prancūzijos pilietybės ?

— Nepaėmiau ir neprašiau.
Jaunam inteligentui nesveti

mas yra lietuvių visuomenės dar 
bas. Jis yra Paryžiaus liet. b- 
nės valdybos narys (pirm. kun. 
J. Petrošius).

J. Tūbelienės sodelyje; iš kairės j d.: Petras Klimas Jr., Ona Petru 
lienė, Janina Pakštienė ir Jadvyga Tūbelienė.

lūs LF entuziastas A. Rėklaitis, 
įvairius darbus glėbiais apglė
bęs, vieniems siunčia padėkos 
la.škus, kitiems praneša apie 
įnašo gavimą, o čia vis r tujų 
interesantų ir ne tuščiomis ran
komis, bet su stambiais įnašais 
laukia.

Maloniai sypsosi mūsų seno
sios kartos žymusis veikėjas, 
ką i'k atšventęs savo nuostabiai 
gražią 80 metų amžiaus sukak
tį, dr. Steponas Biežis ir ran
koje laiko stambų įnašą Lietu
vių fondui. “Vyrai, dirbkite kon 
krečius darbus, budėkime visi 
lietuviškojo gyvenimo sargybo
je”.

Jūsų Įnašas dabar bus, Dak
tare, 500 dol. Jis įrašytas jūsų 
ir ponios Biežienės vaidu. A- 
čiū, mielas daktare.

Štai neatlaidus lietuviškų rei
kalų gynėjas, buvęs Lietuvoje 
pašto viršininkas, dabar jau pen 
sininkas, sunkiai dirbęs ilgus 
metus Wabash geležinkelio sto
tyje, Jonas Ti jūnas savo ir žmo

Bendruomenės valdyba lei
džia biuletenį 2-3 numerius per 
metus. Valdyba gauna beveik 
visą išeivijos periodinę spauda 
ir, kaip visur, ruošia minėjimus, 
paskaitas ir t. t.

Prancūzijos lietuvių kolonija 
siekia 1.800 asmenų, drauge su 
vaikais ir mišriomis šeimomis. 
Apie 200 iš to paties skaičiaus 
gyvena Paryžiuje ir jo apylin
kėse.

— Ar patiko Miami, ir kada 
vėl sugrįšite?

— Gražu Miami, tačiau, nau
jų projektų nedarau. Stengsiuos 
skristi į dar nematytus kraštus, 
kai dabar yra sutrumpėję atstu
mai. J. Narūnė

nos dr. Rožės Tijūnienės vardu 
įnašą didina iki 600 dol. “Visi 
sutartinai, po šimtinę ir pasiek
sime tikslą. Reikia atsiminti, 
kad Lietuva mums davė gyve
nimą, tad dabar turime jai at
sidėkoti. LF yra vienas iš tų 
šaltinių, kuris gaivins lietuviš
kąjį gyvenimą išeivijoje” — dės 
tė Jonas Tijūnas.

Lengvutė šypsena nuskuba 
kun. Jono Vėlučio veide, kai J. 
Tijūnas, vajaus vykdytojas, 
spaudžia jam ranką ir dėkoja 
už įnašo padidinimą, dabar jau 
pasiekusį iki 700 dol. Šis vyras 
tylus sava prigimtimi, tyliai ir 
savo duoklę atiduoda lietuviš
kam reikalui. Tyliai ir su ryžtu 
savo įnašus įteikia Stasys ir Zu
zana Žilevičiai 200 dol., Kazys 
ir Genovaitė Maldėnai, dr. A. 
Valis - Labokas po 100 dol. ir 
tampa naujais nariais. Tampa 
nariais tos gražios ir didelės 
Lietuvių fondo šeimos, kuri vi
są dėmesį skiria lietuviškojo gy
venimo ateičiai.

O štai šaunaus Gustonių so
džiaus atstovai gražų sumany
mą iškėlę ir šio kaimo augin
tiniai neseniai sutelkę visą tūks 
tantinę, dabar savo darbu ir su
manumu surinko dar 250 dol. 
O kad taip visi klubai ir klube- 
liai, kad visos organizacijos po 
tiek, būtų ir pačių organizacijų 
darbas prasmingesnis.

Giliai susimąstau žvelgdamas 
į didį patriotą, entuziastą, Le
monte įkūrusį Lietuvą, dabar 
sunkiai sirguliuojantį Joną Bag 
danavičių ir jo gyvenimo paly
dovę Vaclovę, kai LF būstinėn 
atkilęs ir vos galįs išsilaikyti 
savo įnašą padidina iki pilnos 
tūkstantinės.

“Tik meilė Lietuvai ir darbas 
čia lietuviškuose dirvonuose 
mums padės išlikti lietuviais”, 
— trumpai taręs, Jonas Bag- 
danavičius atskaitė savo dalį. O 
jis yra vienas iš st'priųjų LF 
šulų, vajaus vykdytojų Lemon
te.

“Čia mūsų augančio jaunimo 
kukli auka — įnašas Lietuvių 
fondui. Tai ių skatikai skirti 
tėvelių gimtojo krašto — Lietu
vos atminimui. Priimkite jų šią 
nuoširdžią dovaną”, — kalbėio 
mokytojas Serapinas, įteikda
mas Chicagos aukšt. lit. mo
kyklos 116 dol. įnašą ir tuo jį 
padidindamas iki 565 dol.

Laimutė ir Algirdas Stepai- 
čiai, Aldona ir Marius Sodniai, 
prisiminę savo gerąjį tėvelį, am
žinybėn išėjusį prieš 25 metus, 
io brangų atminimą jie įamžina 
šimtine Lietuvių fonde.

Ir daug kitų vardų A. Rėk-

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga-, 
lia, bei nurodoma jų forma ir! 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie- | 
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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BANGA
TV. Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditloners. Pard. ir taisymas. 
2649 W 68rd St.. Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. TeL YA 7-5980

laitis įrašė į Lietuvių fondo 
knygas, jose atžymėdamas tai 
stambius, tai mažesnius įna
šus.

Būstinėje vis nauji interesan 
'tai, vis gražūs ir nuoširdūs lin
kėjimai Lietuvių fondui ir ar
tėjančios Lietuvių fondo vaka
rienės proga skuba nariais tap
ti nauji žmonės. Jų susirinko 
didelis ir gražus būrys. Bet dar 
įnašai tepasiekė tik 10,000 dol. 
Kiek dar toli iki New Yorko. 
Chicagai reikia sukrusti, nes 
čia lietuvių sostinė, tad dau
giau iš mūsų ir reikalaujama. 
Ar nebūtų gražu pralenkti ir 
New Yorką. O gegužės 25 d. 
Jaunimo centre rinksimės visi 
LF vakarienei, kurioje išgyven
sime didį lietuvišką rūpestį ■— 
kaip užbaigti milijoną.

LF idėja kilni, darbai skirti 
lietuvio išlikimui svetimoje jū
roje.

-o—
DAR YRA ŠUNDAKTARIŲ
Neseniai Kartagenos (Ko

lumbijoje) policija suėmė “dak 
tarą”, kuris buvo atidaręs ka
binetą ir sėkmingai gydė ligo
nius. Jo laukiamajame stovė
jo eilės žmonių. Pacientai tvir- 

-■»>
TELEVIZI JOS

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis. Goethės, Šilerio. 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

M O V I N G
«lMir>«UMtiu< perkrauHtynuui 

fvalrių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIJEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5
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Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin niinkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys .............. $1.50
(gyvenimo temomis Kristaus, dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ......................
(apreiškimų pasakojimai)

$1.00

$1.50

$2.00

MARIJA MUMS KALBA. S. Matulis, MIC $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
pne knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

III1IIIIIIIIIUIIII1IIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||„|,|„|||||U

tino, kad daktaras esąs tikrai 
“Dievo atsiųstas”. Policija dė
mesį į jį atkreipė, kad jis nie
kam neišrašydavo receptų, o 
vaistus duodavo pats į rankas, 
supiltus į bonkutes. Patikrinus 
vaistų sudėtį, rasta,, kad tai 
yra ne kas kita, kaip grynas 
vandenėlis. k*
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
!HHI||||ll!lllll!IHIIIIIIIIHIIHIIIIII|lllllil111

10% __ 20% — 30% pigiau mokėsit
dž apdnuul t nuo ugnies ir automo
bilio pus
FRANK ZAPOLIS

3208 VVest »5tll Street 
Chicago, lUinois 

Tel. GA -1-81(54 ir GB 6-4339

mr; amausaBas aamsBsmeE sam

M O V fl N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8068

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J RUDIS — Tel. CL 4-1050

'į*1 "J11 'Į11111111111H

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
21(08 OOth St. Tel. WA 6-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
333:5 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalriij. prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraust.vmaB 
Ilgų metų patyri mas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VI’DRAUDU AGENTŪRA 
Marmi. iryvybės,

automobiliu, 
-veikatos. biz
nio
t’a toglos OtaL. 
iiiokčtimo sa-
• > «►

i. BACEVIČIUS
,(455 s Kedzie Avė. PK 8-2283

įHiiiiiiltiinildiiiihiiiiiiiiiiUilillIlIlIlIlIll

LcOS SINCLAIR SERVICE
I,FONAS FRANCKUS 

stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588
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Maniakas ir Stipresnioji 

scenoje

Maniakas , jauno lietuvio 
rašytojo Kazio Sajos vienaveik
smė tragikomedija. Si tragikome
dija parašyta tarp senojo ir mo
dernaus teatro. Jeigu sename 
stiliuje žiūrovas gaudavo, saky
tume, veik sukramtytą patiekalą, 
tai Maniake” jau ir pačiam žiū
rovui reikia pagromuliuoti.

Veiksmas vyksta greitojo trau
kinio vagone. Kupė sėdi geležin
kelietis - traukinio mašinistas. 
Ant palangės staliuko pora bon- 
kų ir stiklinių. J kupę įeina kelei
vis - gydytojas. Atsisėda ir skai
to žurnalą. Įsigėręs mašinistas 
kalba gydytojui. Jo kalba su keik
smažodžiais ir priekabi. Jis nusi
vylęs gyvenimu. Žmona su sū
num palikusi jo narpus. Kibda
mas prie gydytojo, galiausiai 
įtaria, kad gydytojas ir yra tas 
įsibrovėlis vagis, pavogęs jo mei
lę — žmoną ir sūnų. Traukinio 
koridorium praeina net porą kar 
tų moteris su ūsiukais. Durys, į 
kurias ji eina, užsklęstos iš vi
daus. Pasirodo traukinio parei
gūnas ir šaukia keleivius į kori
dorių. Čia praneša, kad gauta ži
nia, j°g į traukinį patekęs ma
niakas, kuris norįs pagrobti trau
kinį. Sumišimas. Pareigūnas įsa
ko visiems sekti įtartinus kelei
vius, o gydytojui juos patikrin
ti. Pirmoji auka mašinistas, kurį 
pats gydytojas “įtaria”. Jie susi
kimba peštynėms. Įsikišus parei
gūnui ir kitiems keleiviams, jis 
izoliuojamas atskiroje kupėj. Se
kančioji auka šungaudis. Jis pa
tenka pas mašinistą. Pagaliau iš 
išvietės pareigūnas išvelka asme
nį, kuris sakosi esąs artistas ir ten 
skutęsis. Kvirčas tarp damos su ū- 
siulkais ir pareigūno. Pasirodo, 
dama yra vyr. konduktoriaus žmo 
na. Ji grąsina pareigūnui, o tas 
išsigąsta. Čiapat jauna keleivė 
veda flirtą su daktaru. Pasirodo 
pižamoje ir aprišta galva tipelis 
užsimetęs milinę, apkabinėtą or
dinais. Atvedamas profesorius, 
kuris yra vienintelis ramus ir 
protingas žmogus keleivių tarpe. 
Įtartas maniaku, jis net nesiprie
šina. Pasako, kad net lagaminą 
turįs su savim, nes visada esąs 
pasiruošęs panašiam atsitikimui, 
Jis irgi uždaromas su mašinistu 
ir šungaudžiu. Pareigūnas pra
neša, kad kituose vagonuose esą 
daug daug suimta įtariamų. Jis 
ramina visus, kad traukinys esąs 
gerose rankose. Tačiau girdėti 
vis didėjantis traukinio greitis ir 
tankėja languose pralekiančios 
šviesos. Traukinys iš didelio grei
čio siūbuoja. Pareigūnas įsako vi
siems dainuoti į siūbavimo tak
tą. Keleiviai mato, kad traukinį 
valdo maniakas. Staiga trenks
mas ir uždanga nusileidžia.

Šioje vienaveiksmėje tragiko
medijoje matai šių dienų gyve
nimo vaizdą, kuriame žmonės 
yra bespalviai ir bebalsiai, o jų 
gyvenimo traukinį vairuoja ma
niakai. Pripratusiems prie klasi
kinio ar nusistovėjusio teatro, 
kai kieno šis vaidinimas galėjo 
būti ir nesuprastas. Ir vis dėlto tai 
šių dienų gyvenimo tikras vaiz
delis, kuriame gali ir pasijuokti.

Vaidino: Išgėrusį mašinistą — 
Jurgis Jašinskas, gydytoją — Bro
nius Mikonis, pareigūną — Jonas 
Valiukonis, aktyvistę — Birutė 
Vaičjurgytė, valdininką pižamo
je __ Edvardas Mickūnas, profe
sorių — Norbertas Lingertaitis, 
šungaudį — Gytis Gavelis, ma- 
dame — Irena Žukauskienė, ar- 
tistii —: Antanas Januška ir ke
leivę Birutė Adomavičiūtė.

“STIPRESNIOJI“

Tai švedų dramaturgo Augus
to J. Strindbergerio trumpas vie
no veiksmo dialogas, sakytume, 
monologas. Kavinėje sėdi jauna 
moteris, rūko cigaretę o ant sta
liuko puodukas kavos. Įeina kita 
su ryšuliais. Padavėja paima pal
tą, skarą, galvos gaubtuvą. O ji 
ir rengdamasi kalba su sedin- 
čiąja. Jas riša sena pažintis ir 
bendri draugai. Ji kalba apie Pa
ryžių, draugus, apie save, vaikus, 
vyrą. Rodo dovanas, kurias nu

pirkusi sūnui ir dukrai, tulpė
mis išsiuvinėtas šliures vyrui. 
Kalba ir kalba. Jai esą gaila, kad 
jos vyras su jos drauge nekalba. 
Ji atsiprašinėja už vyrą ir prašo 
į svečius. Sėdinčioji nieko neat
sako, rūko, o kartais reaguoja į- 
ronišku šypsniu. Kalbančioji 
nebeišlaiko ir šaukia, kodėl vy
ras liepęs skaityti tas knygas, nes 
tu jas skaitai; tulpėmis turėjau 
siuvinėti šliures, nes tulpės tavo 
gėlės; buvai vaiko krikšto moti
na ir tavo tėvo vardu pakrikšti- 
jom vaiką, nes vyras taip įsakė, 
ir t. t. Ir vėl moterišku balsu,- 
Bet tu pralaimėjai. Mes su vy
ru mylimės. Padavėja paduoda 
paltą, o ji išeidama atsisuka. - Aš 
einu mylėtis su vyru, - bet čia 
pat prakiūra ašaros. Sėdinčioji 
pakyla ir be sustojimo kvatojasi.

Šis trumpas vienaveiksmis la
bai stipriai pagrįstas psichologiš
kai, kada tylinčioji priverčia a- 
ną viską išsipasakoti. Tylinčios 
vaidmuo yra gal net sunkesnis. 
Ji savo rafinuotumu ir trumpu i- 
ronišku žypsniu turi atsakyti į 
kalbančios visą monologą. Kal
bančioji Rita Ausiejūtė, o tylin
čioji Birutė Vaičjurgytė.

Abu veikalus režisavo mums 
gerai pažįstamas savo gerais pas
tatymais Aleksandra Gustaitie- 
nė. Geros dailininko Vikto-1 
ro Vizgirdos dekoracijos, o taip 
meistriški garsai ir šviesos Romo 
Šležo, aktorių apipavidalini
mas- grimas Stasio Santvara.

Lietuvių piliečių klubo audito
rija buvo pilna žiūrovų. Tai dar 
kartą matom, kad vaidinimai y- 
ra mėgiami. Ir džiugu, kad Alek
sandra Gustaitienė, o taip pat ir 
Antanas Gustaitis nepavargsta. 
Režisūra Gustaitienės, o visas or
ganizacinis darbas Gustaičio. 
Taip pat džiugu, kad dar yra no
rinčių vaidinti. Tokie pastaty
mai reikalauja daug ir niekeno 
neapmokamo darbo. O jie yra 
lietuviškos kultūros ir lietuvybės 
palaikytojai. P. Žitkus

KUNIGO SAULAIČIO PRIMI
CIJOS

Antano Saulaičio šventinimas 
į kunigus įvyko Šv. Juodapo baž
nyčioje Waterbury. Šventino 
vysk. V. Brizgys.

Pirmąsias mišias — primici
jas kunigas Saulaitis laikys So. 
Bostone Šv. Petro parapijos baž
nyčioje birželio 1 d. Po šv. Mi
šių, Bostono skautininkų ramovė 
rengia kunigo Saulaičio pagerbi
mą Lietuvių Piliečių d-jos audi
torijoj So. Bostone.

Kun. A. Saulaitis daugumai 
lietuvių pažįstamas kaip aktyvus 
skautas, jaunimo stovyklų vado
vas, laikraštininkas. Jis baigė jė
zuitų kolegija.

KULTŪROS KLUBE B. 
SRUOGA

Gegužės mėnesio L.B. Kultū
ros klubo susirinkime kalbės Jur
gis Blekaitis apie Balio Sruogos

Hartfordo Lietuvių Moterų klubų federacijos valdyba. Iš k. j d.: (sėdi) — D. Grajauskienė, A. Vitku
vienė, S. Cinkienė ir A. Ustjanauskienė; (stovi) — D. Brazdžionienė ir B. Zabulienė.

MŪSŲ
Hartford, Conn.

ŽAVĖTINA HARTFORDO 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 

VEIKLA

Lietuvių Moterų klubų fede
racijos pirmininkės Vincės Jo- 
nuškaitės pastangų dėka prieš 
keletą mėn. Hartforde buvo (į- 
steigtas Lietuvių Moterų klu
bas. Į steigiamąjį susirinkimą 
atsilankė daugiau dalyvių, ne
gu buvo tikėtasi ir rezultate 
buvo išrinkta valdyba, į kurią 
įėjo A. Ustjanauskienė, S. Čiur- 
lienė, D. Brazdžionienė, B. Za
bulienė, D. Grajauskienė ir A. 
Vitkuvienė.

Kadangi į steigiamą susirin
kimą jokių korespondentų ne
buvo pakviesta, tai sunku pa
sakyti, kokie ateities planai bu
vo svarstomi, tačiau, nepraė- 
ius nei porai savaičių, jau teko 
išgirsti per lietuvišką radiją, o 
taip pat ir per amerikiečių spau 
dą, kad Hartfordo Lietuv'ų Mo
terų klubas ruošia vadinamą 
tradicinį lietuvišką velykų sta
lą. Taip buvo paskelbta per mū
sų radijo valandėlę, o ameri
kiečių spauda pavadino: “A mi
le long Lithuanian traditional 
Easter table”.

Nėra abejonės, kad moterų 
klubo organizatorės, prieš pra
dėdamos šį pirmą pasirodymą 
labai jaudinosi. Nė viena iš jų 
negalėjo pramatyti, kaip tau
tiečiai reaguos į naujai įsteigtos 
organizacijos pirmąjį žingsnį. 
Dėlto tos, kurios turėjo jau 
praktikos iš kitų parengimų, ap
skaičiavo, kad prie geriausių są-

kūrybą. Susirinkimas įvyks gegu
žės 24 d. 7:30 vai. vakare Tarp
tautinio Instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė. Bostone.

Mrs. Barbara Young, žmona Apollo lu piloto John, įvairiose pozose, 
kai ji kalbėjo su vienu žinių agentūros atstuvo Seabrook, Tex,
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■’gų daugiau kaip šimtas sve

čių neateis. Ir kada atėjo lemia
ma diena ir organizatorių akys 
buvo nukreiptos į įeinamas du
ris, tai atrodo, kad svečiai pra
dėjo birti, kaip žirniai iš mai
šo. Beveik trys šimtai tautiečių 
pripildė pilną Lietuvių klubo sa
lę ir organizatorėms nieko ki
to neliko, kaip tik orgamzuoti 
papildomas kėdes ir stalus.

Sunku pasakyti kaip čia at
sitiko, kad šis pirmasis Hartfor 
do Lietuvių Moterų klubo pa
rengimas susilaukė tokio ddelio 
pasisekimo,. tačiau tenka kon
statuoti malonų faktą, kad visi 
svečiai be išimties buvo nepap
rastai patenkinti. Yra sunku 
aprašyti, kas buvo ant vad'na
mo “A mile long table”. Kruopš 
čių komiteto narių pastangomis 
ten buvo paruošta ir padėta vis
kas, apie ką tik mes galėtumėm 
pagalvoti. Pradedant keptu par
šiuku ir baigiant lietuv'škais 
margučiais, velykinis stalas bu
vo nepaprastai turtingas ir iš
taigingas.

Tačiau ne valgis buvo pagrin- 
d'nis tikslas šio pirmo moterų 
klubo pasirodymo. Savo įžangi
nėje kalboje klubo pirmininkė 
pastebėjo, kad ši diena yra la
bai reikšminga Hartfordo lietu
vėms moterims. Pirmą kartą jos 
vieningai išeina į visuomenę ir 
pirmą kartą jos įrodo, kad lie
tuvės moterys gali taip pat kon
krečiai prisidėti prie bendros 
tautinės veiklos ir tautinių tra- 
d’cijų išlaikymo.

Po jos, kalbą pasakė Hart
fordo Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas, o taip pat atvy
kusios iš kitų Connecticut mies
tų lietuvių moterų klubų atsto
vės, kurios sveikino naujai į- 
steigtą Hartfordo moterų klu
bą ir linkėjo pasisekimo atei
ties veikloje. Malonią staigme
ną padarė į šį pobūvį atvykęs 
Hartfordo miesto burmistro pa
vaduotojas George B. Kinsella 
su ponia. Šis savo kalboje išreiš
kė didelį pasitenkinimą, kad lie
tuvės moterys suruošė tokį pui
kų parengimą.

Po malonių prakalbų ir lin
kėjimų svečiams buvo suteikta 
kita maloni staigmena. Pasiro
do, kad, niekam nežinant, jau
nosios Hartfordo lietuvės po
nios, vadovaujant Kotrynai Ma- 
rijošienei, suorganizavo specia- 
Vai tam įvykiui pabrėžti tauti
nių šokių grupę. Kaip jos šo
ko, tai aš nesiimu aprašyti. Tur 
būt. užteks pasakyti, kad plo
ninai truko ilgiau, negu jos šo
ko.

Tą patį vakarą amerikiečių 
televizijų stotys parodė, kaip 

• atrodo “A m'le long Lithuanian 
Traditional Easter Table”, o ki
tą diena amerikiečių spaudoje 
buvo įdėtos puikios nuotraukos, 
vaizduoiančios mūsų jaunas po
nias su tautiniais drabužiais ap
link velykinį stalą.

Kokie yra šios valdybos atei
ties planai, bent tuo tarpu nie
ko nėra skelbiama. Bet iš pa
šalinių šaltinių teko sužinoti,

kad mūsų moterys jokiu būdu 
nesiruošia miegoti ant taip ne
lauktai sukurtų laurų. Jos jau 
sudarė naujus planus tolimes
nei veiklai ir jų sekantis pasi
rodymas gali būti dar malones
nė staigmena Hartfordo lietu
vių visuomenei, negu ruošiant 
“vienos mylios ilgumo lietuvių 
tradicinį velykinį stalą”. Čikas

Homestead, Pa.
UŽDAROMA MOKYKLA

Gegužės 8 d. Šv. Petro ir Po
vilo tėvų mokytojų d-ja suren
gė paskutinį atsisveikinimo su 
mokykla banketą. Liūdnas šis 
parengimas, nes mokykla visiš
kai uždaroma.

Dainas ir šokius išpildė Holy 
Trinity iš Duųuesne, Pa., tos pa
rapijos mokyklos vaikai, po va
dovybe Roman Romaniznik, slo
vakų kalba.

Įdomu, kaip jautėsi kun. 
Plantes ir mokyklos seserys, 
kuomet nei vieno šokio, nei dai
nelės nebuvo lietuviškai? 
Parapijos mokykla uždaroma 
be parapiečiu atsiklausimo ir 
sutikimo, nors finansiškai sto
vima tvirtai nes vyskupui pa
skolinta 53,000 dol. Taipgi ne
galima sakyti, kad trūksta se
serų mokytojų, nes pranciškie- 
čių vienuolyno kai kurios sese
rys mokytojauja svetimtaučių 
mokyklose, nors pirmoj eilėj 
turėtų būti lietuvių parapinėse 
mokyklose.

Teko pasikalbėti su pranciš- 
kiete mokytoja, kuri pasisakė 
esanti airė ir nesutinkanti su 
mano nuomone, kad vienuolyne

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 

; pridėti 5 proc. mokesčiams.

ir parapinėse mokyklose būtų 
daugiau lietuviškumo.

Prie šios parapijos priklau
sau 46 metus ir gerai žinau, kad 
ši parapija prie kun. Čepanonio 
ir kun. Vasiliausko buvo vie
na iš lietuviškesnių parapijų A- 
merikoje, su daugybe draugijų. 
Per paskut'nius 8 metus mūsų 
padapijos draugijos ir ve kimas 
smarkiai puolė žemyn.

Pradėta rūpintis daugiau sve
timtaučių, negu savo reikalais. 
Nebūnant parapijoje lietuvių 
ve'klos, neturint paraginimo ir 
paramos, išnyko draugijos ir 
visoks veikimas. Taipgi nesant 
bažnyčioje choro re’manoma su
giedoti nors porą lietuviškų gies 
mių. Tikrieji š;os parapijos na
riai lietuviai tyli ir )a”kia, kas 
bus toliau. A. Žaliaduonis

VARIO PATRANKA 
UŽGRIUVO ŽMOGŲ

Robert Pohn rastas negyvas 
savo kamlbaryje 900 N. Lake 
Slioire drive. Ant jo bujvo už
griuvus 200 svarų vario pa
tranka, kurią, kaipo senieną 
turėjo savo rūmuose. Spėjama, 
kad jis mirė prieš 10 dienų. 
NAUJOKAI GAISRININKAI

Gaisrininkų akademija, 558 
W. De Koven, dabar priima 
17-23 metų jaunuolius naujo
kais gaisrininkais. Pradedančių
jų alga pirmiems 6 mėnesiams 
yra. $4,848.

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
Illinois Stato gvyentojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELĖS TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILĖ TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS 
veikalams leisti aukojo:

Po 100 dol.: Prel. K. Vasys, prel. dr. 
V. Balčiūnas, kun. St. Yla.

Po 50 dol.: Kun. A. Babonas, kun. A. 
Bertašius, kun. A. Bortkevičius, kun. V. 
Budreckas, kun. dr. V. Cukuras, kun. 
V. Dabušis, kun. J. Girdis, kun. A. Gle- 
veckas, kun. L. Januška, prel. Pr. Ju
ras, kun. R. Kasponis, kun. J. Kinta, 
kun. R. Klumbys, kun. dr. Pr. Manelis, 
p. Kl. Matkevičius, kun. J. Pragulbic- 
kas, kun. J. Pakalniškis, kun. V. Pik
turna, kun. J. Ruokis, kun. dr. Z. Smil
ga, kun. J. Steponaitis, kun. dr. J. Ve- 
lutis, kun. M. Vembrė, kun. X. Y.

Po 40 dol.: P. J. Senauskas, kun. 
X. Y.

Po 30 dol.: Kun. G. Volkavičius, kun. 
X. Y.

Po 25 dol.: Kun. L. Dieninis, kun. F.
| Kireilis, kun. dr. J. Maknys, kun. V.
I Martinkus, kun. J. C. Petrauskas, kun. 

P. Žemeikis. p. Z. Šaulienė.
Po 20 dol.: Kun. X. Y.
Po 10 dol.: Kun. A. Abračinskas, 

kun. A. Klimas, p. J. Grigienė.
Po 5 dol. P. M. Krasauskas, p. R. 

Ruseckienė.
L. K. Mokslo Akademijos Centro 

į Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems au- 
I kotojams ir labai prašo kitus kunigus 

ir pasauliečius prisidėti savo auka prie 
Akademijos paruoštų vertingų veikalų 
išleidimo. Amerikos lietuviai kunigai 
efektingai parėmė 1922 metais Lietu
voje įsisteigusią L. K. Mokslo Akade
miją, būtų gražu, kad jie ir dabar — 
tremtyje atsikūrusią ir veikiančią Aka
demiją taip pat galimai stipriau pa
remtų. Aukas, Akademijai skirtas, gali
mą įteikti prel. Pr. Jurui (adresas: Ma
tulaitis Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260), kuris yra Aka
demijos Centro Valdybos įgaliotas telk
ti Akademijai lėšas Amerikoje.

Kun. P.. Krasauskas,
L. K. M. Akademijos 

Centro Valdybos sekretorius

"I3)ū{c/i'5oy "
does

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

kai dažote savo namus “Dutch 
Boy” dažais. Galite matyti kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš' 
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti “Dutch 
Boy” dažus galite tik tada, kai 
po kelių metų jūsų namai vis 
dar bus gražūs. Taigi nerizikuo
kite mėgindami pigius dažus — 
reikalaukite “Dutch Boy” dažų 
savo namams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. VVestern Avė.

Chicago, III. 60629, Tel. PR 6-1300
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KAIP ŠIEMET PAMINĖSIME 
IŠVEŽTUOSIUS Į SIBIRĄ

Religiniu koncertu su muz. Sasnausko “Reąuiem" Mar
ąuette Parko parapijos bažnyčioje birželio 14 d., 7 vai 
vakare

Marąuette Parko bažnyčios 
parapijos choras ir atskiri so
listai jau baigia pasiruošti 
šiam naujam ir rimtam pasiro
dymui, kurį rengia LB Chica
gos apygardos valdyba, šie
met norima padaryti kitaip, 
negu būdavo minima, ši skaudi 
ir reikšminga diena lietuvių tau 
tai ir patiems lietuviams. Juk 
daugelis išvežtųjų į Sibirą ano 
laiko dienomis ten rado mirt} 
ar grįžo be sveikatos į tėvynę, 
o kiti ir šiandien dar ten tebe
vargsta.

Šitam įvykiui atžymėti ir 
pagerbti žuvusius asmenis Si
bire ir partizanus tėvynėje bei 
kitose vietose, yra rengiamas 
religinis koncertas bažnyčioje. 
Vieta ir laikas parinktas geras, 
o muz. VI. Baltrušaičio veda
mas choras yra pasiryžęs viską 
gerai išpildyti. Be to, turėsime 
tris solistus, kurie atliks kelio
lika giesmių su vieno prelato' 
įžanginiu žodžiu apie dienos 
reikšmę ir prasmę lietuvių tau
tai.

Koncertas baigtųsi muz. Sas 
nausko vertingu “Reąuiem”, 
kurį išpildys choro dalyviai. 
Bažnyčia bus specialiai deko
ruota ir papuošta, pritaikant 
atatinkamas šviesas, įrengiant 
viduryje bažnyčios katafalką 
ir sudarant tikrai įspūdingą ir 
šventišką nuotaiką, kuri reika
linga pagerbiant savo mirusius 
kankinius. Tuo reikalu pasirū
pins menininkai.

Yra numatyta turėti ir pro
graminį leidinį, kuris būtų gau 
namas prie įėjimo į bažnyčią.

Tuo reikalu . plačiau buvo 
pasitarta Jaunimo centre. Tai 
buvo gegužės 9 d., kai susirin
ko posėdžiui Marąuette Parko 
bažnytinio choro atstovai su 
muz. VI. Baltrušaičiu, apygardos 
valdybos bei spaudos ir radijo 
bendradarbiai. Ten buvo ap
svarstytos visos detalės tokio 
koncerto įgyvendinimo ir jo 
sėkmingo darbo pradžia. Tuo
met sutartinai buivo nutarta to
kį koncertą vykdyti ir j;a.m ruoš 
tis, pasidkirstant visiems nu
matytas pareigas.

Pasirodo, kad tokiam darbui 
atlikti, yra reikalingos ir lė
šos. Todėl į koncertą bažnyčio
je einant reikės įsigyti pakvie
timą, kurio kaina būtų iki po
ros dolerių. Kreikia sutelkti 
tūkstantį žmonių. Kai vienas 
atstovų pasakė, kur vasaros 
metu gausime tiek dalyvių, tai 
jam buvo atsakyta; kad tik

vieno Marąuette Parko lietuviai 
tą dieną užpildys pilną bažny
čią, o kur dėsime atvykusius 
iš kitų vietovių? Turbūt, reikės 
daugeliui pastovėti, o ypač 
tiems kurie iš anksto neturės 
pakvietimų ir nespės užimti sė- 
dimųjį} vietų. Taigi, koncertui 

• reikia pasiruošti ir žiūrovui. 
! Kiti pareiškė, kad šitam kon
certui yra nereikalinga jokia 
reklama! Antanas .Gintneris

GINČAI DEL 
“ATJAUNINIMO” VAISTŲ

Jau esame rašę, kad Kolum
bijoje vienas gydytojas tikrai 
ar tik tariamai atradęs vais
tus, žinomus piliulės H - 3 var-j 
du, kurie galį atjauninti žmo
gaus organizmą. Tačiau medi
cinos ekspertai dėl jo paskuti
nio žodžio dar netarė. Viena 
ligoninė šiais vaistais bandė 
gydyti 100 ligonių 45 - 80 m. 
amžiaus. Gydytojas O’Byme 
pareiškė, kad jis abejojąs, ar 
šie vaistai galėtų atjauninti 
žmogų, tačiau jis turįs kai ku
rių atjauninimo savybių. Kitas 
specialistas pareiškė, kad jis 
8 mėnesius davęs šiuos vaistus 
savo pacientams, kurie rodą kai 
kurių pagerėjimo simptomų. 
H - 3 priduodąs kūnui tam tik 
rą gyvumą, padidina muskulų1 
veiklumą, sėksualinį pajėgumą, 
nuotaiką, pagerina atmintį ir 
suteikia optimistiškas nuotai
kas. Taip pat buvę pastebėta, 
kad pražilę plaukai patamsėję, 
kraujo ir širdies veikimas sus
tiprėjęs. Tačiau jis pridėjo, kad 

i nereikia pamiršti ir žalingų 
reiškinių, kuriuos gali minėtas 
vaistas iššaukti. Viena esą tik
ra, jis gerokai padedąs reuma- . 
tikams. k. kl. |

— Amerikoje įkas 14 sekun
džių gimsta žmogus.

— Amerikoje 1968 m. į au
to nelaimes buvo įvelta 70,000 
mašinų.

RADIO PROGRAMA

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

BOTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2025 W. 68. PR 8-6082 
Nelaukit -- užsiregistruoki t dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs d61 pa. 
tarnavimo nemokamai

t O A T R A C T O «

V = > < 1= REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!1J 9451 West OOth Street 

J TeL HE 4-7482

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

DOMAS ŽURAUSKAS 
HKATING & SHEE'f METAL 
4444 S. \Vestem, Ohlcago 9, Ui.

Telefonas VI 7-3447.

ĮSIGYKITE DABAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Salia 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.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisbme mūrą “tnck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LR 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
1||||||||IIIIIIIIIIIIIIII|I||||||||||||I|||IIMI»H

REAL ESTATE

CICERO. Geras mūrinis, 3-jų bu
tų namas. Apyl. Cermak ir 50 
Avė. 4—4—2i/2 kamb. Pajamų 
$200 plius butas savininkui. Labai 
geras pirkinys. $23,500. SVOBO
DA, 2134 S. 61 st Ct., BI 2-2162. 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7038

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

GERAS PIRKINYS! TIK $9,900.
2 butai po 4 kamb. Gazu apšild. 2 
maš. garažas. Apyl. Tripp ir 27th 
(Pietvakariuose). SVOBODA, 3739 
W. 26tb St. LA 1-7038.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintai. 2 priegonkiat. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 jm> 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis tr garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 lr 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

I) metų, 2 po 5% kumb. tr 4
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
(nsuranoe — Income T*x 

Notary Public

273’ W. 43rd St. — CL 4-2390

REAL ESTATE

Prie 72 lr Uawii<lale — 6 kamb., 
9 metų do luxe bu.ngu.taw. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,600.

Prie <18 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. 420,500.

Prie 71 ir Tulman — Mūras. 8 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui' 
Garažas. Nebrangus. $43.600.

7<» ir Wasti<enau. Muroo 2 pc 
a kamb. Ir butas rūsy 8-Ju Karnh 
$28,900

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

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko l % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

aukšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $36,000.

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

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

5 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Marąuette Pke. (ant Artesian Ave
nue) parduodamas 7 kamb. mūr. 
namas. Pilna vonia ir 2 *‘powder 
rooms’’. Galimybė įrengti kamb 
išnuomavimui. Namas geram sto
vy. 1 auto garažas. Agentai pra
šomi nesikreipti. Nuo pirmad. iki 
penktad. po 6 v vai. skambinkite 
RE 7-0362.

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb. 
gražus $16,500.

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,500.

2- jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 lr 6 kamb. 

$28,000.
4- lų butų po 2 miegamuosus 5 

met. senumo $49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut

garažas $28,000.
6 kamb. rezid. 2 aut. garažai 

$29,00.
3 geri bizniai: žuvu - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III.

Tel. 257-6675

HELP VVANTED — VYRAI

A growing company needs

EXPERIENCED
MAN

for gen'l Plant Maintenance
Good salary and company benefits

CHICAGO DISPLAY C0.
1301 Armitage Avenue 

MELROSE PARK, ILLINOIS 
________ TEL. ES 9-8500________

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

FOR WIIOLESALER
Some experience helpful būt not 

necessary
Secure permanent position. 

Many fringe benefits
Mr. Lincoln & Irving

Phone — 281-4845

HELP VVANTED MOTERYS

LUM ED LATE OPENINGS

WAITRESSES
Full time and part tlme positlons, 
vartaus hours, good salary, out- 
standing employee benefits. Apply to 

MR. BORKMAN, Food Manager
WALGREENS

1135 Lake Street, Oak Park, III.

EXECUTIVE
SECRETARY

For growing concern in Eik Grove 
Village. Good company benefits 
and salary. Mušt be intelligent and 
good coordinator

HOURS: 8:30 TO 5

Call MR. CRIDER
437-1950

GIRL FRIDAY
Growlng Service organization for 

large air-conditioning manufacturer. 
Typing, billing and varied duties. 
Congenial oiffice. Permanent. Excel- 
lent startlng salary.

Phone Mr. Green, DE 7-1900

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINE 
ASSEMBLERS

For Punch Press manufacturers. 
Mechanical ability or aptitude will 
ąualify you.

* Day Shift ’ Top Wages 
* Life Insurance

SERVICE MACHINE C0. 
2310 W 78th Street

SHIPPING CLERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST..
CHICAGO, ILLINOIS

PUNCH PRESS
OPERATORS
Experienced Operators 

Openings on lst and 2nd Shift 
ALL COMPANY BENEFITS

THE PATHFINDER C0.
Division of Allen Electric & 

Eąuipment Company

5445 N. Elston 282 6600

ENGINEERS
SAN FRANCISCO

TO $18,600
Clvll Englneer wlth structural and 
Steel building experlence plūs man- 
agement potentlal. State registered 
license preferred, būt not reąulred 
Salary oommensur&te wlth experl- 
ence and ablllty. Paid relocatio'n. 
Send resume to:

MICHEL & PFEFFER
212 Shaw Road 

So. San Franetsco, Cal. 94080
Ali eąual opportunity employer

Sv. Tėvas Paulius VI-sis iš šven
tųjų sąrašo išbraukė šv. Kristofo
rą, įkurio medalis matyti viršuje, 
tr Šv. Nikalojų. kurį žmonės mėgo 
vadinti Kalėdų seneliu.

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

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-Jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
VletovSs Marąuette ir Gage parkai.

Geras Investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapiewood Av.. CL 4-7450

Laiškas Jums
Uotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
roū-ro garažas. Tuoj galit užimti, Prie 
mūsų. $24,800.

6 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, kabinetu virtuves, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $56,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

VYRAI IR MOTERYS

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No expcrience necessary

One of the largest cleaning con- 
tractors has openings for evening 
work. Good pay, paid vacations. 
hospitalization. Opportunity to
become foremen, foreladies and 
supervlsors. Two referenee letters are 
needed. Applieattans are taken from 
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Fri.

Maintenance Services
325 VV. Vau Buren Street 

TEL. — 341-1111

DĖMESIO!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiuii

ARE YOU 
AGGRESSIVE

Bold, active, enterprislng, tenactaua, 
persuasive, and convincing? Būt yet

TACTFUL
wlth the delicate percepttan of tho 
right thing to do in a glven situa- 
tion. then please read on. Wc're a 
company that’s on the go. Our size 
has doubled in the lašt 3 years Oui 
lmmedlate plaus call for 3 major 
eotpansions in 1 969.

If you feel yiou’re the type man 
we’re ljooking for and would likę 
to join a firni with. all grovvth poten- 
tial, thon call ua today. We want 
to talk to a man that dioiešn’t need 
$800 the ftrst. mont.h, but won't 
settle for less from thon on.

For personai intervlevr

Call Russ Smith, 299-7131

Career O’Hare
Personnel

2590 E. Devon (at River Rd.) 
Dės Plaines, Illinois

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop 
See Mr. Fiseher

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Mihvaukee Avė., Chieago

Remkit tuos biznierius, kuri 

skelbiasi dienraštyje “Drauge’

HELP VV A N T E D — MOTERYS

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES 

Juzės Daužvardlenės
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie-
’uvėms

Kaina — $2.50
niinois State gyventojai prie kalnu

turi pridėti 5<J4 taksu. 

Užsakymus siųsti
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
Chieago. Illinois 60629

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M, DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

3.50
2.00
3.00
3.50

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. •
II tom. •

III tom. ■
IV tom.

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

real estate

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

•iroiOn irt M L.,
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Turimo šimtus namų Ciceroje, Benvyne. Rlverside, La Grange Part 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
It išsirinkti iš katalogo.

———-------- T1- Mf ĮąuiMUMir—****“*““.■—

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Time: Permanent Position! Good Startine Salarv 
Congenial Office

CALL MRS. P0WERS 826-5353

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

B.S. degree preferred and general duty. R.N. experience Excellnt salarv
and fringe benefits. Position avalable immediately.__ y

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR

registered nurses
All shifts open. — Shift differential.

MEDICAL TECHNOLOGIST
REGISTERED A.S.C.P.

FOOD SERVICE DIRECTOR
Background of Home economics desirable, but not necessary 

Full benefit program including retirement plan. Excellent Salaries.

Write or Call collect: 206-533-0450 
DIRECTOR OF NURSING SERVICE

SfilNT JOSEPH'S HOSPITflt
Boy 229 ABERDEEN, WASHINGTON 985i20



Blanche Hecathorne ir jos anūkė skaito prez. Nixono telegramą jos 
95 m. gimimo proga. Moteris dabar gyvena Rosenburg, Ore., gi anks
čiau gyveno M hittier, Calif., kur jos suniks Buddy, dabar jau miręs, 
kartu su prez. Nixon augo ir prezidentas savo telegramoje prisiminė 
jos puikiuis kepsnius, kuriuos vaikai būdami valgė.

EKUMENIZMAS PHILADELPHIJOJE 

IR PABALTIEČIAI

Ekumeniniu sąjūdžiu yra lai- maldoms rengiasi. Lietuvių ko-
komi darbai ir užsimojimai, su
planuojami ir organizuojami 
krikščionių vienybei ugdyti, ži
noma, atsižvelgiant laiko ap
linkybių. Vengiant netikslumų, 
įžeidinėjimų kitų tikėjimų at
žvilgiu, organizuojant bendrus 
pokalbius, diskusijas, renkantis 
bendrai maldai, šis sąjūdis jau 
plečiasi po visą pasaulį. Laiko 
dvasia okupuotoje Lietuvoje, 
reikia manyti, suartino visus 
tikinčiuosius, bet apie tikrąjį e-

mitetui, sudarytam iš 14 asme
nų, pirmininkauja Alg. Gečys.

Šiose pamaldose pasižadėję 
dalyvauti kard. John Krol, abu 
jo vyskupai augziliarai, liutero
nų, baptistų, anglikonų, orto
doksų, metodistų atstovai. Yra 
vilčių, kad kardinolas Jan Wil- 
lebrands taip pat dalyvaus. Kai 
bas pasakysią kard. Krol ir liu
teronų atstovas dr. William A. 
Janson. Giedos pabaltiečių jung 
tinis choras, diriguojamas L.

kumenizmą ten nieko negirdėti. Kaulinio ir V. Medvere. Muzi-
Tačiau lietuviai katalikai ir liu
teronai Chicagoje jau renkasi 
kai kada bendroms pamaldoms 
ir pasikalbėjimams, broliškes- 
niam bendradarbiavimui. Visa

kas Z. Nomeika duos pusės va
landos vargonų koncertą, pra
dedant 2 vai. p. p.

Šia ekumenine maldos valan-
uTiaET 7es*prie"geresnio tai“ I da prisideda savo
puaavio supratimo, prie didės- ' Pas an£om]s jung' 1 JeSas M. 
. . , •__ kuriems yra brangi religija ir

laisvė ir priminti, kad religija 
yra gujama — persekiojama ir 
laisvės nėra Pabaltijy, komu
nistinės Rusijos okupuotame.

LAIŠKAI "DRAUGUI"
PRAŠOME ŽINIŲ

Lietuvių Kultūrai remti 
draugija ruošia 600 psl. leidinį a- 
pie veikusias Vokietijoje lietuvių 
gimnazijas ir progimnazijas. Apie 
tai buvo pranešta laikraščiuose, 
tarp kitko, nurodant ir vietoves, ku
riose veikė minėtos mokslo instituci
jos.

Tiktai tame sąraše nėpaminėta 
Rothenburgo-ob der Tauber lietu
vių progimnazija, kurios (man bū
nant mokytoju 1948 m.) direkto
rium buvo Alfonsas Undžius, vė
liau — Adamonis, mokytojais: kun. 
Vincentas Leščinskas — liet. kl., St. 
Kubiliūnas — liet. litr., Kaz. Ralys 
— mat., Kaz. Kučinskas — vok. k. 
(miręs 1967 V. 19 Los Angeles), 
Petr. (?) Žibūnas — lot. kl. (visi 
buv. pedagogais Neprikl. Liet. lai
kais), Ant. Ragelis (buv. Apyl. tei
sėjas) —istor., Ugintas (buv. miš
kų urėdas) — gamt. m., Mikalaus
kienė — geogr. ir dar keli, kurių pa 
vardžių neatsimenu. Papildomų ži 
nių galėttt suteikti kas nors iš il
giau ten mokytojavusių, kurių 
dauguma dabar gyvena Chicagoje.

Minėta progimnazija priklausė 
Lietuvių šveitimo vadybai, kurios 
raštu ir aš buvau paskirtas moky
toju. Pagaigoj 1968 m., man išvyks
tant į JAV, jau veikė VII kl. Tai
gi, kitais metais turėjo gauti gim
nazijos teises.

nės krikščioniškos meilės ir vie
nybės. Vienybės dvasioje tikin
tieji, gal būt, bus pajėgesni, 

* įtakingesni, sprendžįant įvairias 
pasaulio problemas.
Šiais metais Philadelphijos ar

kivyskupija globoja ir stropiai 
rengiasi “šeštorris Krikščionių 
Vienybės studijoms Ameriko
je” (Sixth National Workshop 
for Christian Unity), kurios 
vyks čia, Philadelphijoje (Aca- 
demy of Music ir Sheraton Ho
telyje) birželio 15 -19 dienomis. 
Vadovaujamoji mintis parinkta 
“Kristus — Ženklas ir vienybės 
pranašas suskilusiam pasau
liui”. Atidaromąją kalbą sekma 
dienio vakare pasakys iš Romos 
atvykęs kard. Jan Willebrands, 
neseniai popiežiaus paskirtas 
vadovauti “Krikščionių vieny
bės sekretoriatui’. Kiti kalbė
tojai numatyti: kard. John 
Krol, Philadelphijos arkivysku
pas, kard’. John Carberry, St. 
Louis ’ arkivyskupas, Ladislas 
Orsy, SJ, iš Fordham universi
teto, William Lazareth, liutero
nų teol. dekanas i (Philadelphia), 

^Robert Stopford, Londono an
glikonų vyskupas, Johannes 
Metz, katalikų teol. profesorius 
(Munster, Vokietija), John Me- 
yendorff, rusų ortodoksų semi
narijos prifesorius (Yonkers, 
New York) ir dar keletas 

Temos bus gvildena- 
kaip: Suskilęs pasaulis

Pabaltiečiai tiki, kad jų pas
tangos, atkurti nepriklausomas 
ir laisvas savo valstybes, bus 
geriau suprastos nemažo skai
čiaus įtakingų žmonių. Šie as
menys gali padėti Baltijos poli
tiniam klausimui išspręsti. Juk 
tikintieji šiomis dienomis savo 
įsitikinimus reiškia lasviau ir 
drąsiau viešame gyvenime, da
lyvaudami įvairiuose sąjūdžiuo
se už laisvę ir tiesą. K. Š.

Šeinfeldo gimnazijos abiturientui

—Į—
KĘSTUČIUI KUD2MAI mirtis, 

io ŽMONAI ir SŪNUMS nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

ŠEINFELDO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI: A. Rūgytė, 
A. Orvidas, A. Sknipskelienė, K. Škėrienė, A. Rimienė, 
J. Račkauskas, J. Masilionis, P. Nedzinskas, P. Pupius.

A. -J- A.
BRONIUI KIRKUI mirus, 

jo sūnų kolegą LIUDĄ KIRKŲ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Chicagos Skyrius

Am, Liet. Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga

kitų.
mos,
Kristus — vienytojas, Šv. Dva
sia __ vienybės šaltinis dabar
čiai ir ateičiai, Maldos dvasia, 
Ekumenizmas ir bažnytinė re
forma, Dvasia ir struktūra vie- j 

Gilybės siekime ir kitos.
Be to, programoje numatyta 

bendros pamaldos, eisena, lan
kymas seniausių Philadelphijos 
bažnyčių ir kita. Studijų sesi
jos, skirtos diskusijoms, pokal
biams, klausimams, vyks rytais, 
po pietų ir vakarais.

šiuo metu Philadelphijos ar
kivyskupijoje vyko regioninės 
ekumeninės konferencijos dvy
likoje vietovių po penkias kon
ferencijas kiekvienoje, kad eku
meninė mintis būtų prieinama 
visiems tikintiesiems be didesnio 
susisiekimo sunkumo.

Pabaltiečiai (lietuviai, latviai 
ir estai) arkivyskupijos leidimu 
turės ekumenines pamaldas sek 
madienį. biriteUo 15 d. 2:00_™į

VIENER1Ų METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -f- A.
VINCENTAS PETKUS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą, tėvą, senelį ir uošvį, kurio netekome 1968 m. 
gegužės 22 d. )

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos geg. mėn. 22 U.,, ket1- 
virtad., 7:45 vai. ryto ir geg. 25 d., sekmad., 11:15 vaL ryto šv. Kry-, 
žiaus bažnyčioje. Taip pat šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiuose 
vienuolynuose.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Vincen
to Petkaus sielą.

Nuliūdę: Žmona Stella, dukterys, sūnūs, žentai, marti ir anūkai.

gv. Petro ir Povilo

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
PRANAS ZYMONAS

Jau suėjo treji .metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1966 m. 
gegužės 23 dieną.

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

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios gegužės 23 d., 7 v. 
ryto, Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Praną Zymoną savo maldose.

Nuliūdę:
Žmona, duktė, sūnus, marti ir anūkas

Bad-Mergentheime 1945-6 m. ve! 
kė UNRos gimnazija, kurioje mo
kėsi latviai, lietuviai ir estai. Direk
torium buvo dr. Saule (Iatv.). Iš lie 
tuvių mokytojais buvo: Bor-Jeras, 
Keraitis ir šių žodžių autorius (tu
ru ir pora užsilikusių nuotrau
kų). 1947 m. lietuviai atsiskyrė, į- 
steigdami savo gimnaziją, kuriai di
rektoriavo Ant. Keraitis, o mokyto
jais buvo: dr. Juozas Girnius — fil., 
dr. Šabanas — lietriitr., dr. Šaba- 
nienė — angį. kl., Kongas — mat., 
Jonas (?) Garšva — gamt. m., Bor- 
Jeras — piešm. ir kiti (viso apie 10, 
visi — lietuviai).

Galintieji papildyti ar patikslinti 
šiuos duomenis, prašomi neatidėlio 
jant rašyti (pridedant ir nuotrau
kas, jei yra) minėto leidinio redak
toriui V. Liulevičiui, Pasaulio Lietu
vių Archyvo adresu: 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636, 
U.S.A.

Alfonsas Giedraitis

RUOsIASI PRIIMTI 
POPIEŽIŲ

Popiežiaus Pauliaus VI-jo ke 
lionės į Afriką terminui artė
jant, Ugandos sostinėje Kampa 
loję visu uolumu vykdomi pasi
rengimo darbai aukštiems sve
čiams sutikti. Laukiant arti 
milijono maldininkų ir svečių 
nemažą problemą sudaro nak
vynių parengimas, nes pati U- 
gandos sostinė teturi tik apie 
300.000 gyventojų. Trūkstant 
reikiamų viešbučių nakvynėms, 
patalpos įrengiamos mokyklose, 
sporto stadionuose ir pas pri
vačius gyventojus.

G E L E S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kt.

GU2AUSKŲ 
BEVERLY MELS GftLLNYČlA 

2443 W. 63rd St., Cliicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

A.-f-A. PRANUI PUODŽIUKAIČIUI 
mirus, jo žmoną AGOTĄ, sūnų GEDIMINĄ, marčią 
BIRUTĘ ir šeimą giliame liūdesy nuoširdžiai užjau
čiame.

Aldona ir Bronius Beinoriai 
Irena ir Juozas Rasiai 
Sofija Ragauskienė

Mylimam tėveliui
A. T A.

PRANUI PUODZIUKAIČIUI 
mirus, jo sūnui liet. operos kolektyvo nariui GEDI
MINUI PUODŽIUKAIČIUI su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Chicagos Lietuvių Opera

PADĖKA1 ’
Žuvus mūsų sūnui

A. -f- A. VINCU VOSYLIUI
Dėikojanie užjautusiems mus skausmo valandose. Gerbia
mam mūsų prel. A. Daksniui, kun. J. Gašlūnui, kun. Ciliešiui 
už paskutinį patarnavimą. Taip ,pat dėkojame P. Dubic- 
karns, P. Juodalkiams ir P. -Stančiams. Ir kartu visiems 
lietuviams. Nuoširdus ačiū.

Tėvai ir šeima

Mielam tėveliui ir uošviui
A. -J- A.

BRONIUI KIRKUI
mirus, žentui lietuvių operos v-bos vicepirmininkui 
GEDIMINUI KAZĖNUI ir jo poniai LEONIDAI, liūde
sio valandoje reiškia gilią užuojautą.

Chicagos Lietuvių Opera

Netekus brangaus senelio
A f A. BRONIAUS KIRKAUS,

reiškia nuoširdžiausią užuojautą mūsų mielai drau
gei RAMUNEI KAZENAITEI, jos TĖVELIAMS ir BRO
LIUKUI

Aušra, Birutė, Dalia, Neringa. 
Vida ir Violeta

A. -j- A.

BRONIUI KIRKUI
MIRUS,

jo sūtiŲ INŽ* LIUDĄ KIRKŲ ir šeimą 
užjaučiame ir kartu liūdime.

BENDRADARBIAI:

J. Balskus, J. Butikas, A. Gevis,
P. Jurjonas, V. Kriščiūnas,
M. Krygeris, A. Kuraitis,
K. Lukaševičius, J. Markvaldas,
R. Petraitis, E. Sidzikauskienė, 
M. Sodonis, A. Trinka, G. Vakaris
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Mielam tėveliui

A.+A. BRONIUI KIRKUI mirus, 
mielus LEONIDĄ ir jos šeimą, LIUDĄ ir jo šeimą 
ir BRONIŲ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Tadas Tallat-Kelpša
Onutė ir Albertas Liškūnai
Danutė ir Kazys Tallat-Kelpšai ir jų šeimos

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
mielą

DOMĄ MISIULI su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Julija ir Aleksas Lapkai 
Adelė ir Kazys Lietuvininkai

ZHB&EVAMS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacilitJea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Tel. 476 * 2345 
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Goraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South Calitornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI >
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijes Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS
2424 VV. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV, 23rd PLAOE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ CICERO. ELL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320
po pietų
katedroje. Jie atrępiai šioms pa-

v
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X Kapinių diena švenčiama 
gegužės 30 d., penktadienį. Tą 
dieną 10:30 vai. ryto Šv. Kazi
miero kapinėse bus atnašauja
mos mišios, kurių metu bus 
meldžiamasi už šiose kapinėse 
palaidotus, šv. Komunija bus 
dalinama Mišių metu.

X Sol. Alė Kalvaitytė, Lie
tuvoje dainavusi valstybinėje 
operoje, giedos solo ir atliks 
kontralto partiją Č. Sasnaus
ko “Reųuiem” kūrinyje, kuris 
bus atliktas birželio 14 d. va
kare Marųuette Parko lietuvių 
šventovėje.

X šv. Kryžiaus parapijos 
karnavalas prasideda rytoj ir 
baigsis birželio 1 d. Šiokiadie
niais pradžia 7 vai. vak., o sek
madieniais atidaromas 5 vai. 
p.p. Tai svarbus parengimas 
parapijoje, visada sutraukiąs 
daug lankytojų.

X Švėkšnos gimnazijos ab
solventas dr. J. Sungaila iš To
ronto (Kanadoje), pakviestas 
Švėkšnos gimnazijos jubiliejui 
rengti komiteto, vadovauti ju
biliejaus akademijai rašo: “Ačiū 
už man suteiktą garbę pakvie
čiant vadovauti Jubiliejaus 
Akademijai. Jūsų kvietimą mie
lai priimu ir pasistengsiu Jūsų 
neapvilti”. š.G.J.R. komitetas j 
labai džiaugiasi tuo pažadu.

x Regina ir Saulė J auto kai
tės su operos organizuojama 
15 d. ekskursija buvo išvoku
sios į Europą. Ekskursiją suda-! 
rė 20 meno dalykais, operomis 
besidominčių asmenų. Lankėsi 
Muenchene, Vienoje, Milane, 
Prahoje ir vak. Berlyne. Kiek
viename mieste lankė operas, 
koncertus, o dienomis žymes
nes vietas, muziejus, meno įstai 
gas. Labai patenkintos įdomia 
ekskursija, ir vėl grįžo prie 
savo pareigų.

X Vysk. A. Deksnio pager
bimo iškilmės Chicagoje bus 
birželio 29 d. Naująjį lietuvių 
vyskupą pagerbti kviečiama 
visa lietuvių visuomenė. Bilie
tus ir stalus užsisakyti galima, 
rašant O. Gradinskienei, 2512 
W. 47 St., Chicago, III. 60632, 
tel. FR 6-1998. Bilietų kaina 
12.50 dol. Bilietus reikia užsisa
kyti iš anksto. (pr.)

X Prof. dr. Vandos Tumė
nienės pagerbimo popietė, ku
rią rengė L. Moterų Klubo Fed. 
Chicagos klujbas birželio 8 d., 
Jaunimo centre, dėl susidėjusių 
aplinkybių neįvyks. Klubo val
dyba nutarė ją pagerbti įnešant 
piniginę auką į L. Fondą prof. 
dr. Vandos Tumėnienės vardu.

(pr.)
X A. a. Leono Gylio 6 metų 

mirties sukaktis bus minima 
pamaldomis šį šeštad., gegužės 
24 d., 8 vai. ryto, Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero. (Pr.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (Sk.)

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubo valdyba š. m. gegu
žės mėn. 25 d. Bučo Sode 
Willow Springs, Illinois rengia 
linksmą Sekminių gegužinę pra
žydusioje pavasario gamtoje. 
Bus laužo kūrenimas, avinų 
kepimas, šilti ir šalti užkan
džiai, veiks bufetai. šokiams 
gros Ramonio orkestras. Skait
lingi draugai ir per žiemą ne
matytų pažįstamų sutikimas 
visiems atsilankiusiems žada 
malonią Sekminių popietę.

X Planuojant vasaros atos- 
! togas nereikia pamiršti apsirū
pinti lietuviškomis knygomis. 
Senesnių ir pačių naujausių lie
tuviškų leidinių galima gauti 
‘•Drauge”. Didžiulis katalogas 
siunčiamas visiems nemokamai, 
jo pareikalavus.

X Balio Chicagos apskr. v- 
ba gegužės 18 d. turėjo pasi
tarimą pikniko reikalu. F. Se- 
rei&kas, K. Repšys ir J. Mac
kevičius, pranešė kas jau pada
ryta. K. Bružas perskaitė ko
misijos surinktus duomenis Bal- 

| fo jubiliejinei knygai, tekste 
• padarytos pataisos ir parink- 
; tos nuotraukos. Už mirusius 
Balfo darbuotojus I. Daukų 

į (metinės) ir kitus, nutarta už
prašyti šv. Mišias. Pirmininka
vo Vai. Šimkus, sekr. V. BsTei- 
šytė.

X Vytautas Kamantas, inži
nierius, žinomas skautų veikė- 

Į jas, PLB ir kitų lietuviškų org? 
j nizacijų darbuotojas, mūsų dien 
raščio bendradarbis ir rėmėjas, 

i vėl parėmė “Draugą” 10 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

X Mrs. E. Osiukevičius, Chi 
cago, III., uoli “Draugo” skai
tytoja ir bendradarfoė, remia 
mūsų dienraštį ne vien raštais, 
šiomis dienomis ji atsiuntė 10 
dol. auką, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame.

Mergytė su savo katinu.
Nuotr. V. Maželio

X Lietuvių Fondo vakarie
nės proga savo įnašus Fonde 
padidino: Vytautas ir Salomė
ja Janulaičiai iš $200. iki $500. 
ir dr. Karolis ir Marija Avi
žieniai iš $100. iki $200. Ta pro
ga Anelė Sadauskienė-Ambra- 
ziejienė įamžino Lietuvių Fon
de savo vyrą a. a. kapt. Vaclo
vą Sadauską su $100. įnašu. 
Užsirašyti ’ vakarienei galima 
LF būstinėje 6643 S Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629, telef. 
778-2858. Vakarienė įvyksta 
5.25.69 Jaunimo Centre. (pr.)

X šventosios Šeimos Viloje
piknikai prasidės gegužės 30 
dieną ir tęsis iki rugsėjo 7-tos 
dienos. Kviečiame visus atsilan- 

, kyti į mūsų piknikus.
Su pagarba,

Kun. S. Adomihas 
ir Labdariai

(pr.)
x Kad “šviežias” oras ne- 

visada šviežias, čikagiškiai ge
rai žino. Gerieji Emerson vėsin
tuvai turi puikius filtrus orui 
pūsti. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (sk.)

— Šakių Apskrities klubo 
pagrindinis piknikas — geguži
nė bus gegužės 25 d. tuoj po 
piet A. Bruzgulienės piknikų 
vietovėje, 8274 Kean Avė. Šo
kiams gros K. Ramanausko or
kestras. Vaišėms nestigs valgių 
ir gėrimų. Laimingieji laimės 
dovanas. Visa zanavykai ir visi 
mūsų bičiuliai įprašomi tą die
ną savo eikliuosius “geležinius 
žirgus” pasukti tais kėliais, ku
rie veda mūsų didžiojon geguži
nei! ir tenai pavasarinėje nuo
taikoje jaukiai pasižmonėti.

Valdyba
___ (pr)

Chicagoje 
ir apylinkėse

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
VEIKLA

Marijonų bendradarbių Chica
go apskr. žaidimų popietė perei
tą sekmadienį, gegužės 18 d., 
vienuolyno svetainėje sutraukė 
gražų būrį bendradarbių ir pri
jaučiančių. Buvo pažaista čia 
mėgiamais kauleliais (kas tai 
panašaus į bingo), pasišneku
čiuota, pasivaišinta ir, linksmai 
draugiškoje nuotaikoje pralei
dus popietę, apie 5 v.v. išsi
skirstyta į namus, šio pobūvio 
surengimui daug pasidarbavo 
apskr. valdyba ir skyrių valdy
bos. Nariai bendradarbiai savo 
aukomis ir dalyvavimu žaidimų 
popietėje praturtino parengimą, 
kas davė gražaus pelno. Gau
tas pelnas įteiktas tėvams ma
rijonams, besidarbuojantiems 
Argentinoje. Kitas panašus po
būvis numatytas rengti š. m. 
lapkričio 2 d. Laimėjimų kny
gelės, kurių galima gauti pas 
skyrių pirmininkes ir pas dva
sios vadą, jau platinamos. Tė
vai marijonai nuoširdžiai dėko
ja visiems, bet kuriuo būdu pa- 
rėmusiems marijonų darbus.

K. J. K.

KURIAMA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Mokytojos Dalios Gaigalaitės 
ir chem. inž. Vytauto Jonuškio 
jungtuvės įvyks birželio 21 d. 
2 vai. p.p. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Vestuvių vaišės ruošia
mos Gold Coast svetainėje.

Vytautas, sūnus Janinos įr 
Vytauto Jonuškių, gyv. Cleve
lande, yra baigęs chemijos 
mokslus Illinois universitete ir 
turi atsakingą darbą Liąuid Car 
bonic Co. Vakarais gilina stu
dijas Lojolos u-te, kur greitu 
laiku įsigys magistro laipsnį. 
Yra veiklus skautas akademi
kas. Dalia, jauniausia duktė 
Prano ir Janinos Gaigalų, gyv. 
7222 So. Washtenaw Avė., yra 
baigusi Illinois universitetą — 
prancūzų (kalbos ir sociologijos 
studijas, kurias ,d!ar pagilino 
Grenoblio u-te Prancūzijoj. Mo- 
kytojauna Motiher of Sorrow 
aukšt. mokykloje Blue Island, 
III. Vakarais tęsia studijas Lo
jolos u-te aukštesniam mokslo 
laipsniui.

MINKŠTI GĖRIMAI BUS 
BRANGESNI

Minkštų gėrimų sąjungai pri
klausančios 12-ka kompanijų 
susitarė su išvežiotojų unija ir 
pirmadienį jau pradėta gėri
mus išvežioti į krautuves. 
Minkštų gėrimų kainos netru
kus pabrangs. Dar su unija de
rasi trys didžiosios kompani
jos: Coca Cola, Pepsd Cola ir 
7-Up.

X Bilietai į religinį koncer
tą su “Reąuiem”, (birželio 14 
d., partizanams pagerbti Mar
ąuette Parko bažnyčioje, jau 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St. Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
(pr.)

X Malda žmogui suteikia
dvasinį pasitenkinimą ir religi
nį sustiprinimą. Ne tik pavie
niai asmenys, bet ir katalikiš
kos organizacijos, jungiasi mal
dai ir prašo Aukščiausio sau ir 
savo artimiesiams sveikatos ir 
palaimos. Tokių organizacijų 
tarpe yra ir Alvudo draugija. 
Kuri gegužės 25 d. 10 vai. r. 
tėvų jėzuitų koplyčioje melsis 
už savo narius, jų artimuosius, 
geradarius ir draugus. Prašo 
Aukščiausio suteikti visiems 
geriausios sveikatos, ir palai
mos. St.

(pr.)

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky Jjų S-gos Chicagos sk. urujon

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

MOTINOS DIENA

Motinos diena būna gegužės 
mėnesį. Mes tą šventę švenčia- J 
ne prisiminti viso pasaulio ma-, 
mytes. Mamytės yra reikalingos 
todėl, kad jos užaugina mus 
būti gerais žmonėmis. Mes gi 
gal užaugę turėsime savo šei
mas. Mes savo mamytėm per
kame gėlyčių ir kitų daiktų, 
kurie jai patiktų. Kiekviena 
mamytė turi kitokį skonį. Ma
no mamytei patinka raudoni 
gvazdikai, tai mes kaip kada 
jai jų nuperkame. Ji gavusi pa
merkia gėles į baltą aukštą va
zą.

Asta Baškauskaitė, 
Brocktonas. 9 m.

MOTINA

Senutė susimąsčiusi sėdėjo. 
Jos veidas nušvitęs. Ji prisimi
nė savo praeitus laimingus me
tus. Iš mažens pati norėjo tu
rėti vaikų. Labai troško ma
mos titulo. Dabar pasenusi gal
voja:

Atsimenu dar mažą savo 
dukrelę, pylė ir pylė piėno, kol 
pripylė pilnas grindis.

Atsimenu, ikai jos tėvelis no
rėjo dažyti mašiną, jinai pirma 
su spalvomis pradėjo dažyti. 
Padėti tėveliui ji vis labiau 
stengėsi.

Kartą iškritusi iš lovos ver
kė, būk tai vėjas ją Išmetė.

Atsimenu, kai per Motinos

Gėlės mamytei 
Piešė Vyt. Senuta, Brockton

Dieną atnešė man gėlių ir mei
liu savo balseliu pasakė: “Tave 
myliu, mano gera mamyte".

Atsimenu jau užaugusią kal
bant apie šiuos atsitikimus, jai 
tuoj veideliai užrausdavo. šyp
sena jos veide sakydavo, “tik
rai tave myliu”.

Kažkas pasibeldė ir nutrūko 
jos prisiminimų pynė. Atsisu
kusi pamato kitą mamytę, sa
vo dukrelę, (kuri šiandien jau 
mama. Duktė Motinos Dienos 
proga įteikia jai gėlių sakyda
ma: “MyEu tave labai mamy
te”.

Regina Pliodžiitskaitė,
“Iš Jaunimo 1968 Balso” 

Vysk. M. Valančiaus lit. m-los
mokinių laikr.

GARBĖ8 DIENA

t
Vienas žmogus, kuris tikėjo 

burtais, nuėjo pas burtininką. 
Davė vieną dolerį. kad išburtų 
ateitį.

Burtininkas paėmė jo ranką 
ir kažką tyliai murmėjo. Po to 
garsiai pasakė:

— Ateis tau laikas, kad visi 
prieš tave Kepures nusiims.

Apsidžiaugė žmogus ir eina 
linksmas namo. Bet beeidamas 
prisiminė, kad užmiršo pa
klausti, kaip ilgai reikės tos 
garbės laukti. Grįžta pas burti-

KELIONĖ I MĖNULĮ
Vieną dieną Algis, Klaudijus 

ir aš skridome į mėnulį Mes 
pirma turėjome užsidėti specia
lią uniformą. Pradėjome skai
čiuoti: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 ir įsijungė motoras.

Mes skridome apie 750 my- 
iių per valandą. Pirma turėjo
me skristi aplink žemę. Jau pir
ma raketa atsiskyrė. Klaudi
jus ir aš įlipome j (kitą raketą, 
o Algis pasiliko. Pradėjome mu
du keliauti į mėnulį, o Algis 
skrido aplink mėnulį.

Labai gerai nusileidome. 
Mudu su Klaudijum išlipome 
iš raketos ir šokinėjom. Klau
dijus ir aš buvome be svorio, 
kad aš net jį pakelti galėjau. 
Mes paėmėm truputį žemės, 
kad sužinoti iš ko mėnulis pa
darytas.

Aš suradau urvą ir įėjau. 
Jis užsidarė ir negalėjau išeiti. 
Klaudijus bandė atidaryti, bet 
negalėjo. Nežinau kas atsitiko, 
bet aš tuojau užmigau. Miego
jau 2350 metų. Kai atsikėliau, 
durys atsidarė. Man miestas 
atrodė kaip žemėje, tik visas 
buvo apdengtas stiklu. Aš pa
klausiau, kaip vadinasi tas 
miestas. Man atsakė, kad tai 
Lino miestas. O, kodėl toks 
vardas? Mano vardas yra Li
nas.

Aš klausiau, kaip galėjau 
taip ilgai gyventi. Aš buvau su
šalęs. Kai grįžau į Ameriką, nu
važiavau pas Algį ir tada pas 
prezidentą. Nuo tos dienos visi 
žmonės mane atsiminė.

Linas Lapinskas,
V skyrius,

Dariaus-Girėno lit. m-la

ERDVIŲ AMŽIUJE

Iš vienos planetos pakilo kaž
kokia mašina. Ji įvažiavo į erd
vių kelius, čia buvo daug ma
šinų ir raketų. Kitos jau buvo 
pasenusios: skrido iš vienos 
planetos į kitą ir į žemę, kuri 
buvo atostogų vieta.

Taip gali atsitikti. Žmonės 
galės gyventi ant kitų planetų. 
Bet žmogus žemėje gimęs ir jo 
tikrieji namai žemėje.

Kodėl grįžti į žemę? Todėl, 
kad čia geriausia. Čia gali gy
venti normaliais drabužiais, ga
li maudytis, viską valgyti, ne 
tik tabletes.

Dabar mes irgi esame toli 
nuo savo tėvų namų. Tėvų na
mai pasiekiami lėktuvu, bet jie

ninką, sumoka vėl vieną dolerį 
ir klausia:

— Pasakyk, sveikas, ar grei
tai tos garbės sulauksiu?

_  Toji garbės diena, kada
visi prieš tave kepures nusiims, 
bus tavo mirties diena, — at
sakė burtininkas. J. V. š.

Nykštukų pasaulis. Grafika. Piešė Rasa Arbaitė, Santa Monica, 
Calif.

Red. pastaba: Rasutė jau žymi menininkė. Ruošia nuosavas 
parodas. Šiuo metu jos paroda vyksta Santa Monikos Viešojoje Bib
liotekoje. Daug sėkmės!

mums uždaryti. Lietuvoj mums 
būtų geriausia, nes ten mūsų 
giminės, mūsų kalba ir kultū
ra.

Erdvės ir visa kita žmogui 
įdomu, bet namie geriausia. 
Vytenis Grybauskas, VIII kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los mok. laikr. 
1969. in. 29.

PAVASARIS

Gražus yra. pavasaris. Po 
šaltos žiemos atrodo viskas 
pradeda gyventi. Pabunda visa 
gamta. įSaulutė šildo šilčiau, vė
jas malonus, dienos ilgesnės, 
pradeda čiulbėti paukščiai. Pa
sirodo gėlytės, žolytė. Medžiai 
pasipuošę lapeliais. Mes vaikai 
linksmai bėgame į lauką žaisti.

Linksma visur, nes atėjo il
gai lauktas pavasaris.
Ramunė Cibaitė, IV sk. mok.

Marąuette P. Lit. mok.

Galvosūkių atsakymai
1) 1 dol. 2 centai.
2) Thomas Gainsborough, 

Grant Wood, Jan Vermeer, Al
brecht Duorer, Claude Monet. 
Gilbert Stuart, Petras Rimša, 
Jokūbas Dagys, Antanas Rūkš
telė, Adomas Galdikas.

3) Kopūstas.
4) 80,090 kv. kilometrų.
5) Kas dveji metai.

VARDO SVORIS
Gal įdomu žinoti, kiek sveria 

jūsų vardas? Ir tas yra apskai
čiuota. Kiekviena jūsų vardo 
raidė, parašyta piėštuku, sve
ria 0.0000125 uncijos.

Pasakyk greitai!
Geri vyrai, geroje girioje 

gerą girą geria ir gerdami gerą 
girą giria.

Mamytės širdis. Piešė Asta Baškauskaitė, Brocktonas, 9 m

MOTINOS DIENĄ
i

Jeigu aš būčiau krašte tolimam 
Atsiskyrus nuo savųjų toli,
Aš žinau kas mintim būt su manim. 
Tai motina mano brangi.
Jei aš būčiau paklydus,

prapuolus.
Gyvenimo klaidžiam kely.
Žinau iš skausmo, kas alptų ir

plyštų.
Tai motinos mano širdis. S,

O jeigu aš .mirus jau būčiau 
Ir visų užmiršta,
Aš žinau, kas mane ir tada

lankytų,
Tai motinos mano malda.

M. Merkevičius

CELES

Be gėlių pasaulis liktų pilkas. 
Būtų nuobodu.

Be mėtų, begonijų, rūtų,
Būtų .mums graudu.

Be spalvingų gėlių,
Ir be jų kvapų,

Būtų pilkas pasaulis,
Būtų nuobodu.

Agnė Katiliškytč 
“Iš Jaunystės Žaibo” Lemonte

Maironio lit. m-los laikr. 1969 m.

GALVOSŪKIAI

Surašykite tas valstybes ar 
tautas, kurias yra pagrobę ru
sai.

n
Knygoje “Snieguolė” (iSnow 

White) yra minimi 7 nykštu
kai. Parašykite jų visų vardus.

(5 taškai)

UI
Kurio Lietuvos miesto (herbas 

turi tris tulpes?
(5 taškai)

Ats. Raimondas Lapas,

IV
Raudonas šunytis po slenks

čiu loja.
(5 taškai)

Atsiuntė Marius Naris.

Iš žodžio “aimana” 
padarykite naujų žodžii 
dėdami daugiau raidžių 
lų. Už kiekvieną nauji 
rytą žodį gausite po 1

Šie galvosūkiai yra 
niai. Birželio mėn. j 
bus pranešti laimėjimai, 
čioji galvosūkių serija 
spalio mėnesio pradžio

v


