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AMERIKIEČIAI

EMIGRUOJA
I
KANADA

20.000 amerikiečių į Kanadą 
1968 metais

Praėjusiais metais daugiau 
kaip 300.000. žmonių paliko savo 
gimtuosius kraštus ir atvyko į 
JAV-bes, pasiryžę pradėti naują 
gyvenimą ar ieškoti naujų pra
gyvenimo galimybių. Tais pačiais 
metais daugiau kaip 20.000 JAV 
gyventojų susikrovė savo mantą 
ir persikėlė gyventi į kaimyninį 
kraštą — Kanadą. Šių ir anų e- 
migravimo panašios priežastys: 
ieškoti naujų gyvenimo sąlygų, 
gyventi naujose apystovose.

Visiems suteikiama teisė dirbti

Kodėl amerikiečiai keliasi pas
toviai gyventi į Kanadą? Priežas
tys įvairios: vieni išvyksta dėl i- 
deologinių ar tarnybos sumeti
mų, kiti nori kurtis pionierių są 
lygose dideliame krašte. Jiems, 
atvykus, suteikiama “landed im- 
migrants” padėtis, o tai gi reiš
kia — jiems suteikiama teisė dir
bti.

20.000 per metus? Tai, paly
ginti, nedaug, tačiau dar 1962 
m. JAV piliečių į Kanadą buvo 
išemigravę 10.000 Taigi, dabar 
jų skaičius bus padvigubėjęs.

Šiuo metu naujų atvykėlių tar
pe JAV gyventojai, po britų, su
daro jau antrą gausumu grupę.

Profesoriai, valdininkai, 
žurnalistai...

Kas tie naujieji Kanados atvy
kėliai? Tai, daugiausia, vedę u- 
niversitetų profesoriai, įmonių 
aukštieji valdininkai, stambūs ū- 
kininkai, laikraštininkai, įvairūs 
darbininkai — specialistai. Kelia
si ir jaunuoliai, vengią karinės 
prievolės, tačiau jų tėra 2,000 iš 
20.000.

Ne vienas, pasiryžęs pastoviai 
kurtis Kanadoje, teigia, esąs gi
liai nusivylęs JAV vedamu karu 
Vietname, nusikaltimų augimu 
didžiuosiuose miestuose, rasinė-

Prancūzijos prezidentinis kandida
tas G. Potmpidou: generolo rūbai 
man lyg ir per platūs...

(iš prancūzų spaudos)

Popiežius apie
“Apollo 10”

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI, trečiadienį kalbėjęs 
tikintiesiems šv. Petro aikštėje, 
iškėlė “Apollo 10” skrydžio reik 
šmę. Jis nurodė, kad tenka ste- 
•bėts žmogaus, “taip riboto ir 
pažeidžiamo”, tokio masto žy. 
giais.

Popiežius teigė: “Mums švie
čia ne tik mėnulio, bet ir žmo
gaus veidas. Niekas žmogaus 
neg'ali pralenkti. Žmoguje yra 
kažin kas tokio, kas pranašes
nis už patį žmogų...”

• Žmogus mėnulyje galįs pa
silikti dvi ar tris dienas — pa
reiškė Prahoje, tarptautiniame 
suvažiavime, kalbėjęs JAV ast
ronautas F. Borman. Jis teigė, 
kad erdvės tyrinėjmų dėka 
technologijoje pasiekta nepap
rasta pažanga.

New Yorke jau pavojinga... Čia 
tiek pat lengva įsigyti kramto
mąją gumą, kiek būti gatvėje 
subadytam užpuolikų. Jis dabar 
dėsto Toronto un-tete, vedęs 
kanadietę ir nesitiki grįžti į JAV- 
bes.

Nauji atvykėliai, pvz. Toron
to dienaraščio kolumnistas R. 
Haggart gauna daug laiškų iš 
nusivylusių amerikiečių. Jo žo
džiais, jie, iš esmės, ne tiek nusi
vylę karu, kiek socialinio JAV 
gyvenimo smukimu.

K'ekvienas atsiveža vidutiniškai 
po 3.000 dol.

mis riaušėmis ir , pagaliau, kaip Kanados įstaigos patenkintos 
jie teigia, jyškėiančiu gyveni-JAV piliečių emigravimu. Viena, 
mo nuosmukiu JAV-se. j€j eiliniai kitų kraštų emigran-
Kanados spauda tokius imi

grantus laiko “Balsavusiais jų ko 
jomis”.

Nenoriu būti subadytas New 
Yorko gatvėje...

Ne vienas naujų imigrantų pa
siryžę pasilikti Kanadoje pasto
viai ir įsigyti to krašto pilietybę. 
Pvz. buvęs laisvas žiurnalistas G. 
Dunford, prieš 5 metus persikė
lęs į Kanadą, sako: vos tik per
žengiau sieną Windsore ir... pa
sijutau esąs kitoje planetoje.

Prof. Davids, išaugęs New 
Yorke, nusiskundžia: gyventi

Du amerikiečiai, įsikūrę Kanados 
ūkyje. Jie — buvę Montanos valst. 
qyventojai, buvę nepatenkinti taria
mu gyventojų tirštumų... |

tai į kraštą atvykę atsigabena vi
dutiniškai po 500 dol. tai ame
rikiečiai, suaugę ar jų vaikai, įsi
veža po 3.000 dol. Antra, atvyks
ta išsilavinę žmonės ir jų tarpe 
daug profesorių. Pvz. 1966 m. į 
Kanadą atvyko 1,410 profesorių 
ir mokytojų ir jų beveik pusę su
darė amerikiečiai — 615 (britų 
buvo 353).

Visai kitoks vaizdas neapmoky 
tų darbininkų emigracijoje. 1966 
m. tokių iš JAV atvyko vos 79, gi 
bendras emigravusių skaičius sie
kė 7.593.

Tarnybos labui persikėlę linkę 
grįžti

Tūkstančiai amerikiečių kelia
si grynai tarnybiniais sumeti
mais, nes juos perkelia darbda
viai į JAV finansuojamas, inves
tuojamas įmones. Jie, daugumo
je, pasiryžę grįžti “namo”, bet ir 
jų tarpe pasitaiko tokių, kurie “į- 
simyli” į Kanadą ir nori joje pa
silikti.

Tik Calgary mieste, Albertos 
provincijoje, kur veikia žibalo į- 
monės, tokių laikinų JAV pilie
čiu dirba iki 40.000.

Neatsisako JAV pilietybės, laukia 
pensijų

Iš JAV naujųjų imigrantų tik 
20 proc. linkę atsisakyti JAV gi-

JIE VAKAR ŽAIDĖ SU MIRTIMI

Vakar, pradžioje nugalėjus kaikuriuos sutrikimus, įvykdyti svarbieji astronautų skry
džio uždaviniai — "Voras" prie mėnulio buvo priartėjęs vos 9 mylių atstu — Pasiruo 
Šimai liepos m. nutūpti mėnulio paviršiuje sėkmingai baigti — Ryt — 3 dienų kelio
nė atgal į žemę

Du vyrai iš arti tyrė mėnulio 
paslaptis

HOUSTON. — Vakar, gegu
žės 22 d., buvo itin svarbi diena 
erdvės tyrinėjimų istorijoje. 
“Apollo 10” skrydžio 3 vyrai 
įvykdė uždavinius, pačius sun
kiausius bei pavojingiausius 
prieš liepos m. numatytą dviejų 
astronautų nutūpimą mėnulio 
paviršiuje.

Užvakar vakare televizijoje 
jie parodė įspūdingus mėnulio 
paviršiaus vaizdus 69 mylių nuo 
toly. Tai vaizdai, kurie dauge
lio buvo laikomi “nuostabiais, 
fantastiškais”.

Vakar (gi, du astronautai, 
Stafford ir Ceman, persikėlę į 
vykdė svarbiausius, jų gyvybėm 
ti prietaisą, tarp 2 ir 10 vai. 
vak. (vid. Amerikos laiku) į- 
dė svarbiausius, jų gyvybėms 
nepaprastai pavojingus žygius. 
8 valandų žygis, pavojų grėsmėj

Kai po 2 vai. popiet vakar 
(vid. Amerikos laiku) “Voras” 
su dviem vyrais atsiskyrė nuo 
savo pagrindinio “laivo” ir pra
dėjo savarankišką kelionę, buvo 
prasidėjusi didžioji šio skrydžio 
drama. Ji kėlė įtampą visame 
pasaulyje.

Po dviejų valandų “Voras” 300 m. per vai. greitį ir... atsi
buvo nusileidęs artyn prie mė- trenkia į mėnulio paviršių,
nulio paviršiaus, 9.33 mylias at
stu ir du astronautai apie 6 mi
nutes stebėjo tą mėnulio vietą, 
kurioje liepos mėn. turėtų nu
tūpti du astronautai. “Voras” 
netrukus vėl iškilo į 200 mylių 
aukštį, bet po poros valandų 
pakartojo manevrą — nusileido 
vėl apie 9 mylias nuo mėnulio 
paviršiaus.

10:04 vai. vakaro (11.04 rytų 
laiku) įvyko svarbusis įvykis, 
lėmęs viso žygio sėkmę — “Vo
ras” priartėjo prie pagrindinio 
“laivo” ir su juo “susikab'n, 
Toliau vyko skrydis aplink mė
nulį, be didelio rūpesčio, belau
kiant šeštadienį rytą numatyto 
skrydžio paskutinio tarpsnio — 
žygio atgal, žemės rutulio link.

Mirtis — trims sekundėms 
pavėlavus

Astronautai vakar “žaidė su 
mirtimi”, nes tai, ką jie vakar 
įvykdė, nebuvo pasiekęs nei vie
nas JAV ar sovietų astronau
tas bei kosmonautas. Vienas 
tokio pavojaus pavyzdys: jei 
raketa, kelianti ar mažinanti 
greitį, “sprogsta” (užsidega) 3 
sekundes perilgai, du astronau
tai su savo “Voru” išvysto 3.

Vakar, tyrinėjimus su Voru" atlikę, du astronautai vėlai vakare lai
mingai grįžo į savo pagrindinį “laivą" (kairėje), gi paties prietaiso at
sikratyta ir jis paleistas orbitai aplink saulę (dešinėje).

Įvairios žinios
Rusai išprašo JAV 
spaudos atstovus

Antrasis atvejis per 7 mėnesius
MASKVA. — Sovietų įstaigos 

pranešė “Washiųgton Post” ko
respondentui Anatole Shub, kad 
jis per 48 vai. turįs apleisti kraš

lietybės ir įsigyti kanadiškąją. 
Tuo tarpu 80 proc. kanadiečių, 
persikėlusių į JAV skuba priimti 
JAV pilietybę. (1968 m. iš Kana
dos į JAV persikėlė pastoviai įsi
kurti 23.000 Kanados piliečiai).

Tačiau tie JAV piliečiai, persi
kėlę į Kanadą, mielai laukia iš 
Washingtono prisiunčiamų sočia 
linio draudimo mokėjimų (pen
sijų) — tik per vienerius metus 
į Kanadą išsiunčiama daugiau 
kaip 200.000 dol. tos rūšies mo
kėjimų suma.

Pastoviai įsikuria apie 60 proc.

Ir vis dėlto, nors JAV gyven
tojai, persikėlę į Kanadą, bando 
joje pastoviai įsikurti, tačiau ka
nadiečių įstaigų žiniomis, iš jų 
pasiryžta pastoviai įsikurti vos a- 
pie 60 proc. Tai mažesnis saųty

Buvo ir kitų pavojų, nes bet 
kuri mechanizmo dalelė galėjo 
sutrikti ar tinkamai neveikti. 
Pavojaus valandose du vyrus 
būtų galima išgelbėti tik tuo 
atveju, kai jie neatsiduria mė
nulio paviršiuje. “Vorui” buvus 
erdvėje, pagrindinis “laivas” jį 
tokiu atveju, nors ir su sunku
mais, būtų galėjęs išgelbėti. 
Bet... tai pasirodė nereikalinga.
Jau atviras kelias liepos mėn. 

žygini
Sėkmingai įvykdžius vakar

dienos žygį, su viltimis tenka 
žvelgti į liepos m. “Apollo 11” 
skrydį. Jei ivskas vyktų be kliu 
čių, tai liepos 16 d. pakilę trys 
astronautai, liepos 20 d. turė
tų pasiekti mėnulį ir du vyrai, 
Armstrong sh Aldrinu, nutūp
tų mėnulio paviršiuje.

Tai, greičiausia, įvyks toje 
vietoje, kuri buvo jau seniau 
numatyta (vad. “Ramybės jū
ros” plokštuma), nors astro
nautams užvakar perdavus mė
nulio paviršiaus vaizdus, buvo 
(Staigmenų. Numatytoji nutūpti 
vieta jiems atrodė esanti “šiurk
šti, nelygi”. Tačiau vakardienos 
stebėjimai, dar iš arčiau, galėjo 
padaryti ir kitokį įspūdį ii’ jis, 
aišku, nulems liepos mėnesio 
žygį bei pačią nutūpimo vietą.

Sovietai — “mes didžiuojamės”
MASKVA. — Sovietų televizi

ja užvakar perėmė televizijos 
vaizdus, astronautų erdvėje per 
duotus. Komentatorius nurodė: 
mes visi, ne tik amerikiečiai, ste 
b:me žygį ir juo didžiuojamės.

Čekoslovakijoje
PRAHA. — Prof. sąjungų ta 

rybos pirmininkas K. Plaček pa 
reiškė, kad naujojo režimo va
dą, G. Husaką remia “didžioji 
darbininkų dalis ir prof. sąjun
gos tarybų, čekų ir slovakų, va
dovybės”. Tuo būdu, pripažinta, 
kad dalis naujojo partijos sek
retoriaus neremia.

Keturi delegatai j Maskvą
Iš Prahos į Maskvą išvyko,

Tai vyko vakar — erdvėlaivis, 69 mylių atstu, sekė vaizdus mėnulio pa
viršiuje.

UI. Burger-A. Teismo pirmininkas
“Pats svarbiausias mano 

paskyrimas”
WASHINGTON. — Prez. R. 

Nixonas gegužės 21 d. kalbėjęs, 
per televiziją, iš B. Rūmų, pa
skelbė, kad naujuoju Aukščiau
siojo Teismo pirmininku jo pa
skirtas Warren E. Burger, lig
šiolinis apeliacinio teismo Wa- 
sh’ngtone teisėjas.

Tai 15-sis A. Teismo pirmi
ninkas. Jis pakeis ligšiolinį pir
mininką, Earl Warren, kuris 
dar prieš 11 mėnesių buvo pa
reiškęs tuometiniam preziden- 
(tui L. Johnsonui apie norą pa
sitraukti. Warren pirmininku 
/buvo paskirtas b. prez. Eisen- 
howerio.

Prez. Nixonas savo žodyje pa 
žymėjo, kad A. Teismo pirmi
ninko paskyrimą jis laikąs pa
čiu svarbiausiu. Esą, pirminin- 
ikas, Konstitucijos saugotojas, 
savo galia galįs turėti įtakos iš
tisiems dešimtmečiams, tad jo 
'įtaka dar svarbesnė už prezi
dentų turimąją.

Respublikonas, 
šveicarų - vokiečių kilmės

Naujasis A. Teismo pirminin
kas, W. Burger gimęs 1907 m. 
St. Paul mieste, Minnesotos vals 
rijoje. Teisingumo žinyboje jis 
dirba nuo 1931 m., daugelį kar
tų dalyvavęs bylų svarstymuo
se įvairiuose teismuose, nė A. 
Teismo neišskyrus. 3 953 - 56 m. 
Burger buvo teisingumo žiny
bos vadavo pavaduotoju. Pats 
Nixonas jį pažįsta 21 metus ir 
jį, respublikoną, laiko visiškai 
kvalifikuotu pareigoms, ypač 
atsižvelgus į jo garbinga elgse
ną ne tik viešajame, bet ir pri
vačiame gyven’me.

Paskyrimą teigiamai vertina 
ne tik respublikonai, bet ir de
mokratai.

tą. Paaiškinta, kid, nors prieš 
mėnesį buvęs įspėtas, Shub ir 
toliau šmeižęs Sovi'etų Sąjungą.
Shub prieš kelias savaites buvo 
paskelbęs kelis atraipsnius, ku
riuose iškėlė spėjamą kovą dėl 
galios Kremliuje ir nurodęs, kad 
karių politinė galia vis labiau Podiumo nario Vasil Bilak va
kylanti.

Prieš 7 mėn., praėj. metų spa
lio m. panašus “išprašymo” at
vejis buvo ištikęs “New York 
Times” attsovą R. Andersoną.
Washingtonas nepatenkintas
WASHINGTON. — Valsty

bės departamentas įvykį verti
na rimtai. Jis pažymėjo, kad 
amerikiečiai negali būti abejin
gi, rusams trukdant JAV žur
nalistų darbą Maskvoje, kai tuo 
pačiu metu rusai reikalauja jų 
atstovų JAV-se atžvilgiu rody
ti “pakantą ir malonų elgesį”.

— Amerikoje vienas trečda 
ii® dirbančiųjų yra moterys.

nados pareigūnai teigia: tie at
vykėliai siekia šviežio oro, mėly
no dangaus... Tai ne viskas. Dau 
giausia lemia nusivylimas nei- 

kis, palyginus su kitais imigran- i giamomis amerikinio gyvenimo
tais, nes iš jų Kanadoje pasilieka 
apie 75 proc.

Kiekvienu atveju, JAV gy
ventojų judėjimas šiaurės kryp
timi — būdingas reiškinys. Ka-

dovaujama delegacija, dalyvauti 
“paruošiamuosiuose pasitari
muose”, prieš birželio 5 d. nu
matytą kom. partijų suvažiavi
mą. Kiti delegacijos nariai, cent 
ro komiteto nariai: P. Auers- 
berg, L. Novotny ir M. Mueller. 
Visi jie — senosios krypties 
atstovai.

• Argentinoje 200.000 studen 
tų pradėjo streiką. Jie protes
tuoja, buvusių riaušių, prieš vy
riausybę, metu žuvus dviems 
studentams.

kalendorius
Gegužės 23 d.: šv. Dezideri- 

jus, šv. Eufrozina, Gertautas, 
Tautvyda.

Gegužės 24 d.: šv. Nicetas, 
šv. Zuzana, Algirdas, Gina.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, šilčiau, temp. 
sieks 60 ir daugiau 1. F., ryt —

apraiškomis. Ne paskutinėje vie
toje ir troškimas kvėpuoti lais
vesniu, ne skubėjimo bei dolerių 
“medžiojimo”, oru. 1 be pakitimų.

- - - . V.A. Saulė teka 5:24, leidžias 8:12.

Sirhan nubaustas
mirties bausme

Šen. E. Kennedžio prašymas 
neturėjo įtakos

LOS ANGELES. — Šen. R. 
Kennedžio žudikas, Sirhan B. 
Sirhan, prieš mėnesį prisieku
siųjų pripažintas kaltu ii' jiems 
pasiūlius jį nubausti mirties bau 
sme, teismo užvakar nuteistas 
mirti. Tuo būdu, teismo gautas 
nužudytojo brolio, E. Kenne

džio laiškas, kuriame jis prašė 
nuteistojo pasigailėti, teisėjo 
sprendimui neturėjo įtakos. (Tei 
sėjas galėjo mirties bausmę pa
keisti iki gyvos galvos). 
Nuosprendžio vykdymo diena

nepaskirta
Teisėjas H. V. Walker, savo 

sprendimą paskelbęs, nenustatė 
nuosprendžio vykdymo (mirties 
dujų komeroje) dienos. Jis nu
rodė, kad nuosprendis galės bū
ti apeliuojamas Kalifornijos 
Aukšč. Teisme. Tik visus ape
liavimo prašymus atmetus, bus 
paskirta nuosprendžio vykdymo 
diena.

Nubaustasis šiomis dienomis 
perkeliamas į mirtininkų kame
rą San Quentin kalėjime, ties 
San Francisco.

Aukšč. Teismo rūmai Washingtone vėi kreipia dčimesį, atsistatydinus 
vienam jo teisėjų, A. Fortas. Teismo narių sąstate laukiama pakeitimų.
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Tryliktoji grupė: a) pogrupė- 
Honduras, Costa Rica, Jamai- 
ca, 13 b. pogrupė, Haiti, Kuate- 
mala, Trinidad. 13c. pogrupė - 
EI. Salvador. Surinam ir Olan
dijos Antillen ir 13 d. pogrupė- 
JAV, Kanada ir Bermuda. U.S.A. 
futbolo rinktinė sunkiai išsiko
vojo pirmą vietą savo pogrupė- 
je 13d. Lemiamose rungtynėse 
JAV laimėjo prieš Kanadą 1:0 At
lantoje. Pirmą susitikimą JAV 
pralaimėjo Kanadai 2:4. Bermu
da padėjo JAV rinktinei, kai 
Bermuda sužaidė 0:0 lygiomis 
prieš Kanadą, JAV rinktinė tada 
laimėjo abi rungtynes prieš Ber- 
mudą 6:2 ir 2:0 ir tapo pogru- 
pės 13 d. nugalėtoju. Pusiaubai- 
gmėje dėl 13 grupės nugalėtojo 
vardo susitiko JAV — Haiti ir EI. 
Salvador — Hondūras.

Šiose rungtynėse JAV iškrito iš 
tolimesnių varžybų prieš Haiti 
0:2 ir 0:1. Haiti susitinka baig
minėse rungt. su Hondūras arba 
EI. Salvador dėl 17 grupės nuga
lėtojo vardo. JAV futbolo rinkti
nėje nemažai žaidė čikagiškių. 
W. Roy, N. Krat, A. Bachmeier,
E. Murphy ir kiti.

Penkioliktoji grupė: skirstosi i 
pogrupę a: Japonija, P. Korėja, 
Australia ir Rhodesia ir pogrupę 
b: Š. Korėją, Izraelis ir N. Zelan
dija. Pogrupės 15a futbolo elimi- 
nacinės rungtynės bus praveda
mos Seoul mieste, P. Korėjoje 
nuo 1 iki 15 spalio mėn. 1969 m. 
Pogrupės 15 b eliminacinės fut
bolo rungtynės bus pravedamos 
Tel Aviv mieste, Izraelyje, da
ta dar nenumatyta. Nugalėtojas 
15 a pogrupės žaidžia prieš nu
galėtoją _15 b. pogrupės du kar
tus dėl 15 grupės nuga
lėtojo vardo, Japonijoje, te
kančios saulės krašte, po pasku
tinės olimpiados, laimėjus futbo
le bronzos medalį padidėjo susi
domėjimas futbolu. Vartininkas 
Kamamoto (Yanmari Diesel F.
C.) savo artistiškais sugebėji
mais sutraukia net iki 40.000 ja
ponų žiūrovų Japonijoje.

Šešioliktoji pogrupė: Ji suskir
styta eliminacinėms rungtynėms 
sekančias pogrupės: a) Tunisas, 
Alžyras, b) Marokas, Senegal, c) 
Etiopija, Libija, d) Sudanas, 
Zambia, e) Nigeria, Kamerūnas 
ir paskutinę f pogrupę sudaro 
Ghana. Pusiau baigmėje dėl 16 
grupės nugalėtojo vardo susitin
ka: Etiopija — Sudanas, Nige
ria — Ghana 2:1 irr Tunisas — 
Marokas. Iš įdomesnių futbolo 
pasekmių yra sekančios: Zambia 
— Sudanas 4:2 ir 2:4 - po pra
tęsimo, Marokas — Senegal 1:0; 
1:2 ir 2:0, Alžyrija — Tunisas

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Lietuvos rinktinė pirmauja 

“Europos taurės” korespondenci- 
nių žachmatų varžybose, kurios 
artėja prie pabaigos. Lietuvos 
šachmatininkai turi surinkę 46 
tš. iš 67 žaistų partijų Maskva 
46 iš 71, Estija 41 iš 77, Vak. 
Vokietija 38,5 iš 70, RTFSR 36,5 
iš 76, Vengrija 29,5 iš 49, toliau 
R. Vokietija, Latvija ir Belgija. 
Pasižymi priešakinės lentos: L. 
V. Mikėnas 4,5 iš 6,2.1. Vistanec- 
kis 4,5 iš 5, 4. D. Lapienis 5,5 
iš 6.

— Lietuvos šachmatų p-bės 
baigtos šitaip: 1. Česnauskas 
(Plungė), 2. Butnorius (Kau
nas), 3. Lapienis (Vilnius) 4. Mi 
kėnas (V), 5. Barstaitis (Kl), 6. 
Vistaneckis (V), toliau Maslo- 
vas, Čiukajevas, Piešina, Ru-
miancevas, Percikavičius, An
driejus, Uogelė, Ostraskas, Raste
nis ir Plungė. Gintautas Piešina, 
Vilniaus moksleivis, pasižymėjo

1:2 ir 0:0, Nigeria — Kamerūnas 
Iri ir 3:2, Lybia — Etiopija 
2:0 ir 1:5. Afrikoje, pagal pagar
sėjusį futbolo žaidėją brazilą 
Pelė, futbolo vienuolikės tampa 
aukštesnio lygio, kiek tai leidžia 
klimato sąlygos. Anksčiau, Pelė 
minėjo, kad rungtynės prieš Af
rikos kontinento futbolo klubus 
būdavo tik pasivaikščiojimas, o 
dabar reikia ir pakovoti. Brazili
jos futbolo klubas F.C. Santos ir 
jų garsusis Pelė neseniai viešėjo 

j ir žaidė Afrikos kontinente.
Anglijos rinktinė, kaip anks

čiau minėta patenka į paskutinę 
16 valstybių tarpą baigmėje be 
varginančių grupinių rungtynių. 
A. Ramsey, dabartinis pasaulio 
futbolo meisterio (1966) Angli
jos rinktinės vadovas stengėsi, 
kad Anglijos lygos sezonas 1969- 
1970 m. būtų sutrumpintas. 
Ramsey taip pat stengėsi susida
ryti pakankamai laiko, kad galė
tų savo vienuolikę geriau pa
ruošti titulo apgynimui. Jo pla
nas yra šios. 7 savaites prieš 
baigminių futbolo rungtynių 
pradžią Meksikoje sutraukti apie 
40 kandidatų iš kurių išrinkti 22 
žaidėjus ir priregistruoti FIFA, 
kaip būsimus Anglijos rinktinės 
dalyvius. Anglija sužaidė 1968 m. 
9 rungtynes iš kurių 4 laimėjo, 
3 sužaidė lygiomis -ir du kartus 
pralaimėjo, (V. Vokietijai ir Ju
goslavijai 0:1).

Meksika, kaip anksčiau minėta, 
patenka automatiškai į paskuti
nių 16 valstybių tarpą ir daly
vauja baigminėse rungtynėse, 
kaip šeimininkas; kraštas kuria
me 1970 m. pasaulinės futbolo 
pirmenybės įvyks. Viso pasaulio 
rinktinės ieško progų pažaisti 
prieš Meksikos rinktinę jų simpo- 
zantiškiausiam Aztekų stadijone 
Mexico City. Nuomonė žaidė
jų apie šį Meksikos stadioną pa-

Bobby Unser, žinomas lenktyninin
kas, pasiruošęs auto lenktynėms 
Kapų puošimo dieną Indianapolyje, 
Ind.

Sovietų jaunių p-bėse, pasidali
nę 2-3 vietas.

— Pasaulio karūnai Mačas 
tarp Petrosjano ir Spaskio 6,5- 
6,5. Moterų čempionė Gaprin- 
dašvili pirmauja prieš Kušnir
7-4 .

— Bostono tarpklubinėse, So. 
Bostono LPD-jos antroji šach
matų komanda, kuriai vadovau
ja Bronius Skrabulis, užbaigė B 
divizijoje penkta iš 12. 1. M.I.T. 
10-1, 2. Harvard 9,5, ?. cam-; 
bridge 8 4-5. Boyston. Lithua
nian po 7 tš. Lietuvių koman
da įveikė Cambridge, Witx, 
Tufts, Northeastern po 3-2, Bry- 
ant 4-1, Brocktonas ir Bostons 
Universitetas po 5-0. Skrabulis 
surinko 6 iš 11, R. Karosas 5 iš 
8, A. Keturakis 2 iš 2, jaunuolis 
v. paliulis 1 iš 6, estas Vamik 
6 iš 10 ir L. Icanogle 8,5 iš 11.

Kazys Merkis

Aztekų Stadionas Mexico city, iš lauko impozantiškas, iš vidaus nuostabus, daugelio nuomone gražiausias stadio
nas pasaulyje.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
mals — 8:30 — 12:00.
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prastai yra vieninga:“Tai yra 
gražiausias Stadionas pasaulyje, 
kuriame įvyks baigminės 1970 
m. pasaulinės futbolo rungtynės” 
Niekur nesėdi paskutinių sėdy
nių žiūrovai taip arti žaidimo 
aikštės, kaip Aztekų stadione, ku
ris talpina 115,000 žiūrovų. Kaip 
perlai ant juostos matyti apie vi
są stadioną pirmame aukšte 751 
ložės. Kiekviena iš tų ložių yra 
išnuomuota 100 metų už 25.000 
pezų, (20,000 dolerių). Laisvų 
ložių nėra likę, nes yra daugiau 
negu pakankamai Mexico City 
— milijonierių. Anksčiau būdavo 
vo garbė pakviesti sėsti į teatro 
ložę. Mexico City 751 milijonie
rius skaito garbe turėti savo ložę 
stadione. Luksusinės ložės yra 
padalintos į 2 dalis: į uždarą pa- 
walpą už stiklo sienos, kurioje yra 
šaldytuvas, TV, stalas, kėdės ir 
klosetas ir atvirą patalpą su pa
togiomis sėdynėmis. Viskas išklo
ta minkštu kilimu. Savaime su
prantama ložės šeimininkas at
važiuoja su automobiliu, kuriam 
pirmame aukšte yra rezer
vuota pastatymo vieta. Vienas te
lefonas yra ryšių palaikymui su 
išoriniu pasauliu, kitas - pašau
kia padavėją. Kai kurių ložių į- 
rengimai kainavo 25,000 dole
rių. Ložės neturi vardų tik 751 
numerius. Po rungtynių papras
tai žaidėjai fotografuoja ir fil
muoja Aztekų stadioną, nes jis iš 
lauko impozantiškas, iš vidaus 
tiesiog nuostabus. Ir jie nori, 
nors nuotrauką parsivežti gra
žiausio stadiono pasaulyje, žino
ma, tik pasižiūrėjimui. Meksikos 
futbolo rinktinė šiame Aztekų 
stadione 1968 m. sužaidė 9 ne- 
pirmenybių rungtynes ir nė kar
to nepralaimėjo. Štai keletą re
zultatų: 0:0 ir 1:1 prieš SSSR, 2:2 
ir 2:0 prieš Uragvajų, 2:1 ir 2:1 
prieš Braziliją, 0:0 prieš V. Vo
kietiją.

(Pabaiga)

Saunoris — meisteris
Pereitojo savaitgalio metu įvy

kusiose Š. Amerikos lietuvių sta
lo teniso pirmenybėse Toronte 
naujuoju mūsų stalo teniso meis
teriu tapo svečias iš Vilniaus — 
dr. Saunoris.

Moterų grupės nugalėtoja — 
Violeta Nešiukaitytė.

Vyrų komandines varžybas 
laimėjo Chicagos Lietuvių teni
so klubas. Plačiau apie pirmeny
bes — kitą savaitę.
LITHUANICOS RUNGTYNĖS

Praėjusį savaitgalį keturios 
Chicagos F.K. Lituanica koman
dos rungtyniavo. Jaunučiai įvei
kė už save didesnius meksikiečių 
CDA. jaunučius rezultatu 5:1. Į- 
varčius pelnė: S.Gylys 2, A. Re
meika, J. Nayder ir C. Catter- 
son.

— Mažiukai buvo išvykę į Au-

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS

Priima tortų Ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogum’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mieh.

Šaunios vestuvės

Mok. Rūta Baltrušaitytė su
mainė žiedus su A. Gould per 
Šv. Mišias Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje.

Kadangi Rūta mokytoja, tai 
ir pamergėmis pakviestos drau
gės mokytojos.

Vaišės vyko .Šv. Jurgio salėje. 
Jaunieji buvo gausiai apdovano
ti dovanomis. Salė pilnažmonių. 
Giminių ir svečių tarpe buvo 
jaunojo ir jaunosios tėvai, bro
liai, seserys.

Jaunojo sesuo yra mokytoja, 
taip pat ir brolio žmona.

Jaunasis atlikęs kariuomenę 
aviacijoj. Šį rudenį pradės studi
juoti inžineriją.

Vestuvėse dalyvavo parapijos 
klebonas Judas, kun. A. Treška, 
neseniai atsikėlęs į mūsų parapi
ją, vargonininkė M. Salatkienė - 
taip pat choro vedėja ir daug

rorą ir ten po atkaklios kovos ne 
žymiai 1:0 pralaimėjo prieš už 
save dvigubai stambesnius au- 
roriečiūs. Mažiulių komandoje 
puikiai sužaidė Jonas Putna gy
nime ir H. Jenigas, jr. vartinin
ku.

Jauniai užbaigę 3:3 pirmą pus- 
laikį, antrame palūžo ir pralai
mėjo 3:5. Įvarčius pelnė G. Šu- 
kelis, V. Trinkus ir N. Catterson.

Rezervas laimėjo taškus be ko
vos prieš Maccabees, pastarie
siems neatvykus.

— Pirmoji vyrų komanda pra
laimėjo prieš serbų Youths 1:2. 
Garbės įvartį įmušė E. Skisti- 
mas.

— Šį sekmadienį, gegužės mėn. 
25 d., 3 vai. p.p., lituanica 
žais sau lygų varžovą Adria Wa- 
shington parke, 5300 S. Martin 
Luther D r.

Rezervas žais Marąuette parke 
prieš meksikiečių C.A.G. pirmą 
vai. po pietų.J.J.

MIRĖ VENGRŲ VYSKUPAS

(Sulaukęs 79 metų amžiaus 
Vengrijoje mirė Esztergom 
vyskupas Schwarz - Eggenho- 
fer. Nuo 1959 metų iki šių me
tų pradžios vyskupas Eggen- 
hofer, kaip apaštališkasis ad
ministratorius valdė Esztergom 
arkivyskupiją, kurios tiesiogi
nis vadovas yra Vengrijos ka
talikų Bažnyčios Primas kardi
nolas Mindszenty jau nuo 1956 
m. komunistų priverstas gy
venti JAV-ių ambasadoje Bu
dapešte..

. daug prisidedanti prie parapijos 
programų, mok. V. Jonaitis su 
šeima, mok. Baliulytė, mok. J. 
Vanagaitytė, V. Vanagaitytė. J. 
Pakalnių dukra mok. Angelė su 
šeima.

Kunigo Treškos brolis Jonas 
su šeima. J. ir O. Treškai yra 
nusipirkę žemės už miesto ir at
rodo tvarkosi statyti vasarnamį, 
kur bus proga lietuviams pabu
voti. Dalyvavo mok. K. Alkevi- 
čius ir šeima, V. ir N. Baniukai- 
čiai (Šio vakaro šeimininkai), 
Ivanauskas.

U. Astrienė ir kiti. Rūta birže
lio mėn. gauna B. S. laipsnį. 
Linkime sėkmės. J. P.

POPIEŽIUS APIE 
DARBININKUS

Popiežius Paulius VI-sis, ge
gužės pirmosios, šv. Juozapo 
darbininkų Globėjo šventės pro 
ga, kartu su 33-mis naujai pa
keltais kardinolais, i&v. Petro 
bazilikoje aukojo šv. Mišias ir 
pasakė kalbą pasaulio darbinin
kijos klausimais.

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 lietuviu 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
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VFAlbrook 5-6070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius parai susltarlma 
jei neatsiliepia, akambtntl 874-8012

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Ofisas 3148 West OSrd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe

Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest OSrd Street
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Resid. tel. VVAIbrook 5-3048

fel. ofiso HE 4-5848, rez. 388-2238

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susltarliną: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. Ir penk 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPKCIALYBft — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulasld Road 
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Cliirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6961
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba suslta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bnto tel. OLymplo 2-1S81
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 491 h Court, Cicero

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

Tel. — REUance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: 3lrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p.. trečiad.
uždaryta.,
Tel. ofiso ir bnto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. KE 7-1168
Rez. teL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos papai susitarimą.

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirm., ketv.. 5—8 vai.,
antrad. Ir nenkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 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 ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Nainy 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
rentgenologas 

9760 So. Kedzie Avenae 
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. u 
penlktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. h
šeštad. 8 v. r. lkl 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
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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 AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

Vizitai pagal susitarimu

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehilI 6-0617 

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

uiunuJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 

Ofisas 2750 VV. 7 Ist StrJ,. 
Telefonas — 925-8296 

Valandos: 2-—8 v. v., penktad. 10—12 
y. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez, 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai : Pirm., antr.. Treč. h 
penkt. nuo 2 lkl 4 vūl. lr nuo 6 lkl 8 
y. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą,

Of. Tet HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

PrUmlnėja ligonius tik susitarus
Va* • S?-/ d 0 lr 8—8 t rak.... Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
VaJ.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 vai
vakį' kkkti,iv šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.,

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 VVest 71 st Street
V 1,p- lr 7 ik! « v

riec, ir sefttad pagal susitarimą 

Ofiso tel 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS



Seniausios lietuvių organizacijos —

LRKSA SEIMO BELAUKIANT

Lietuvių R. K. susivienijimo 
64-sis seimas įvyksta šiemet 
birželio 29 - 30 ir liepos 1 - 2 d. 
Waterbury, Con. Šiais metais 
mūsų susivienijimas sulaukia 
83 metų amžiaus, tačiau sei
mas bus tik 64-sis. Mat, or
ganizacijos pradžioje seimai 
būdavo šaukiami kiekvienais 
metais, bet vė:liau buvo pa
keisti j dvimetinius, o nuo 1954 
metų daromi kas treji metai.

Kiekvienas seimas praeityie 
įnešė organizacijon ką, nors 
naujo, svarbaus. Net ir tie sei
mai. kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių, ar jos buvo 
asmeniškos, grupinės, pagrįs
tos bloga valia bei siekimais 
ją apardyti ar visai sugriau
ti, nebuvo visai be naudos. Juo 
se būta įspėjimų apie reikalą 
ją akylai saugoti ir išlaikyti 
tai, kas ligšiol padaryta, pasi
mokyti iš padarytų klaidų ir 
jų vengti ateityje ir, paren
kant kandidatus vadovybėn, 
sugebėti “atskirti pelus nuo 
grūdų”.

*
Kaip praeities seimai, taip ir 
šiemetinis turės kuo pasidžiau 
gti, bet, pažvelgę į organiza
cijos tęstinumą bei ateitį, su
sidurs su problema, kaip pa
traukti jon naujų narių.

Direktorių taryba galės pra
nešti seimo atstovams, kad 
LRKSA savo ižde jau turi tris 
milijonus dolerių. Galės kon
statuoti ir tai, kad tos sumos 
jau seniau būtų pasiekęs, jei 
nebūtų mokėjęs nariams iš sa
vo rezervų dividendu, kuriuos 
moka jau kelinti metai. Šių 
metų pradžioje išmokėti net 
d-«'igu!bi dividendai. Tai j»u 
antru kartu nariai gaus dvi
gubus dividendus, kas ryškiai 
rodo organizacijos finansini 
tvirtumą ir jos pajėgumą į- 
vykdyti nariams įsipareigoji
mus. O tai yra labai svarbu.

Bus pranešta ir apie kitus 
laimėjimus. Pavyzdžiui pernai 
gryno uždarbio turėta $64,911. 
29. Šis uždarbis padidino re
zervų fondą iki $740,259.09. 
Kaip tik iš šio rezervų fondo 
yra išmokami dividendai na
riams. Jie nariams ir priklau
so. Kitiems bet kokiems tiks
lams juos naudoti griežtai 
draudžia valstijų apdraudos 
departamentai. Už investuotą 
kapitalą LRKSA pernai pelnė 
4.08%. Tai šviesioji pusė, ro
danti gerą ir sėkmingą finansų 
administravimą.

*
“Kita medalio pusė” nebus 

taip šviesi. Direktorių taryba, 
pranešdama seimui narių pa
dėtį, primins narių skaičiaus 
sumažėjimą. Jis mažėja, ne
paisant valdybos pastangų jį 
sulaikyti. Aišku, negalima su
laikyti mirties proceso. Per vie 
nerius metus jų mirė du šim
tai, o prisirašė tik apie vienas 
šimtas. Kito kelio, supranta
ma, nėra, kaip, mirusiųjų vie
tas užpildyti naujais nariais, 
jei norime užtikrinti organiza
cijai stipresnę ateitį.

Direktorių taryba pravedė 
kelis naujiems nariams prira
šyti vajus, skirdama patrauk
lias dovanas, komisus ir bo
nus. Tačiau kuopose ta kryp
timi mažai tepajudėta. Seimui 
teks rimtai pagalvoti ir papla-

Spaudoj ir gyvenime

KOMUNISTŲ VADO SONUS SKELBIA 
DIEVĄ

Prancūzijoje išėjo iš spaudos įdo
mi knyga, kurią parašė Andre Fros- 
sard ir kuri vadinasi “Dievas yra, 
a§ Jį sutikau”. Knygos autorius 
Frossard yra sūnus L. D. Frossard, 
kuris per 31 metus buvo pirmuoju 
Prancūzijos komunistų partijos 
sekretoriumi.

Šioje knygoje autorius pasakoja, 
kad jaunatvėje jam tikėjimas atrodė 
tik taip sau, kaip koks tautosakos 
dalykas. Jis rašo: “Aš, drauge su sa

nuoti, kaip paveikus į lietuvių 
visuomenę, ka i ji labiau susido 
mėtų šia sena lietuvių kata
likų fraternalinės apdraudos 
organizacija.

-Y-
LRKSA tikrai yra vertas 

rimto mūsų dėmesio nes tai 
yra senas, garbingas Ameri
kos lietuvių visuomenės bei 
bendruomenės narys, visais 
laikais rūpinęsis ne tik narių 
gerove, bet ir visos tautos rei
kalais, skyręs jiems nemažai 
finansinės paramos, panaudo
jęs jiems savo kuopas ;r ap- 
skričius, nuo 1916 metų leidęs 
savaitraštį “Garsą”, visais lai
kais skyręs daug vietos bend
riesiems lietuvių tautos reika
lams.

Susivienijimas veidas dėme
sio dar ir dėl to, kad jis buvo 
pajėgus pergyventi visas kraš
to ekonomines krizes, kurių 
metu ne viena net komercinės 
apdraudos kompaniia subank
rutavo, ir savo vidujines kri
zes. Jis galėjo ne tik išsilaiky
ti ir įvykdyti savo nariams 
įsipareigojimus, bet dargi mo
dernėjo naujoviškais apdrau
dos skyriais. Jis laimėle val
stijų apdraudos departamentu 
pasitikėjimą ir pagyrimą dėl 
savo tvarkingumo ir saugu
mo, dėl gero reikalų administ
ravimo ir greito natamavimo 
kuopoms bei nariams.

*
Dabar tik reikia, kad LR K 

SA laimėtų daugiau narių. Juo 
daugiau jis turės nariu, iuo 
stipresnis bus lėšų fondas ir 
todėl žymiai daugiau galės 
skirti iš to fondo bendriesiems 
mūsų tautos reikalams, nes di
rektorių taryba ir net seimai 
tik iš lėšų fondo tegali skirti 
mūsų religiniams, kultūriniams 
ir kitokiems reikalams. Prisidė 
darni prie jo, patys apsidrau
džiame savo gyvybę, bet tuo 
pačiu sustipriname organizaci
ją, kuri tarnauja visai mūsų 
visuomenei ir, būdama gauses
nė nariais, jai bus dar naudin
gesnė ir dosnesnė.

*
Grįžtant prie seimo, gal bus 

įdomu, kad LRKSA seimas jau 
trečią kartą renkasi Waterbu- 
ry, Conn. Pirmą kartą šiame 
mieste susirinko 14-sis seimas 
1899 m. Vadinasi, prieš 70 m. 
Dalyvavo 39 atstovai. 29-sis 
seimas taip pat buvo Water- 
bury 1914 m. (prieš 55 m.). 
Tuomet savo ižde jau turėjo 
$45,557.29. Narių buvo 9,157. 
Trečią kartą seimas renkasi 
į Waterbury šiemet. 'Vaterbu- 
riečiai Juozas Danisevičius ir 
kun. P. Saurusaitis susivieni
jime veikė nuo pat pirmųjų 
jo susiorganizavimo dienų. Da
nisevičius dalyvavo steigiama
jame seime 1886 m. Plymouth, 
Pa. 1926 m. waterburietis Juo
zas Šaliūnas buvo išrinktas 
generaliniu sus-mo sekreto
rium. Juo išbuvo 12 metų. 
Daug nuopelnų organizacijai 
turi waterburietis muzikas 
kompozitorius ir visuomeninin
kas Aleksandras Aleksis, 64- 
jo seimo rengimo komiteto pir 
mininkas.

Iš besiartinančio seimo daug 
tikisi sulaukti ir LRKSA na
riai ir visa mūsų visuomenė.

L. Šimutis

vo socialistais draugais, tikėjau, kad 
pasaulis tai politinis ir istorinis kū
rinys ir metafizika yra tik apgaulin
giausias gailštas. Jeigu aš tikėjau, 
kad yra tiesa, tai jau kunigas man 
buvo paskutinis žmogus į kurį aš 
kreipčiausi tiesos ieškodamas. Ir 
Bažnyčia, kurią aš pažinau tik iš 
jos trūkumų, man buvo paskutinė 
vieta, kur aš kreipčiausi tiesos ieš
kodamas”.

O tačiau vienu laikotarpiu jo dva-

NAUJAS LITURGINIS KALENDORIUS
Kiek šventųjų išmesta iš dangaus 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

I

Pasklidusi žinia apie liturgi
nio kalendoriaus pakeitimus su
kėlė neįtikėtinai daug visokių 
kalbų. Ne visos jos nei rimtos, 
nei nuoširdžios, bet erzinančios 
ne vieną ir geros valios žmogų. 
Pravartu todėl trumpai pakal
bėti, kas ir kodėl ivyko.

Kaip visa katalikų Bažnyčios 
liturgija, taip ir liturginis kalen 
dorius, pasakąs, kuri diena kip- 
no garbei skiriama, buvo beveik 
neliesti kelis paskutinius šimt
mečius. Po taip ilgo laiko gi
liau palietė liturginius klausi
mus pabaigon savo pontifikato, 
kai aprimo pokarinės nuotaikos, 
pop. Pijus XII. Prisiminkime 
Šventosios sava’tėn liturgijos, 
eucharistinio pasninko draus
mės pakeitimus. Ne vienam ta
da atrodė, kad dėl tų pakeitimų 
sugriue visos brangios religinės 
tradicijos, labai nukentės žmo
nių pamaldumas ir t. t. Ko tada 
neprikalbėta. Nereikėjo daug 
laiko įsitikinti tų pakeitimų iš
mintingu naudingumu.

Metai iš metų i liturginį ka
lendorių buvo įvedama vis ko
kia nauja šventė, naujas šven
tasis. Naujos šventės, nauji 
šventieji būdavo įterpiami ne 
būtinai tokią dieną, kuri geriau 
atitiktu šventės prasmę ar da
tą, turinčią ką nors bendro su 
šventojo gyvenimu, o dažnai 
ten, kur kalendoriuje buvo ko
kia laisvesnė diena. Visuotina
me Vatikano TI susirinkime, 
svarstant liturgijos klausimus, 
buvo nutarta peržiūrėti ir li
turginį kalendorių. Dar susirin
kimo eigoje paskirta š:am tiks
lui komisija darbavosi daugiau 
kaip ketverius metus, šių metų 
balandžio 28 dieną pop. Pau
lius VI pranešė kardinolų kole
gijos konsistorijai, kad yra jau 
paruoštas naujas liturginis ka
lendorius ir, kad ateinančius 
1970 metus pradėsime pagal jį. 
Kas tame kalendoriuje naujo

Tiksliau apribotos kai kurios 
metų dalys: advento, Kalėdų, 
gavėnios, Velykų, Sekm'nių. 
Toms metų dalims parinkti ge-

i sia savotiškai nušvito. Jis pamatė 
pasaulyje tvarką ir jam pasidarė sa
vaime aišku ir suprantama, kad y- 
ra Dievas. Jis pasiryžo būti katali
ku. Vienas Šv. Dvasios vienuolis jį 
giliau supažindino su tikėjimo tieso
mis ir prirengė krikštui. Katalikų 
mokslą jis priėmė su džiaugsmu. 
Jis rašo: “Katalikų Bažnyčios moks
las yra tikras, ir aš priėmiau kiek
vieną tiesą su džiaugsmu, kad pa
siekiau tikslą”. Ypač jam darė dideli 
įspūdį Kristaus pasilikimas su žmo
nėmis Eucharistijoje, jis sako: “Iš 
visų dovanų, kurias krikščionybė 
man pabrėžė, ši yra gražiausia.”

Dabar A. Frossard yra nuolatinis 
katalikų laikraščio “Figaro” bend
radarbis. J. Pr.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS
Ii anglų kalbos vertė Al. Baronas

97
Tada stovykloje prasidėjo laimingas judėjimas. Tie, 

kurie buvo sąraše, visi nuo vaiko ligi senio buvo lai
mingi. Dabar visi skaičiavo dienas ir valandas, nes 
visi geidė išvykti iš sukimštų stovyklų kaip galima grei
čiau. Paskutinį vakarą prieš iškeliavimą atsilankė Do
naldas ir Hildergardė.

Sveiki gyvi, ar jūs dar vis Europoje? — Do
naldas kaip ir visada buvo geros nuotaikos- — Hil
dergardė ir aš atėjom atsisveikinti- Kada jūs tikitės iš
vykti į Bremeną?

— Poryt, — atsakė Vytautas.
— Tai puiku- Eime į mano džipą. Lauke labai 

vėjuota, aš nekenčiu blogo oro.
Vytautas ir Charlottė įlipo į mašiną. Ten buvo 

truputį šilčiau.
— Hildergarde, — sušuko Charlottė, — tu atrodai 

kaip princesė, — stuktelėjo mergaitės ranką. — O, žiū
rėk, tu turi naują apsiaustą. Vytautai, žiūrėk. Ponas 
Wood, aš tiesiog pavydžiu Hildergardei.

— Apsiaustas yra niekai. Sekantį kartą aš jau ra
siu geresnį apsiaustą. Svarbiausia, kad mes susižadėjo
me. Taip, draugai, prieš pora dienų Gruenberge.

— Sveikinu, aš esu nustebinta, — Charlottė ap
kabino mergaitę.

riau tinką šv. Mišiose skaity
mai iš Švento Rašto. Kai ku
rių Kristaus ir Marijos švenčių 
pakeistos datos. Pvz. šventosios 
Šeimos šventė perkelta į sėk- 
madienį po Kalėdų, Kristaus Ka 
raliaus šventė perkelta į pasku
tinį sekmadienį prieš adventą. 
Yra ir daugiau datų pakeitimų. 
Reikia tkėtis, kad ateinantiems 
1970 metams ir mūsų lietuviš
kieji kalendoriai bus jau pride
rinti prie šių pakeitimų ir kiek
vienas lengvai ras, kokią dieną 
minima kuri šventė ar šventa
sis.

Daugiausia klaidinančių gan
dų sukėlė šventųjų paminėji
mai. Apie tai ir čia daugiau pa
kalbėkime. Ir visoje Bažnyčioje 
ir atskiruose kraštuose minimų 
šventųjų yra daug daugiau, ne
gu tai žino eilinis katalikas. 
Tuos, kuriuos mini visa Bažny
čia, galima rasti sąraše vadi
namam Martirologium. Šis lei
dinys nėra oficialus Apaštalų 
Sosto leidinys. Jame nėra vi
sos daugybės paskirose šalyse 
ar vietose minimų šventųjų.
Kas Bažnyčioje spręsdavo anks
čiau Ir kas sprendžia dabar mi

rusio asmens šventumo 
klausimą

Pirmąjį tūkstantį krikščiony
bės metų mirusio asmens šven
tumą spręsdavo kurios nors vie
tos žmonės kartu su tos vys
kupijos vyskupu. Vyskupas sa
vo vysk-joj mirusio kultą tvir
tindavo arba ne. Lengvai su
prantama, kad galėjo pasitaiky
ti. jog vyskupas galėjo būti ir 
bejėgis ar 'bent nepatogiai jaus
tis pasipriešinti žmonių nuomo
nei. Tik tokioje kontrolėje ga
lėjo pasitaikyti, kad. laikui bė
gant, žmonės išpuoštų mirusio 
gyvenimo atminimą nebūtais da 
lykais. Nekritiškų lengvatikių 
yra net ir dabar ir tai ne beraš
čių tarpe.

Tik vienuolikto šimtmečio pa
baigon pop. Urbonas II (m. 
1099) patvarkė, kad mirusių 
gerbimą kaip šventųjų tvirtina 
arba Bažnyčios visuotinis, arba 
vyskupų provincijos susirinki
mas. Tačiau tokie susirinkimai 
būdavo labai reti, tie patys ne
galėdavo klausimo tinkamai iš
tirti, ir todėl toks patvarkymas 
neturėjo reikiamos praktiškos 
vertės. Pop. Aleksandras IIII 
1170 metais rezervąvo Apašta
lų Sostui tvirtinti ar ne mirusio 
pripažinimą šventuoju. Tai buvo 
jau didelis žingsnis į kritiškes
nį klausimo sprendimą, bet ir 
šiuo kartu nebuvo nustatytos j 
tikslios taisyklės, pagal kurias 
klausimas turėtų būti sprendžia 
mas. Tik pop. Urbonas VIII 
septyniolikto šimtmečio vidury

nustatė reikalavimus, pagal ku
riuos patikrinamas mirusio gy
venimas, jo tikėjimo grynumas, 
visi likę jo raštai — užrašai, 
laiškai ir visa, kas tik liko. Rei
kalaujama net pomirtinių ste
buklų. Šie reikalavimai, veikią 
ir dabar, yra tiek griežti, kad, 
Vatikano II susirinkime svars
tant šį klausimą, buvo balsų 
siūlančių šiuos reikalavimus su
švelninti.

Kaip buvo užsiminta, žmonių 
tradicijos galėjo mirusiųjų gy
venimus išpuošti nebūtais daly
kais. ši nuomonė Bažnyčioje y- 
ra sena. Jos Įtakoje garsus bel
gas jėzuitas Jonas Boiland 
(1596 — 1665) pasiryžo savo 
gyvenimą skirti šventųjų gyve
nimų kritiškam patikrinimui. 
Lengva suprasti, koks kolosališ 
•kas užsimojimas patikrinti ne 
kurį vieną šimtmetį, ne kurį vie 
ną archyvą, o visame pasaulyje 
galimus rasti šaltinius nuo krik 
ščionybės pradžios. Gyvenęs tik 
69 metus, aišku, kad negalėjo 
savo darbo užbaigti. Tačiau jė
zuitų vienuolijos kunigai įverti
no šį jų brolio užsimojimą ir jį 
tęsia iki dabar. Visas tas dar
bas vadinamas visame pasauly
je žinomu Bollandistų vardu. 
Šio darbo centrą iš D’Anvers 
perkėlė į Briuseli. Jų surinkta 
medžiaga, pavadinta Actą Sanc- 
torum, užima didelius rūmus, 
šiandien pasaulyje nėra antros 
panašios vietos, kur galėtum 
kritiškai patikrinti kurio nors 
5ventojo gyvenimą.
Tobulo krikščionies — šventojo 
atminimą ir kultą Bažnyčia pa

laiko dviem tikslais
Viena, tikėdama žmogaus po- 

mirt'nį gyvenimą, Bažnyčia ti
ki ir skelbia, kad šventieji gaii 
mus gyvuosius užtarti pas Die

Povandeninis laivas Guittaro vėl iškeltas Vallejo, Calif., kur jis 
nuskendo baigiaimas rengti. Kodėl šis 50 mil. dol. vertės laivas nu
skendo nepranešama.

— Panele Hildergarde, mano geriausi sveikinimai, 
— paspaudė mergaitei ranką Vytautas, kuri nieko ne
sakė tik šypsojos-

— Draugai, aš turiu daugiau žinių, — šaukė Do
naldas, — štai, mano motinos laiškas iš Pennsylvani- 
jos. Ji laukia jūsų. Charlottė, išversk jį vokiškai, — jis 
padavė laišką.

— Tai labai įdomu, — pasakė mergina ir pradėjo 
garsiai skaityti laišką: “Brangus Donaldai, aš esu taip 
laiminga, kad tie geri žmones pas mus atvažiuoja. Pa
sakyk jiems, kad aš labai noriu juos išvysti. Aš turiu 
labai daug savo farmoje vietos, jie čia galės gyventi, 
kol tik norės. Jeigu kurią dieną jie norės keliauti į 
miestą, aš jiems padėsiu rasti darbą ir butą. Tu žinai, 
kiek daug aš draugų t'.riu Allentown ir Bethlehem mies
tuose. Bet aš manau, kad jiems nebus jokios priežas
ties į miestą skubėti”.

— Žinoma, — pertraukė Donaldas, — nėra jokios 
priežasties greit šokti į fabriką. Žiūrėk, Vytautai, aš tau 
turiu pasiūlymą. Pirmiausia tai išmok angliškai. Jeigu 
tik nors truputį mokėsi kalbėti, aš esu tikras, kad gau
si gerą darbą, nes esi inžinierius, o tų žmonių Ame
rikoje labai didelis pareikalavimas. Bet pirmiausia pra
mok angliškai. Na, toliau, Charlottė-

“Aš myliu tuos žmones, — Charlottė skaitė laišką 
toliau, — aš tikiu, jie geri krikščionys, nes tau parodė 
daug širdies ir padėjo sunkiu momentu- Taip pat aš 
laukiu tos mergaitės. Aš tikiu, kad ir ji greit atva
žiuos. Hildergarde — tai labai puikus vardas. Taip ma
loniai skamba. Ačiū ir už nuotrauką, mergaitė labai 
graži. Aš ją mylėsiu, kaip savo tikrą dukrą. Ir jos vei
das toks malonus, tik ar ji tau ne perjauna, Donal
dai?”

vą ir mums padėti. Šventuosius 
garbindami ir į juos melsdamie
si, per juos garbiname patį Die
vą, nes prašome mus užtarti pas 
Dievą, pasiraginame j didesnę 
Dievo meilę ir pagarbą.

Antra, minėdami ir garbinda
mi šventuosius, mes prisimena
me, kad tobulas krikščionis nė
ra vien kokia teorinė galimybė, 
o kasdieninio gyvenimo tikro
vė, kurios gali pasiekti kiekvie
nas geros valios žmogus, kiek
vienas savo keliu — savo luo
me, savo pareigose, savo aplin
koje.
Kas naujo naujame liturginiame 
kalendoriuje šventųjų klausimu

Kaip buvo minėta, šventųjų 
yra tūkstančiai. Visi jie niekad 
nebuvo minimi liturginiame ka
lendoriuje. Kiek lieka metuose 
dienų nuo metų liturginių lai
kotarpių, nuo svarbiausių įvy
kių ir švenčių paminėjimo, skir
ta šventųjų minėjimui. Tačiau 
tokiu dienų lieka tik apie du šim 
tu. Visoje Bažnyčioje paminėti 
yra parinkti visai Bažnyčiai 
svarbesni šventieji, atsižvelgta, 
kad būtų paminėti įvairių pašau 
lio dalių šventieji, naujesnių lai
kų šventieji.

Atskiri kraštai, atskiros vie
nuolijos, kitokios bendruome
nės, net vyskupijos ir parapi
jos ir toliau minės savo šventus 
globėjus šalia paminėtųjų bend- 

' rame liturginiame kalendoriuje. 
Taip lietuviai ir toliau minės 
savo tautos ir Lietuvos globėją 
šventą Kazimierą, Britanija, Lie 
tuva ir kiti kraštai minės šven
tą Jurgį, Jėzuitij vienuolija mi
nės savo draugijos šventuosius, 
pranciškonai, benediktinai ir ki
ti — vėl savo. Jų visų nesutal
pinsi į du ar tris šimtus dienų. 
Ir toliau tą pačią dieną vienoje 
vietoje bus minimas vienas šven 
tasis, kitoje — kitas. Tikrai gy
venusio ir šventu pripažinto nie
kas nemeta iš šventųjų sąrašų, 
niekas nenaikina jų garbinimo, 
mo.

Clevelando studentų at-kų priesaika. 
Vėliavą bučiuoja E. Razgaitytė.

Nuotr. V. Pliodžinsko

Antra atmaina, palietusi kai 
kuriuos šventuosius, yra jų pa
minėjimo diena. Kaip minėjau, 
eilė šventųjų buvo įrašyti į li
turginį kalendorių ten, kur buvo 
laisvesnė diena, nepaisant, kiek 
ta diena turėjo ką bendro su 
šventojo gyvenimo įvykiais. 
Kiek tai pavyko, išaiškinta ar 
paimta tikrai žinoma mirimo 
diena ir ji skirta šventąjį pa
minėti.

Baigdamas noriu pasakyti 
vieną įspūdį apie kai kuriuos 
katalikus. Žinias apie įvykius ka 
talikų gyvenime, nuomones re
liginiais klausimais jie gaudo 
iš kasdieninės ar periodinės ne
krikščioniškos spaudos ir tai 
paskui komentuoja, daro išva
das, karščiuojasi. Jie neturi kan 
tryhės palaukti dieną, kitą au
tentiško žodžio. Yra ir tokių, 
kurie ir šiuo liturginio kalendo
riaus pakeitimo Klausimu jau 
perskaitė visokius nekrikščioniš ■ 
kos spaudos pateiktus iškrai
pymus, kartais net pigios pajuo 
kos išsireiškimus, bet dar ne
skaitė nieko, ką jau parašė vys
kupijų leidžiami katalikų laik
raščiai. Kurie sakytų, kad ne
lietuviškų laikraščių jie neskai
tą, sakytų netiesą, nes anas vi
sas klaidinančias žinias susirin
ko iš nelietuviškos spaudos, ne
lietuviškų radijų ir TV progra
mų. Nėra ko norėti, kad visi 
žmonės būtų tobuli, tačiau žo
dis ir informacijos, liečiančios 
katalikų reikalus, nerė kia ten 
ieškoti.

SV. RAŠTAS ARABIŠKAI
Katalikų, protestantų ir or

todoksų Bažnyčių atstovai E- 
gipte bendru sutarimu rengia 
naują Šv. Rašto vertimą į ara
bų kalbą priimtiną visoms krikš 
čionių Bažnyčioms. Tėvų domi
ninkonų mokslininkai jau išver
tė į arabų kalbą šv. Rašto psal
mes pasinaudodami bendrais 
šv. Raštui ir Koranui lingvisti
niais terminais.

— O ne, mama, ji kaip tik man, — apkabino 
Hildergardę, — žiūrėk, ji sako per jauna, tu privalai, 
Hildergarde, daugiau valgyti. Užteks to laiško, motina 
kitame lape rašo apie mano draugus Pennsylvanijoj. 
Tai jums visai neįdomu.

— Jūsų motina labai maloni ponia, — pasakė 
Charlottė, — bus labai malonu ją sutikti.

— Taip, ji tau patiks. Ji yra kukli ir paprasta 
moteris, panaši į ponią Budrienę. Bet, Hildergarde, — 
jis žvilgterėjo į laikrodį, —mes turime skubėti namo, 
juk, žinote, aš ją turiu pargabenti į Gruenbergą, mes 
čia negalime miegoti. Ar turite kokių reikalų ?

— Nieko, atrodo, kad viskas tvarkoj, — atsakė 
Vytautas.

— Gerai, tai aš linkiu jums geros kelionės. Nu
vežkite mano sveikinimus mamai.

— Ačiū, Donaldai, — spaudė Vytautas jo rankas.
— Aš jums taip pat dėkoju, — sušuko Charlottė, 

— jūs esate geras vyras, ir aš apie jus papasakosiu jū
sų motinai.

— Tai puiku. Ji jums patiks. Gerai, draugai. Vy
tautai, atiduok mano sveikinimus mamai, Mildai ir vai
kams. Pasakyk jiems, kad aš netrukus atsidursiu Penn
sylvanijoj.

— Ačiū, aš pasakysiu.
Charlottė ir Vytautas išlipo iš mašinos. Hildergar

dė iššoko paskui juos. Ji pasitraukė Charlottę į šalį 
ir šnabždėjo: “Charlottė, parašyk tuoj pat laišką ir pa
rašyk smulkmeniškai, kaip atrodo motina. Jeigu ji ge
ra”, — mergaitės balsas pradėjo virpėti.

— Nesirūpink, aš tikrai tau tuoj parašysiu.
— Ei, kokie ten tarp jūsų reikalai? — šaukė Do

naldas. — Hildergarde, važiuojam. Ateina naktis.
(Bu» dauvlau»
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SUKAKTIS, IS KURIOS GALIMA 
PASIMOKYTI

Kun. Balio Ivanauslęo 30 metų kunigystės 
jubiliejaus proga

AURELIJA BALASAITIENft

Š. m. gegužės 7 d. CleVelan- 
do Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas kun. Balys Ivanauskas 
kukliai atšventė savo kunigys
tės 30 metų jubiliejų. Jo ilga
metis apaštalavimo darbas ne
liko be pėdsakų Clevelando lie
tuviškos visuomenės tarpe, ku
rios gilią pagarbą kun. Ivanaus
kas įsigijo savo nereklamuoja
mu, bet nuoširdžiu jautrumu lie 
tuviškiems reikalams. Jis savo 
asmenyje per metų eilę yra su
kūręs savotišką lietuvio kunigo 
idealisto tipą, kuriuo gali sekti 
ne tik lietuviai kunigai, bet ir 
kitų profesijų žmonės. Susipa
žinus su kun. B. Ivanausko bio
grafija ir sužinojus, kad gimęs 
ir augęs Amerikoje, Lietuvą, a- 
not jo žodžių, “Marijos žemę”, 
matęs vos vienerius metus, ten
ka su pasigerėjimu ir pagarba 
stebėtis, kad jis kartais giliau 
jaučia mūsų tautos tragediją 
ir jos kovos už la’svę proble
mas, negu visa eilė tų, kurie 
toje žemėje yra gimę ir augę.

Angliakasių gyvenime
Gimęs 1910 m. gruodžio 21 d. 

Beavęr Falls, Pa., lietuvių an
gliakasiu šeimoje, jaunasis Ba
lys, vyriausias iš trijų vaikų 
vienintelis sūnus, neturėjo dė
kingos lietuviškos aplinkos, ku
rioje lengvai būtų galėjęs iš
mokti lietuvių kalbos ar pajus
ti meilę tėvų gimtajai žemei. 
Gyvenimo sąlygų priversta, I- 
vanauskų šeima eilę metų gy
veno tarp lenkų. Tačiau giliai 
religinga ir patriotė mot'na su
gebėjo savo sūnui įkvėpti są
moningą tautinių šaknų pajau
timą. Ir šiandien, klausantis kle 
bono Ivanausko pamokslų, rei
kia stebėtis jo meilės Lietuva1' 
gilumu, jo kalbos grynumu, jo 
lietuviškos tarsenos švarumu.

Kalbėdamas apie savo senu
tę motina, kun. Ivanauskas su 
sentimentu prisimena savo mo
tinos gilų religingumą ir savo 
gimtajam kraštui nepaprastą 
meilę, kurią ji sugebėjo savo 
jaunam sūnui perduoti papras
ta ir įtikinančia pasakojimo for 
ma. Iš savo motinos jaunasis 
Balys pažino savo tautiečių nuo 
širdų, šiltą būdą. jų mede Die
vui, jų meilę dainai, kuri, anot 
jo motinos pasakojimų, lydė
davo lietuvį kiekvieną gyvenimo 
momentą. Iš savo motinos pa
veldėjęs gilų religingumą, dar 
labai jaunas būdamas, svajojo 
tapti vienuoliu ir dirbti apaš
talavimo darbą savo tautiečių 
tarpe. Šeimai persikėlus j Det
roitą. vėl teko gyventi lenku ra
jone. Tačiau, nepaisant dideli’1 
nuotolių, blogo oro. susisiekimo 
ir kitų nepatogumų, jaunasis 
Balys buvo tėvų vedamas i lie
tuvišką parapiia. Ten pirma, kar 
tą išmoko patarnauti Mišioms 
lietuviškos giesmės ir lietuviš
kos maldos aplinkoie.

Lietuviškoje aplinkoje

nauskas savo mokytojo pasa
kojimus apie Lietuvą ir jo griež 
tą pasakymą, kad “esi lietuviu, 
turi palaikyti savo kalbą ir dva 
šią, kiekvienas gali būti kunigu, 
bet ne kiekv’enas gali būti lie
tuviu kunigu”.

Eilės kolegų ir kitų kunigų 
įtikintas, Balys Ivanauskas nu
taria nebestoti į vienuolyną, bet 
pasirinkti tik kunigystę. Turė
damas gražų balsą, neliko tėvų 
marijonų nepastebėtas. Už bal
so lavinimą kun. Ivanauskas y- 
ra dėkingas maloniam ir kant
riam broliui Jonui Baniui, ku
ris jaunąjį klieriką mokė ir pa
ruošė giedojimui solo bažnyti
nių iškilmių metu. Su šypsena 
prisimindamas ilgą eilę sunkių 
bausmių už neteisingą lietuvių 
kalbos vartojimą bei angliškų 
žodžių maišymą, jubiliatas jau
čias tėvams marijonams giliai 
dėkingas už gerą kalbos išmo- 
kymą.

Gyvenime ne visada pavyks- 
•a iš karto sklandžiai artėti į 
siekiamąjį tikslą. Pritrūkęs lė
šų ir ieškodamas mokslapinigių, 
jaunasis klierikas turėjo nu
traukti moksljį. Kurį laiką lan
kydamas Fordo amatų mokyk
la. uždarbiaudamas kėgliuotojų 
klubuose, po kiek laiko grįžo į 
seminariją, Dievo balso šaukia
mas ir savo dzūkiško užsispy
rimo bei ištvermės skatinamas. 
Drauge su kitais 5 klierikais 
gavęs Lietuvos valdžios stipen- 
diią studijuoti teologiją ir filo
sofiją Vilkaviškio kunigų se- 
minarijotie. Balys Ivanauskas iš
vyko į Lietuvą 1937 m. Apie 
tuos v’enerius metus Lietuvoje 
jubiliatas kalba su didele mei
le ir giliu sentimentu. Nepamirš 
tarnai įstrigę prisiminimai į jo 
jautrią širdį ir giliai lietuvišką 
sielą, šiandieną vis dar mena 
jam tėvų gimtojo krašto idiliš
ką atmosferą, to krašto žmonių 
paprastą nuoširdumą, jų meilę 
žmogui ir Dievui. Jam dar te
beskamba ausvse žygiuoianč'ų 
Lietuvos kareivių šauni daina, 
skamba linksma laisvalaikio me 
tu snsibūriavusių klierikų dai
na. Jis prisimena nuoširdų, link 
šmą. dainuojantį Lietuvos jau
nimą. Tai buvo jo tėvų gimtasis 
kraštas, kurio jis kol gyvas ne
pamirš.

Grįžta Amerikon

Didelį įspūdį jaunajam sve
čiui Lietuvoje padarė ekskursi
ja į Pax Romana konferenciją 
Jugoslavijoje, kur jis keliavo 
su eile Lietuvos šviesių žmonių 
f čia kun. Ivanauskas ypatin
gai gyvai prisimena a. a. prof. 
Pakštą ir rašei n ir Nelę Maza- 
laitę). Deja, jo buvimo Lietu
voje idilija buvo nutraukta H t- 
lerio ultimatumo dėl Klaipėdos. 
Susidarius resau’riai pol’t'T,pi pa 
dėčiai, jaunieji studentai buvo 
priverst1 grižti į Ameriką. Su-

Kun. B. Ivanauskas

Kad nebūtų daug pakviestųjų, 

maža išrinktųjų

Įstojes pas tėvus marijonus 
tęsti mokslo gimnazijoje su vil
timi tapti vienuoliu, jaunasis 
Balys pateko į lietuviška aplin
ką, kurioie ypatingai stipria į- 
taką turėjęs kun. Jonas Navic
kas. tuometinis marijonu pro
vincijolas, vyskupo Padolskio 
pusbrolis (vienos motinos, ne 
vieno tėvo). Prisimena kun. Iva-

) grižes i Clevelandą. B. Ivanaus
kas baigė St. Mary’s seminariją, 
ir 1939 metų gegužės 7 dieną 
buvo įšventintas kunigu.

Trys dešimtys- kunigavimo 
metų prabėgo nepastebėtai grei
tai jrašvdami d.vasio jegilius 
pėdsakus, išvarius darbščią ir 
dažnokai nelengvą apaštalavi
mo vagą. Jubiliatas jaučia gilų

moralinį pasitenkinimą, peržvel 
gdamas savo gyvenimą, didžia j 
dalimi praleistą Dievo tarny- | 
boję savo tautiečių tarpe. Ne
ieškodamas turtingos parapijos, 
neieškodamas garbės ir nesiek
damas karjeros, jis visą laiką 
beldėsi į vyskupijos duris, pra
šydamas, kad jam būtų leista 
likti lietuviškoje parapijoje. 
Nuo 1939 iki 1943 metų pas- 
'kirtas į Šv. Petro parapiją Ak- 
rone neturėjo progos lietuviš
kai sakyti pamokslų ir skaityti 

'evangelijos lietuviu kalba. Bi
jodamas, kad jos nepamirštų, 
užsidaręs vienas vakarais sa
vo kambaryje garsiai skaity
davo Draugą, kad bent tuo bū
du girdėtų lietuvių kalbos jam 
taip mielą skambėjimą. 1943 m. 
atkeltas asistentu į Šv. Jurgio 
parapiją, joje išbuvo 16 metų. 
1959 — 1961 m. pabuvę., šv. 
Monikos parapijoje, ,vėl grįžo j 
Šv. Jurgio parapiją jau klebonu.

Čia dirba iki šios dienos. Pa
klaustas, kodėl jj taip traukia 
darbas lietuviškoje parapijoje, 
jubiliatas kukliai atsakė: “Aš 
esu lietuvis. Mane žavi lietuviš
kas kultūrinis judėjimas, teat
ras, vaidinimai, lietuviška mo
kykla, kurios išlaikymas ir gy
vavimas yra būtini, kad pati 
jaunesnioji karta pajėgtu sekti 
savo tėvų pėdomis. Visomis pas
tangomis remtinos žavios lietu
viškos religinės tradicijos, ku
rių jautri giesmė ir šilta malda 
yra man taip artimos”.

Lietuviško gyvenimo centre
Reikia pabrėžti, kad klebonas 

tiek moraliai, tiek materialiai 
remia lietuvišką judėjimą, or- 

' ganizacijų darbą ir lituanistinę 
! mokyklą. Jis ypatingai mėgsta 
lietuviškas gegužines pamaldas, 
kuriose su giliu pamaldumu ir 
meile Dievo Motinai litanijos ir 
giesmių pavidalu jungiasi pa
tys gražiausi religiniai ir tauti
niai elementai. Kun. Ivanauskas 
tiki paprastu lietuvių nuoširdžiu 
religingumu, tyru tikėjimu, ne
paliestu gyvenimo besikeičian
čių sąlygų. Lietuviškos giesmės 
grožis, kad ir keli posmeliai “Ma 
riįa. Marija”, kiekvienu metu jį 

1 nuteikia iškilmingai ir priarti
na prie kenčiančios ir besimel
džiančios tautos.

Didžiausias garbingojo Jubi
liato troškimas yra ir toliau 

i tęsti Dievo tarnybą savo tautie
čiu tarpe, drauge su jais padėti 
suręsti mūsų visuomeninio ’r 
šeimyninio gyvenimo proble
mas, drauge su jais tęsti mūsų 
tautos gyvybės grandį.

Norėčiau brangiam Jubiliatui 
[ palinkėti ilgų sėkmingų metų, 
i geros sveikatos ir ištvermės, 
į kad ir toliau jo darbas eitų io 
pasirinkta vaga — tarnyba Die
vui per Marijos žemės vaikus, 
jo tautiečius, brolius ir seseris.

Dažnu atveju didžiuojamės 
š ame krašte sudarą stiprią tau
tinę grupę. Minėdami Chicagos 
lietuvius, tvirtiname, kad esame 
daugiau, nei bet kurioje pasau
lio dalyje gyvenančių lietuvių, 
neišskiriant nė Lietuvos sosti
nės. Ypatingai kalbėdami poli
tiniais klausimais, lietuvių pri- 
skaitome šimtais tūkstančų. Te 
gu tai ir kiek perdėti skaičiai, 
bet Amerikos lietuviai yra pa
kankamai gausūs ir skaitytini 
dešimtimis tūkstančių.

Esamose ekonominėse sąly
gose netenka abejoti, kad šio 
krašto lietuviai nebūtų pajėgūs 
be didesnių pastangų įgyvendin
ti Lietuvių fondo užsimotą sie
kimą — sukaupti į fondą vieną 
milijoną dolerių. Už tai kalba ir 
iki šiol pasiekti rezultatai. Jau 
sėkmingai peržengta pusės mi
lijono dolerių riba. Tą imponuo
jančią sumą sudėjo, palyginti, 
labai maža lietuviu dalis — tik 
pustrečio tūkstančio asmenų. Ne 
pastebima jokių žymių, kad ta 
mažoji bendruomenė dėl atlik
tos aukos būtų ekonomiškai nu
stipusi ar bent sunegalavusi. Ne. 
Priešingai, ji praturtėjo pusės 
milijono kapitalu, kurį per sa
vo rinktus atstovus valdo ir ad
ministruoja, iš gauto pelno pa
skyrė 68,000 dol. gyvybiniams 
lietuvių reikalams paremti ir 
nesiskundžia, kad tai buvo jiems 
per sunki našta. Jei ta negausi

LF narių šeima atliko pusę ten
kančios pareigos, tai likus ai de
šimteriopai didesnei lietuvių vi
suomenės daliai beliko tik už
baigti antrąją milijono pusę žy
miai mažesne asmenine auka ir 
užtad trumpesniu laikotarpiu.

Ta nepalyginamai didesnioji 
lietuvių visuomenės dalis iki šiol 
dar nepasisakė, kada ir kokiu 
įnašu įsijungs į 'Lietuvių fondą. 
Dėl šios visuomenės dalies abe
jingumo bei pasyvumo užsibrėž
tas tikslas dar nepasiektas, to
dėl ’r fondo vajus tebetęsiamas 
ir kiekviena proga kviečiama 
visuomenė į LF vadovybės pas
tangas atsiliepti teigiamai.

Kai mažesnės apimties lietu
vių kolonijose dažniau naudoja
mas asmeniško kontakto būdas 
naujiems fondo nariams verbuo
ti, tai plačiai pasiskirsčiusius 
Chicagos ir jos apylinkių gau
sius lietuvius nėra galimybės 
asmeniškai aplankyti, išsikal
bėti ir išsiaiškinti galimybes į- 
stoti į LF.

Neturint progų kiekvieną as
meniškai susitikti, fondo vado
vybė, be kitų priemonių, vajui 
pagyvinti kas metai ruošia Chi
cagoje parengimus - vakarienes, 
į kurias kviečia visus vietos lie
tuvius ats laiikyti, pasisvečiuoti 
ir ta proga įsijungti į fondo pil
nateisių narių tarpą, įmokant 
ne mažiau šimto dolerių įnašą. 
'Pik vis įsijungiant į fondą nau-

jiems nariams, fondas pastoviai 
augs ir didės, artėdamas prie 
užsibrėžto tikslo.

Yra vilčių, kad tai bus, ilgai 
nebedelsiant, sėkmingai atlikta. 
Argi benatogu vis dar pasilikti 
nuošalyje stoviniuojančiam bei 
kažko lūkuriuojančiam, kai kiti 
nuoširdžiai jungiasi į istorinio 
žvg’o greitesnį užbaigimą, į ku
rį prieš septynerius metus Lie- 
tuvii} fondo in: elatoriai - kūrėjai 
pakvietė lietuvių visuomenę.

Gegužės 25 dieną Lietuvių 
fondo ruošiamos Chicagoje nau 
jai įstojantiems nariams vai
šės bei jų pagerbimas duoda 
kaip tik gerą progą kiekvienam 
lietuviui toje puotoje dalyvauti, 
arčiau pažinti fondo tikslus, rū
pesčius bei laimėjimus ir savu 
įnašu įsijungti į LF vieningą 
narių šeimą. S. Rau-nas

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 ’/į West ORtti Street 
Chleago, Illinois •

Tel. GA 4-8(154 ir GR (1-4330

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7-5980

VOKIEČIŲ 
AUKA ŽYDAMS

Augsburgo vyskupas Stimpf- 
le, neseniai lauukydamasis Jeru
zalėje, paskyrė 300.000 markių 
naujiems studentų namams Iz
raelyje statyti. Votkdetijos ka
talikų vyskupo kilnus gestas 
daug nukentėjusiai Izraelio tau
tai paliko gilų įspūdį.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymaa 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ

6455 S. Kedzie
i. B A C E

AGENTŪRA 
Namų. gyvybės,

automobilių, 
MvelkatoH. biz
nio
1‘utogios lAsl- 
mokėjlmo s* 
lygos.

r i e i u s
ve.. PR 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
I.l^ONAh lUANUKUK 

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

Kampas 581b Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiigiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Pacifiką 1947 m. perplaukęs laiveliu Kon Tiki ir parašęs tokio pat vardo 
knygą, norvegas Thor Heyerdahl (dešinėje) atsisveikina savo draugą Ma
roke, prieš išplaukdamas papiruso laiveliu (apačioj) per Atlantą. Norima 
ištirti ar tokius laivelius turėdami prieš 3.000 metų egiptiečiai galėjo pa
siekti Amėriką.

BANGA
M O V I N G

- , ,erl«.mi-t cma»
f toiimn

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
alr-eondltloners. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rudėnas K. Šimulis

A. VILIMAS
823 VVEST 34t,b 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 TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

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

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

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

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.
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Justin Mackiewich, Sr.
Standard Federal Savings & Loan Assn. steigėjas ir 

dabartinis direktorių tarybos vadovas.

Forumas, norėdamas daugiau supažindinti savo klausytojus su 
vyresniųjų ateivių kūrimosi pradžia JAV, šj kartą pristato Justiną 
Mackevičių, kuris yra vienas pirmųjų lietuvių emigrantų, pradėjęs 
organizuoti finansinę įstaigą dar 1909 m., ją pavadindamas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino vardu. Jis yra pasižymęjęy 
ekonominių bei finansinių reikalų žinovas, kurio vadovaujama ši 
bendrovė išaugo j turtingiausią, stipriausią ir didžiausią finansinę 
lietuvių įstaigą visame pasaulyje.

NORINTIEJI KLAUSTI JĮ ĮVAIRIŲ KLAUSIMŲ, 
PRAŠOMI SKAMBINTI — 445-684 2.

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CIEVEHNDO ŽINIOS
BAIGĖ 12 METŲ KURSĄ
Dvylikos metų kursą baigė ke

turi Vysk. M. Valančiaus Lit. 
mokyklos moksleiviai. Jiems ates
tatai bus įteikti prieš jubiliejinį 
koncertą, kuris įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 25 d. 4 vai. p.p. Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Laukiama atvykstant dr. A- 
dolfo Damušio, kuris pirmasis 
pradėjo rūpintis Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos organizavimu. 
Koncertu susidomėjimas yra ga
na didelis, nes daugelis Cleve
lando lietusių yra surišti su mo
kyklos praeitimi. Vieni buvo mo
kytojai, kiti auklėtiniai, dar kiti 
vienaip ar kitaip prisidėjo prie 
mokyklos išlaikymo. P.

LIETUVIŲ NAMAI 
CLEVELANDE

Clevelando lietuviai su dide
liu dėmesiu seka Lietuvių namų 
statybos inciatyvos plėtojimąsi. 
Nemažas būrys entuziastų yra 
pasiryžę investuoti savo kapitalą, 
kad tik jau seniai svajota mintis, 
pagaliau virstų tikrove. Ir šim
tai kitų lietuvių, besirūpinančių 
lietuvių ateitimi Clevelande ir 
lietuvybės išlaikymu jungsis sa
vo įnašais, pirkdami akcijas, tal
kindami įvairiais būdais.

Lietuvių salė, kuri Clevelando 
lietuviams tarnavo jau per 66 
metus nebepatenkina dabartinių 
reikalavimų, ne tik dėl savo “se
natvės”, bet svarbiausia, kad ji 
atsidūrė rajone, kur vakarais lan- 

.kytis jau yra nesaugu. Juodoji 
tauta tvarkosi pagal' savo įstaty
mus ir savo nuotaikas. Todėl dar 
ilgiau laukti, tikrai nelogiška iri 
neekonomiška. Lietuvių salė ir 
klubas turi būti parduoti ir gau
ti pinigai investuoti į naujus sta
tomus lietuvių namus. Tokia y- 
ra ir tos bendrovės direktorių 
mintis ir ji bus įvykdyta.

1960 m. įsteigta Lithuanian 
Village bendrovė. Tada buvo iš
leista 2000 akcijų po 25 dol. Jos 
visos buvo parduotos. Nupirktas 
pastatas. E. 185 gatvėje, kuriame 
dabar yra La Šalie kino teatras 
ir kitos įstaigos. Už jį sumokėta 
105,000 dol. Už šiuos napius yra 
likę tiktai 26,000 dol. skolos. Bu
vo galvota šiuos namus pavers
ti lietuvių namais, nes pastato 
pagrindinis pertvarkymas per
daug kaštuotų ir, nesant maši
noms pastatyti vietos, vargiai sa
vo tikslo atsiektų. Todėl ir šis 
pastatas, jei būtų pradėti statyti 
nauji lietuvių namai, būtų par
duoti ir gautas kapitalas inves
tuotas į naujuosius projektus.

Esant tokiai padėčiai, Lithua
nian Village bendrovės direkcija 
ėmėsi inciatyvos naujų lietuvių 
namų kūrimu Clevelande. Bu
vo eilė pasitarimų su Ohio LB 
apygarda, su LB Clevelando a- 
lylinkėmis, su Amerikos lietuvių 
tarybos Clevelando skyriumi, bu
vo šaukiami visuomenės susirin
kimai, pasitarimai. .Šią mintį ne
tik direkcija, bet ir organizacijos 
svarstė savo susirinkimuose ir po
sėdžiuose.

Todėl nutarta: statybos akcija 
tuojau pradėti, lietuvių namus 
statyti naujosios parapijos rajone, 
kur šiuo metu yra didžiausia lie
tuvių koncentracija, naujieji na
mai turėtų modernišką klubą, 
teatrui ir koncertams salę, spor
to salę, pobūviams ir susirinki
mams kambarius, Čiurlionio an
sambliui patalpas, biblioteką- 
skaityklą, jaunimo kambarį, gy
dytojų kabinetus, grožio salio- 
ną, kirpyklą ir t.t. Planai arch. J. 
Premenscko paruošti. Sklypas są
lyginai užpirktas. Tokių namų 
statyba kaštuotų apie 400.000 
dol. Numatoma išleisti 12,000 
akcijų. Kiekviena akcija 27 dol.

Vis lietuviai , organizacijos y- 
ra kviečiamos pirkti akcijas ir 
tuo būdu tapti naujų lietuvių 
namų savininkais. Lietuvių na
mų išlaikymas, statyba ir visi 
planai yra padaryti išeinant iš 
ekonominio principo. Todėl per
kantieji akcijas, investuoja savo 
pinigus, o ne aukoja. Už inves
tuotą kapitalą bus mokamas divi
dendas.

Norint palengvinti akcijų įsi
gijimą, bus galima jas pirkti ir 
išsimokėjimui, o akcininkui pa
tekus į sunkią ekonominę padė
tį, bus galima akcijas ir parduo
ti.

Šį sekmadienį, gegužės 25 d. pra 
dedamas oficialus akcijų platini
mas. Kviečiama lietuviu visuo
menė į lietuvių salę, po lietuviškų 
pamaldų 11:30 vai., kur galės 
dar pagrindiniau susipažinti su 
Lietuvių namų statybos planais, 
pasirašyti pasižadėjimus įsigyti 
akcijų. Jei statybos projektas ne
būtų vykdomas, kiekvienas pasi
rašęs pasižadėjimą turi teisę savo 
pasižadėjimą atšaukti ir įmokėti 
pinigai bus grąžinti.

Atsilankusiems bus įteikta 
gražus leidinėlis apie naujuosius 
Lietuvių namus, kur ras į visus 
klausimus atasakymus.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma lietuvių namų statybos ir ak
cijų įsigijimo reikalais kreiptis į 
šiuos asmenis: S. Macį, Lithua
nian Village pirm. 1026 Dill- 
wood Rd. Cleveland, Ohio 441- 
19, Z. Dučmaną, Lithuanian Vii 
lage vicepirm, 6835 Superior avė, 
Cleveland, Ohio 44103.
J. Malskį, Amerikos Lietuvių pi
liečių klubo pirm. 8108 simon 
Avė, J. Vinclovą, Lithuanian 
Village planavimo komisijos pir
mininką, 1903 Sunset Dr., Ri- 
chmond Hts, Ohio 44143, dr. 
A. Butkų, JAV LB Ohio apygar
dos pirm., 2370 Canterbury Rd., 
University Hts, O. 44118, R. Ku- 
dukį, ALT Clevelando skyriaus 
pirm. 380 Balmoral Dr., Rich- 
mond Hts, O. 44143, F. Eidimtą, 
LB I-sios apylinkės pirm., 18220 
Landseer, Cleveland, O. 44119,
K. Žiedonį, LBII-sios Apylinkės 
pirm., 18305 Neff Rd., Cleveland 
O. 44119.

Visi yra kviečiami jungtis į 
lietuvių akcininkų eiles ir pasta
tyti namus, kur visi rastų pasto
gę, jaukią susitikimo vietą netik 
vyresnieji, bet ir lietuviškasis 
jaunimas. V.R.

ŠVENTŲJŲ BYLOS
Portugalijos bažnytinis teis

mas baigė svarstyti dviejų mi
rusių Patimos Švenč. Mergelės 
regėtojų Jacintus ir Pranciš
kaus palaimintaisiais paskelbi
mo bylas ir persiuntė galuti
niam sprendimui į Romą. Tre
čioji Švenč. Marijos regėtoja 
sesuo Liucija dar tebegyvena 
karmeličių vienuolyne Koimb- 
roje.

Clevelando ateitininkų šeimos šventės dalyviai. Nuotr. V. Pliodžinsko

JUBILIATAS KUN, BENEDIKTAS 
SUGINTAS BIČIULIŲ BŪRYJE

Komiteto pirmininkas V. 
Šimkus atidarė pagerbimą pa
minėdamas, kad ne visiems lem 
ta 50 metų darbuotėje rasti 
tiek daug nuopelnų Dievui, Baž
nyčiai ir jaunimui, kiek jų yra 
jubiliato veikloje. Tauta jį į- 
vertino. šiandien Motinos die
na, ku/rioa minėjimas trukdė 
daugeliui čia susirinkti. O vis 
dėlto yra būrys atvykusių.

Prel. V. čemauskas maldoje 
prašo Dievą palaiminti ne tik 
dovanas valgiui, bet iir Ikun. B. 
Sugintą, kad jiis dar pajėgtų 
dirbti, nes sukrovė turtą dan
guje, kurio net rūdis, nei kan
dis, nei vagis nepasieks. 
Vysk. V. Brizgys. Pobūvis pa
mokantis, ypač pensininkams: 
jubiliato pavyzdžiu krutėti, kiek 
jėgos dar leidžia ir duoti tau
tai, nors tokios misijos, kaip 
jis negalės padaryti. Jo darbš
tumas ir ryžtas nepaprastas. 
Jau tremtyje, kada paralyžuo
tas dėl karo susisiekimas, jis 
atvyksta ir prašo skirti tautie
čių patarnavimui. Reikėjo kun. 

i pagalbos už 300 mylių. “Kaip pa 
sieksi?” — “Sugebėsiu”. “Kaip 
jis nukeliavo: pėsčias ar kitaip, 
nežinau. Bet dirbo šalpai ir 
jaunimo švietimui.” Daužvardis
_  Lietuvos konsulas. Ne 50
metų, bet kas padaryta svar
bu. Jis be skatinimo, pilnas va
lios aukoja didį darbą tėvynei. 
Jei tokių atsirastų visose pro
fesijose, tikrai pajudintume že
mę. Kun. J. Kuzinskas prane
ša, kad 4 gegužės, kada buvo 
minėjimas su pamaldomis baž
nyčioje, kard. J. Cody atvykęs 
į Vyčių salę, nes manyta, kad 
tą dieną bus pagerbimas salė
je. Ar šiandien dar atvyks, ne
žinia. Kardinolo mostas — tai 
ženklas įvertinimo garbingo 
darbo. Nuo savęs prašo Dievo 
palaimos tolimesnei darbuotei. 
Kun. E. Abromaitis, ALKV 
pirmininkas. Kun. (B. Sugintas 
nebejaunas, bet stipresnis už 
mus vidurkyje Jis eina lyg Die
vo elgeta. Prašo tik po $1.00. 
Jis panašus Šv. Pranciškuj Asi- 
žiečiui, kurs dirbo beturčiams. 
Todėl praplyšusiais tame darbe 
čeverykais nueis su juo į dan
gų. Dzirvonas. Tačiau norėtu
me, kad neskubėtų, pasiliktų il

gai su mumis. Kun. V. Bagda- 
navičius, MIC, dėkoja už mece 
nato įnašą “Draugo” literatū
roje. Siūlo įkurti “Kun. ISugin- 
to draugiją” ir palaikyti kaipo 
svarbią visuomenei. Kun. Trū
kis. Draugas pažįstamas nelai
mėje. Jaunimas nuodijamas 
okupacijoje. Nutautėją ir sve
tur, nors laisvėje. Reikia stip
rinti. Kun. Benediktas juos 
(jaunuolius) uždega mindamas 
ikruvinus takus švietimo au
koms. Jo širdis pilna meilės. 
Meilė ekumeniška. Jo pamoky
mai ne žodžiu, bet darbais, ir 
tinka jaunimui reikiamu laiku. 
Jis karžygis tautos nelaimei 
šalinti. Leonardas šimutis: ju
biliatas amžinas žydelis. Keliau
ja Lietuvoje, Brazilijoje, Vo
kietijoje. Kur pasisuka suburia 
lietuvius statant savo bažny
čias, mokyklas, keliaudamas 
aukoms rinkti. Dar prieš karą 
buvo čia keletą ,(kartų. Dabar 
gyvena ir renka tautiečių gel
bėjimui aukas. Mums būtų 
garbingiau, jei be prašymo, t. 
y. mūkimo, patys suneštiuane. 
Jo rinkimas pakutena sąžinę 
kiekvieną mėnesį tautybės iš
laikymui, kuris yra lietuvio pa
reiga,. Linki turėti geležines ko
jas rinkimui, palikti savo vieton 
kitą misijonierių, kurs būtų Life 
tuvišjkas Misijonierius Lietuvai, 
kaip ir jis, nes tada lietuvybė 
nežus. Dr. V. Rošys, kurs yra 
baigęs 16 Vasario gimnaziją 
dėkoja už pagalbą jam ir auko
tojams. Įteikia lietuvišką kny
gą. Visi ploja, matydami kun. 
Benedikto vaizdų veiklos rezul 
tatą. Mokytoja Ročkienė, dir
busi kartu Vilniuje, teigia, kad 
ten kultūrino beturčių vaikus. 
Sąlygos sunkios. Sugintas pa
miltas. Mokinės įgavo šviesos. 
Tėvai troškio atsipalaidavus nuo 
lenkų santykiauti su lietuviais.

Dirbta ir suaugusiems. (Tuo 
būdu jiems tapo prieinamos tar 
nybos vietos... Motuzas: su 
Sugintu susitikta, kada gimna
zijose vyravo rusų režimas. Kai 
beta rusiškai. Bet Sugintas lie
tuvius kalbindavo, lietuviškai, 
kad įkvėpti lietuvišką dvasią. 
Stakauskas — buvęs mokinys. 
Dėkoja už nurodytas gyvenimo 
gaires. Prašo ilgai būti Tautos

Vaidila. J. Janušaitis: šalia tie
sioginių dalykų universitete, 
studijuoja svetimas kalbas. Dau 
giausiai dirba kapeliono parei
gose. Veikia jaunimo eilėse, 
Katalikiškoje Akcijoje.

MŪSŲ KOLONIJOSE

į Clevelando jaunučių at-kų choras Nuote. V. Pliodžinsko

Brazilijoje lietuvybė merdė
ja. Jis suburia lietuvius. Apie 
1500. Apie 1000 vaikų priruošia 
Pirmąjai Komunijai. Tremtinys 
Vokietijoje guodžia apie 1000 
tremtinių, skatindamas nepa
lūžti ir ruoštis kąs mokslu, kas 
amatu ateičiai.

JAV-se užbarikaduotas dar
bas pastoracijai. Tada visą ener 
giją pasuka į jaunimo švietimą 
ir šalpą. 35 būreliai aukoms 
Vas-io 16 gim., Punsko, salezie
čių. Knygoje 700 aukot. Padarė 
pėfcs&ias rinkliavai 4,477 mylių. 
Sutiko rūsčių veidų. Jis išklau
so burnojimo ir sako: “Išnešei 
kailį nuo komunistų. Esi lais
vas, aukok. Susiprask. Atmink 
nelaiminguosius. Juk esi lietu
vis. Aukok lietuvybei. Žiūrėk, 
jau ir duoda dolerį. Nepaskendo 
šio krašto malonumuose. Gyve
na kukliai. iParūpino virš 500 
garantijų imigruoti iš Vokieti
jos. Gintneris: apgailestauja,
kad padėkoti pagerbimu atvyko 
tik 150. Kur kiti? Nenusimink. 
Tavo užrašai parodys, kas bu
vai. Jie bus skaitomi ir ipavyz- 
džiu statomi kartų kartoms. 

ISveikinimai raštu
Kardinolas Samore perduo

da Šv. Tėvo palaiminimą. Pats 
vertina darbuotę. Jo darbai 
jąm žinomi dar esant Lietuvo
je. Kard. Cicognani — gar
bingą darbą tęski. Vysk. Ran- 
canas. — Negalįs atvykti. Nuo 
širdžiai sveikina. Prel. Mince
vičius: džiūgauja su dalyviais 
dvasioje. Sveikina Vysk. Rėks
nys, prel. Mozeris, prel. Kon
čius, min. J. Kajeckas, Saba
liauskas, Gudzinkas, adv. Su
gintas, giminietis, Gliaudą Jur
gaitis, Mačiulis, seserys kazi- 
mierietės, saleziečiai, jėzuitai. 
Šaulių sąjunga, kun. Matulaitis, 
provinciolas kun. V. Rimšelis, 
kun. Z. Gelažius, kun. Urbaitis, 
ikun. Sabas, jubiliato seserys, 
artimieji, pažįstamieji ir eilė 
kitų. j

Jubiliato žodis
Kartą Kanadoje norėta susi

burti jo pagerbimui. Atsisakęs. 
Tada sudėta jo išlaidoms $500. 
Įdėta į banką, kad negalėtų pa
naudoti kitų šalpai, ir tik šalu
tinis asmuo tegalėjęs gauti iš 
banko jo paties reikalingoms 

i išlaidoms. Šis pagerbimas įvy
kęs prieš jo norą. (Tik nuoširdu
mui rengėjų nusileidęs, lygiai 
kaip nusileidęs spausdinti jo 
daiŲams apibūdint knygą “T.

I vaidila”.
Šiurpūs laikai. Vaikai labai 

pasišiaušę prieš tėvus. Sukilta 
I prieš bet kokį autoritetą. Jau
nime esą tokių, kurie pasidi
džiuodami vadinas “Velnio mo
kiniai”. Todėl nestebėtina, kad 
yra nevertinančių ir nesinau
dojančių jo rinkliavomis ir au
kotojams n,©padėkojama. Ne-

New Britain, Conn.
Didingas Lojalumo paradas

Gegužės 4 d. New Britaine bu 
vo gausus Lojalumo paradas, ku
riame žygiavo apie 17,000 žmo
nių. Connecticuto valstijos lie
tuviai šiai dienai buvo pasiren
gę tikrai pagirtinai, ir už tai ren
gėjai — organizatoriai verti di
džios pagarbos.

Parade žygiavo lietuviai vete
ranai, romuvėnai, skautai ir kiti. 
Apie 200 asmenų nešė 50 Ame
rikos ir 50 Lietuvos vėliavų. O 
moterys, tautiniais rūbais apsi
rengusios, nešė plakatus, prašan
čius Lietuvai laisvės ir prime
nančius jos pavergimą, kurį įvyk
dė rusai — komunistai 1940 me
tais.

Parado teisėjai, vertindami 
žygiuojančius, lietuviams pasky
rė net dvi pirmas vietas. Ir ne 
be reikalo New Britaino Herald 
laikraštis pirmame puslapyje įsi
dėjo didelę nuotrauką su lietu
viais, nešančiais 50 Amerikos 
vėliavų. Be to, to laikraščio nuo
monių skyriuje buvo atspausdin
tas Miss Evelyn Berg laiškas, ku
riame, rašydama apie paradą, 
pastebi tai, ko mes ir siekiame.

Štai to laiško ištrauka: “Para
do orkestrai buvo nuotaiką kelią, 
apsirengimai spalvingi, vežami 
gyvi paveikslai ir simboliai — su
simąstyti verčią, o žygiuojantie
ji veteranai priminė, kad ir mū
sų laisvė nebuvo gauta be aukų.

Ar galėjo būti nors vienas, pa
radą sekusiųjų, kuriam lietuviai 
nepadarytų didelio įspūdžio. Y-

reiikia nusiminti. Blogio visada 
buvo. Mums eiti tiesos keliu. 
Džiaugiasi, kad įžvelgti tą ke
lią Dievas davė sąmojaus, stip
rybės. Esąs tiek sveikas, kad 
galįs bėgti kaip kiškis. Dievo 
meilė nukelianti į artimo var
gus. Stiprybės dvasiai semiąs 
iš knygos “Gyvoji Dvasia.” Ji 
patraukliai veikia vykdyti Die
vo valią, o per tai įsigilinti į 
užsimojimą, jungti kantrumą, 
kurs padeda sėkmingai paveik
ti brolius lietuvius aukojimui.

Dėkoja dalyviams už prielan
kumą ir jo veiklos supratimą, 
o komitetui ir kas tik dirbo bet 
kokiu būdu šiai iškilmei.

Sukalbėta malda po valgy
mo. Užbaigta patriotizmą ke
liančiu tautos himnu “Lietuva, 
tėvyne mūsų . ..” a. j.

pač įspūdinga grupė nešanti juo
du kaspinu perrištas lit. vėliavas, 
parodyti , kad Lietuva yra pa
vergta, ir kartu išdidžiai ne- 

' šanti Amerikos vėliavas. Malo- 
I nu buvo matyti tiek daug žmo
nių, žygiuojančių už laisvę, pi
lietines teises — už mūsų kraštą.

Mūsų kraštas nėra be klaidų- 
jos turėtų būti pataisytos, bet 
mano nuomone, šis kraštas yra 
stipriausias ir geriausias pasauly
je, ir, Dieve gelbėk mus, jei dau
guma iš mūsų kada nors tai pa
mirštume,.. laišką baigia New 
Britain Herald koresponden
tė Miss Evelyn Berg.

Tikimasi, kad Connecticuto 
valstijos lietuviai , paraginti pa
sisekimo ir įvertinimo, kitų me
tų Lojalumo parade dalyvaus 
dar gausiau, puošniau ir iškil
mingiau.

J. Bernotas

Charles Evers yra išrinktas Fay- 
ctte miesto, Miss., meru. Tai pir
mas negras meras to miesto istori
joj_____________________________

TELEVIZI JOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2(108 OOtli St. Tel. WA 5-2787
250t OOth St. Tel. WA 5-2787
3383 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairiu prekių paslrlnklmaa

E. lr V. ŽUKAUSKAI
i

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po 5.00

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNU GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Sias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužes m.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Newark, N. J.

AUKOS RELIGINEI ŠALPAI
Gegužės 18 d. Švč. Trejybės 

bažnyčioje 2-ji rinkliava buvo da 
romą lietuvių katalikų Religinės 
Šalpos reikalams. Tos aukos ski
riamos Lietuvos kenčiančiai Baž
nyčiai padėti. Kurie dar neauko
jote, prašome savo auką prisiųs
ti į klebonijos raštinę, pažymint, 
kad ji skiriama kenčiančiai Lietu 
vos bažnyčiai. Visų lietuvių yra 
šventa pareiga šį labai svarbų rei
kalą remti. Taigi visi parapiečiai 
aukokim po 2, 3, 5 ar daugiau

MARIJOS GARBINTOJŲ 
KONGRESĖLIS

Gegužės mėn. 4 d. Newarko 
Švč. Trejybės parapijos ribose į- 
vyko N. Y. ir N. J. šv. Marijos 
sodalicijos metinis kongresėlis. 
Suvažiavimas buvo labai gausus 
ir sėkmingas. Visą parengimą 
labai gražiai surengė Newarko 
Švč. Trejybės parapijos sodalietės. 
Dalyvavo apie 300 sodaliečių iš 
šių parapijų: Sopulingos Dievo 
Motinos, Kearny, N. J., Šv. Pet
ro ir Povilo, Elizabeth, N. J., Šv. 
Mykolo, Bayonne, N. J., Šv. O- 
nos, Jersey City, Angelų Karalie
nės Brooklyn, N. Y., Apreiškimo, 
Šv. Jurgio ir Atsimainymo iš 
Maspeth, N. Y. Iš kai kurių pa
rapijų atvažiavo pilni autobusai.

Po posėdžių parapijos salėje, 
buvo procesija į bažnyčią. Čia 
buvo atlaikytos gegužinės pamal 
dos ir suteiktas palaiminimas su 
Švč. Sakramentu, vakare parapi
jos salėje buvo iškilminga vaka
rienė, skaniai paruošta Netvarko 
sodaliečių; bažnyčia ir abi salės 
buvo gražiai išpuoštos. Kitais me
tais suvažiavimas pramatomas 
Angelų Karalienės parap. Brook
lyn, N. Y. Netvarko sod'alietėms 
pirmininkauja Mary Guoba. 
Dvasios vadas, kuris labai rūpi
nosi sodaliečių reikalais ir suva
žiavimo pasisekimu, kun. klebo
nas Jonas Scharnus.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
40 vai. Švč. Sakramento garbi

nimo atlaidai ,Švč. Trejybės baž
nyčioje prasidės sekmadienį, per 
Sekminių šventes, gegužės 25, 26 
i: 27 d. Švč. Sakramentas bus į- 
statytas sekmadienį po sumos ir 
procesijos. Pirmadienį ir antra
dienį po 7 vai. ryto Mišių. Iškil
mingi, lotyniški mišparai bus gie 
darni per visus 3 vakarus, kurie 
prasidės 7:30 v. vakare. Po miš
parų pamokslai ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Antradienio 
vakare, po mišparų iškilminga 
procesija. Pamokslus sakys tėvas 
Kazimieras Žvirblis, domininko
nas.

Parapijos, Šv. Cecilijos cho
ras, vad. varg. Kl. Bagdonavi
čiaus ruošiasi puikiai giedoti. Kle 
bonas, kun. Jonas Scharnus, kvie 
čia visus parapiečius, draugus ir 
kaimynus nuoširdžiai visas 3 die
nas 40 vai. atlaiduose dalyvauti.

Bus daug svečių kunigų, tad vi
siems bus lengva proga atlikti 
Velykinę.

PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Parapijos metinė gegužinė - 
piknikas šiais metais bus Švč. Tre 
jybės parapijos sodelyje ir abie- 

i jose salėse. Linden, N. J. pikni- 
1 ko jau nebus.

Piknikas įvyks sekmadienį, bir 
; želio 1 d., 1 v. p. p. Nuo 4 vai.
J gros geras orkestras. Bus įvairių 
i valgių ir gėrimų. Įėjimo auka tik 
■ 1.00 dol. už kurį bus galima lai
mėti televizijos aparatą. Bus ir ki 
tų įvairių Jaimėjimų. Visų para
piečių yra pareiga į pikniką atsi
lankyti, o draugus ir kaimynus 
maloniai kviečiame atvykti. Iki 
pasimatymo parapijos piknike.

Kun. Jonas Scharnus, 
klebonas

TRUMPAI

—Kun. Petras Totoraitis, pa
rapijos vikaras, po širdies atakos 
grįžo į namus iš St. James ligoni
nės, bet dar negali eiti pareigų.

— Amerikos liet. kunigų šal
pos dr-ja paskyrė pašalpas: kun.: 
jubiliatui ir ligoniui Juozui Ja- 
nilioniui, gyv. Rio de Janeiro- 
Brazilijoje — 150.00 dol. ir prel. 
Kl. Razminui, gyv. Romoje, gy
dymosi reikalams 200.00 dol.

....K. J. S.

PRIĖMĖ KOMUNISTINIŲ
KRAŠTŲ DVASININKUS

Popiežius Paulius VI-sis pri
vačioje audiencijoje priėmė 
Vengrijos vyskupų konferenci
jos pirmininką Kalocsa arkiv. 
Juozapą Ijjas, lydimą Egerio 
arkiv. Brezanoszy, Vac vysku
po Bank ir Pėcs vyskupo Cser-' 
hati. Į

Specialioje audiencijoje Šven
tasis Tėvas .priėmė Lubljana 
arkivyskupijos maldininkų gru
pę iš Jugoslavijos, atvykusią 
pagerbti slavų tautų apaštalus 
šventuosius Kirilą ir Metodijų, 
kurių palaikai ilsisi šv. Klemen-' 
so bazilikoje Romoje. Ta proga j 

i Šventasis Tėvas palaimino ’ker- i 
! tinj akmenį naujai statomos' 
Romoje katalikų kolegijos, ku- 
rioje bus ugdomi nauji Slove- 

Inijos kunigai. Kalbėdamas Ju
goslavijos maldininkams Šven
tasis Tėvas iškėlė Jugoslavijos 
tikinčiųjų ištikimybę katalikų 
Bažnyčiai ir jų aukos dvasią 
dabartiniais materializmo per
sunktais laikais.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AMD HANDLES 

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

CLASSIFIED GUIDE

I C0NSTRŪCTI0M CO.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI KKAL ESTATE

NORI PIRKTI

J
< i E REZIDENCINIAI,sz KOMERCINIAI,J H MEDICINOS IR
jE KITOKĮ PASTATAIJI
Mftl VVest 6»th Street 

TeL HE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
•1444 S. VVestern, Chicago », III

Telefonas VI 7_3447

S I G Y K I T DABAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

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.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

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

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

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

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50

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.

Paryžiuje buvo suruoštas plaukų ilgumo konkursas. Čia matome laimėtojas. 
Iš k:. E. Arris — 5 p., M. Lefebure — 6 p. ir Vietnamą gimusi Fouinier 
turi 4 p. H colių ilgio plaukus.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

IŠNUOM. mieg. kambarys mote
riai. Maža kaina. Galima naudotis 
virtuve. Skambinti VVA 5-4138.

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3009

D fc M E S I O !
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU-
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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Evergreen Park — 9300 S. Kedzie 
Naujas 6 butų mūr. de luxe na
mas. 1 butas 5V2 kamb., 3 po 
4^2 kamb. ir 2 po 3 kamb. Mūr 
garažas, platus sklypas. Kreipkitės 
į Henry, 9256 S. Kedzie Avė. 
Skambint 423-1725 arba

GA 2-^563
6 kamb. mūr. namas. Gazu apšild. 
Moderniška vonia ir virtuvė. Ga
ražas. Pusė bloko nuo šv. Kazi
miero vienuolyno. Virš $20,000.

WA 5-5437
Arti 64 ir Karlov. Naujas 2-jų 
aukštų įmūr. “octagon” frontu na
mas. 2 butai po 4^2 kamb. Pilna 
pastogė ir rūsys. Mūro garažas. 
Platus sklypas. Kreiptis į Henry, 
9256 S. Kedzie, tel. 423-1725 arba 
GA 2-2563.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kiunb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
,16,000.

ftvnriis 2 po 4 kiliuli, mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
,22,000

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

6. 4 ir 2-jų ltamb med 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai ,18,500.

Du mūro namui — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra Ir valdy
mas. ,15,000 pajamų. Prašo ,5 5,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 6į£ kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apj'l. ,47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273' VV. 43rd St. — CL 4-2390

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės 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

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimtiiiiiiiii

Prie 72 lr Ijnvndale — 6 kum t., 
9 metų de luxe bungulow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Pm 68 u Vkealeru imtai po K
kamb. Platus sklypas ,20,500.

Prie 7 1 ir lidiiiaii Mūrus. 3 bu
tai ir patalpa raštinei a: 
Garažas Nebrangus. ,43.600 

Iti ir Wtt.-hlinaw Mūras
•i kamb ir butas ; ūtrv 8-J 
Uit 9lH‘

bizniui

z pc ■ a m i-

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

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

fl kamb. 10 metų de luxe mūi. 
bungalow. pilė Marąuette pko 1 Ši 
vonių, Įrengtas rūsys. 2 auto mūr. 
garažas.

1H aukšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 tr Saeramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. ,35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. ,19.000.

i 5 % kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. ,18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 VV. 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 & lr fl kamb. ,20,000
3- jų butų 2 po 4 ir 6 kamb. 

,28,000.
4- ių butų po 2 miegamuosus 5 

met. senumo $49,600.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut

garažas ,28,000.
fl kamb. rezld. 2 aut. garaža- 

,29,00.
3 geri bizniai: žuvų - 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
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Laiškas Jums
Lotas 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 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. ,24,800.

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

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvSs, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 60" p. lotas, 2 
auto garažas. ,55,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrStas. 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”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Itin....... .

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

-•(ils-i ..f M L.:-

A L E X ŠATAS — REALTOR
Malu Office 5727 VV. Cermafk Rd.. Cicero. III. Tel OL 6-2283 

turimi šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside. La Grange Part* 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsnkti i mūsų įstaigų 
lr ttalrinkti U katalogo

UUIIUUlUIIUllUIIUMUUIIIIIIUilIMU*

IEŠKAU PIRKTI MARUUETTE 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu. 
Tarp 59-os ir 71-o&; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi
liepti (ei. HE 4-843 h

U t M C E L L A N E O U S

iiiniiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinip

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

llllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

POPULAR LITHUANIAN 
R EC I P ES 

Juzės Daužvardienes
4-ji pagerinta iliustniota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovano lietuvėms ir nelie 
tuvėme

Kaina — $2.50
illlnol* State gyventojai prie kaili*

turi pridSti 5% taksu. 

Užsakymus siusti
DRAUGAS

4545 VVest 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMlilIlIU'*'"' '

8*2781

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- , 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- j 
žome iš lauko. Taisome mūrų “tuok- j
pointing”, pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RADIO PROGRAMA

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

VYRAI IR MOTERYS*

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No eyperience necessary

One of the largest cleaning oon- 
tractors has openings for evening 
work. Good pay, paid vacations, 
hospitaJization. Opportunity to
become forernen, foreladies and 
nupervlsors. Two reference letters are 
needed. Applications are taken from 
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Pri.

Maintenance Services
325 W. Van Buren Street 

TEL. — 341-1111

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING"Č1ERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

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

A grovving company needs 

EXPERIENCEDMAN
for gen'l Plant Maintenance

Gerai salary and company benefits

CHICAGO DISPLAY C0.
1801 Armitage Avenue

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

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop 
See Mr. Fischer

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Miiuaukee Avė., Chicago

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

FOR WHOLESALER
Some experience helpful būt not 

necessary
Secure permanent position 

Many fringe benefits
Nr. Lincoln & Irving

Phone — 281-4845

MACHINIST 

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB — 

OVERTIME — TOP PAY
Good working cond’s. Paid vaca
tions, holidays and hospital insur
ance. Small shop in Glenview, III.

TEL. 724-7200

MACHINISTS
SETUP MEN, full or part time, for 
either Warner Sivasey 1 AB or 
tliread mills. Exe. fringe benefits. 
including profit sharing. Apply 
Monday ta Friday only.
Chicago Gear Works 421-6420

An eąual opportunity employer

HELP VVANTED MOTERYS

GEN’L OFFICE
Mature Woman. Permanent Work. 
Typing. Diversified Duties. Good 
Starting Salary. Southwest Area.

Call CL 4-0717

EXECUTIVE
SECRETARY

For grovving 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
Growing Service organization for 

large air-oonditioning manufacturer. 
Typing, bllllng and varied duties. 
Congenial Office. Permanent. Excel- 
lent. starting salary.

Phone Mr. Green, DE 7-1900
GENERAL OFFICE

Varied interesting duties. Mušt have 
light typing Modern small Office. 
Hours 9-5 p m. 5 day jveck.

SALARY OPEN
Call only if you desire full time. 
steady position.

CALL: M. ADEL, VVA 2-8404

Skelbkites “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Ttone: Permanent, Position! Good Starting Salary 
Congenial Office

CflIL MRS. P0WERS 826-5353

Perskaitė Draugu duokite kitiems pasiskaitvti.



^Chicagos Aukšt. lit. mokyklos Tėvų komitetas ir “Dešimtosios" pastangos’" metraščio leidėjas. Sėdi iš k. į d.: 
Stasė Petersonienė (sekr.), Emilija Paužuolienė (pirm.) ir Agota Šuopienė (I vicepirm ); stovi antroje eilėje: Ba
lys Sriubas (ižd.), Viktoras Binkis (mokyki, invent. r.), Elena Šaulienė (II vicepirm., metraštis ir kiti leidiniai), 
Antanas Viktorą (III vicepirm.), Bronė Maleckienė (ryšininkė su kl. globėjomis) ir Vladas Ilginis.

Nuotr. V. Noreikos

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės m. 23 d. 7

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Bent tie, kurie stato lietuviškas 

operas ir didžioji dalis tų, kurie 
jas lanko, yra antrojo pasaulinio 
karo pabėgėliai, išvietinti asme
nys ar galų gale išeiviai, ne savo 

lis, o kovo 6 d. suėjo dveji metai, noru emigravę iš tėvynės, bet su
kai gyvųjų tarpe nebėra neuž-Įsidėjusių politinių įvykių iš jos 
įmirštamo “pjeklhufnko” AJbiho išblokšti Jei Lietuva būtų buvusi

A. VALENTINO POKALBIS 
* SU J. KARDELIU

Šių metų pradžioje mirė žur
nalistas ir redaktorius J. Karde

Valentino. Bevartydamas senas 
“Draugo” iškarpas, užtikau šių 
dviejų vyrų pokalbį įvykusį per 
I dainų Šventę 1956 m. liepos 
1 d. Chicagoje. Abu plunksnos 
vyrai, prieš 13 metų buvo sveiki 
bei pajėgūs ir nė nesvavoję apie 
mirtį, tada kalbėjosi religine te
ma.

“Todėl nesibijosime, nors ir 
žemė drebėtų ir kalnai griūtų 
į marių gilybes.. Šia mistiška mū
sų giesme pradėtą pirmoji šioje 
šalyje didžioji Dainų Šventė... Ji- 

^sai sutrupins ginklus ir sulaikys 
šaudykles neteisiųjų... Milžiniš
koje salėje, kurioje buvo dešimt 
tūkstančių lietuviškų širdžių, 
viešpatavo kapų tyla, niekas net 
negalėjo nugirsti, kokiu vidiniu
užsidegimu plaka tos lietuviškosl 8rac94 nė negalvojo. Štai arte
širdys... Tik visi matė, kaip iš 
tūkstančių akių riedėjo ašaros, 
tokios skaisčios ir tyros lyg per
lai...

— Tai buvo labai didinga. 
Šito momento aš kol gyvas ne- 

^.pamiršiu, — sujaudintas J. Kar
delis tyliai kalbėjo savo kolegai.

Vakare bankete (Sherman vieš-
butyje pasiteiravau ir patį Kar- Jc' aP'e Sasnausko Reąuiem ma 

ne nuvedė į praeitį. Jis pasakojo, 
kaip Utenos gimnazijos choras, 
vedamas muz. Chomskio kūrinį 
atliko Anykščių bažnyčioje 1944 
m. pavasarį. Kūrinys buvęs labai 
gerai paruoštas ii- klausytojams 
padaręs gilų įspūdį, nes ir realu
sis “Reąuiem”, kurį likimas skyrė 
taikiai ir ramiai Lietuvai, spar
čiai artėjo iš rytų. Kai po kon
certo klausytojai ir choristai skirs-

delį:
— Mielas Jonai, kodėl susijau

dinote girdėdamas šią seną lietu
višką procesijos giesmę?

Atsakė jis: — Iš gilios lietuviš
kos širdies. Tikrai sujaudino ma
ne šioji mistiška mūsų procesi
jos giesmė.

“Teisiųjų tarpe yra J. Kardelis. 
Daug žilų šimtmečių jau pras
linko, kai mūsų mažą, nelaimin- 

▼gą tautą užgulė vargai, nelaimės 
ir svetimųjų persekiojimai. Ir tau
ta savo paskutinę viltį berado tik 
Dievuje, o ne šios ašarų pakal
nės menkystėje...”, tęsė A. Va
lentinas. Dainų Šventės įspūdžių 
ir šiltų J. Kardelio žodžių įkvėp
tas. Šiandien abu spaudos vete
ranai ilsis Chicagos lietuvių ka
pinėse, o cituojami žodžiai pri
mena jų požiūrį į religiją ir gyve
nimą.

AR MES ESAME 
* EMIGRFANTAI

Dabartinėje Lietuvos spaudoje 
beveik kiekvienu atveju lietuviai, 
esantieji laisvuosiuose Vakaruo
se, vadinami emigrantais. Tai 
tikrai palankus žodis, užtušuo
jąs bent kokią politinę prielaidą. 
Emigrantų buvo, yra ir bus vi
suose kraštuose ir visose pasau
lio dalyse. Juk ir pati Amerika 
vra emigrantų sukurta. Tą žodį 

^emigraciją pakartojo savo recen
zijoje apie “Danos” operą vi
siems žinomas, o rašančio šiuos
žodžius pagarbiai vertinamas, 
muzikos kritikas Balys Choms
kis, ne tik geras savo srities žino
vas bet ir puikus stilistas, kurio 
kiekvienas parašytas žodis yra 
išmąstytas ir savo vietoje. Bet 
man kyla klausimas, ar muzikos 
kritiko tiksliai išsireikšta mūsų 
išeiviją pavadinus emigracija.

laisva, kažin koks procentas šio 
pokario naujųjų išeivių būtų lais
vu noru emigravę į užjūrį? Juo
ba, ir rūsčiais nacių okup. metais 
apie tokią galimą emigraciją ma
žai kas tegalvojo, o blogesniu atve 
ju didžiuma tikėjo, kad teks pasi
traukti tik mėnesiui kitam, o il
giausiai metams. Tokie tikėjimo 
pasėkoje ne emigracijos, bet lai
kinio pasitraukimo į saugesnę 
vietą eilė šeimų laikinai persis
kyrė, tikėdamiesi, įvykiams gerą
ja linkme pasikeitus, vėl greit 
susijugti.

Kiek man žinoma ir Balys 
Chomskis, artinantis lemtingom 
dienom, buvo giliai pasinėręs į 
kūrybinį darbą ir apie jokią emi-

ja metinė šventė liūdniesiems 
Birželio įvykiams prisiminti ir 
Sibiro tremtiniams pagerbti. Ta 
proga muz. VI. Baltrušaičio ve
damas Marąuette Parko lietuvių 
parapijos choras atliks J. Sasnaus
ko kūrinį — “Reąuiem”. Vienas 
inžinierius, dabartinis VI. Bal
trušaičio choro narys, pokalby-

Eugene, Ore., mieste įvyko keletas sprogimų universitete, kavinėje, me
dicinos centre, bažnyčioje, redakcijoje ir kitur. Laboratorijos technikai 
apžiūri smulkmenas įvykio vietoj, kurios galėtų padėti rasti kaltininką.

Mylimai mamytei

A. -f- A. ONAI MATIUKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukterį

DR. BIRUTĘ GIRNIUVIENĘ
ir vyrą BRONIŲ
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lidija ir Vladas Mingėlai.

tėsi iš Anykščių bažnyčios, lyg 
tyčia pro miestelį pravežė iš ry
tų žuvusiųjų lietuvių kareivė
lių palaikus, kuriuos nužudė rau
donieji partizanai rytų Lietuvo
je. Tie karstai su kareivių palai
kais ir buvo dar vienas iš realių
jų įspėjimų, kodėl reikia palikti 
mielą Lietuvą ir bent laikinai iš
kilti iš jos. Tad, ar mes esame 
nekalti emigrantai, ar politiniai 
išeiviai? VI. Baltrušaičio choro 
rengiamas Sasnausko “Reąiuem” 
koncertas ir pats koncerto tiks
las, tikiu, tą klausimą mūsų šir
dyse vėl pajudins, ir mes ties juo 
susimąstylsime. O šie žodžfai 
skirti ne pulti rimtą ir pagarbų 
muzikos kritiką, bet tik atskleis
ti vieną klausimėlį, kuris, regis, 
turėtų būti reikšmingas politinė
je ir kultūrinėje kovoje už Lietu
vos ateitį.

VI. Rmjs

AUKŠTESNIS PALIKIMAS

Gegužės 15 d. JAV iždas 
pirmą kartą nuo 1865 m. t. y 
po daugiau kaip šimto metų, 
skolindamas pinigus mokės 
61/>% metams. Naujai išleidžia
mos septynių metų laikui JAV. 
Iždo notos (U.S. Treasury No
tės) mokės jų laikytojui 6j/2% 
palūkanų. Tai aukščiausias bet 
kada ant federalinės valdžios 
paskolintų pinigų mokėtas pro
centas. Notos yra išleistos ne
mažesne kaip $1,000 vertės ir 
gali būti perkami per vietos 
bankus. Procentai mokami kas 
šeši mėnesiai.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
tr kt.

GUŽAUSKŲ 
lilVERLY IITLLS GELINYČIA 

2443 W. 63rd SL, Chicago, Illinois
PK 8-0833 — PR 8-0834

Omaha, Nebr.

Mokslo metus užbaigiant

Gegužės 29 d. Omahos Šv. Ant 
no parapijos mokykla užbaigs 
45-tuosius mokslo metus. Mokyk
la pradėjo veikti 1924 m. Pir
muosius 9 m. mokytojavo Uršu- 
lietės, o vėliau nuo 1933 m.- se
selės Kazimierietės. Per tą laiką 
mokykla davė pradinį mokslą ir 
religinį auklėjimą daugeliui jau
nų žmonių, kurie pasklidę po 
kraštą tapo gerais gyventojais. 
Jų tarpe yra 2 kunigai ir dauge
lis kitų profesionalų.

Šiais metais mokomąjį perso
nalą sudaro sekančios seselės Ka
zimierietės:. mokyklos vedėja ir 
mokytoja sės. Elena Teresė, mo
kytojos: sės. Marija Adrian, se. 
Marija Skolastika, sės. Marija 
Konrad ir sės. Elena Karolina. Še 
sėlių namų šeimininkė sės. Mari
ja Serafija. Mokinių 177. Šiemet 
mokyklą baigia 29 mokiniai, iš 
kurių 20 yra lietuviai ar bent 
vienas iš tėvų yra lietuvis.

Šalia oficialiųjų dalykų seselės 
išmokina vaikus lietuviškai ir 
angliškai melstis, dainuoti ir 
giedoti. Per didžiąsias šventes 
bažnyčioje praveda procesijas. 
Paruošia pirmajai komunijai. 
Norinčius berniukus išmokina

MIELA REGINA,
šioje didelio skausmo valandoje giliai Tave 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Danguolė ir Eugenijus Barlkai

A.-j-A.

BRONIUI KIRKUI mirus, 
jo sūnums inž. LIUDUI, inž. BRONIUI ir dukteriai 
p. LEONIDAI KAZENIENEI, ir jų šeimoms reiškia nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdi

Danguolė ir Aleksas Vilkai

PRANUI* BRUŽUI
Vokietijoje mirus, jo broliui KOSTUI SU 
ŽMONA (Chicagoje) reiškiame nuoširdžiu 
užuojautą

Ona ir Adomas ūseliai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. “I“ A.
VANDA K. NIPRIKAS

(PRANINSKAITĖ)

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, dukterį ir seserį, ku
rios netekome 1968 m., gegužės 23 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalė&'me 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 
mėn. 25 d. 11 vai. ryto Šv. Bruno parapijos bažnyčioje. 
48 St. ir Harding Avt.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Vandos K. Niprikas sielą.

Nuliūdę: Vyras, motina, brolis ir kiti giminės

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezidentas
Tel.! 585-0242 ; 585-0243

patarnauti šv. Mišioms. Prisitai
kant prie naujos liturgijos ber
niukai pratinami skaityti prie 
altoriaus epistolų tekstus. Sezo
nų pabaigoje surošia scenos pa
sirodymų. Vasario 16 d. Šven
tės proga pamokų metu suruošia 
tos šventės minėjimą. Mokslo 
metų eigoje kiekvieną sekmadie
nį po šv. Mišių duoda religijos 
pamokas moksleiviams lankan
tiems viešąsias mokyklas. Ben
drai, įneša daug gyvumo į para
pinį ir visuomeninį gyvenimą.

Mokyklą tiesiogiškai išlaiko 
šv. Antano parapija, kurios kle
bonu dabar yra kun. Petras Žar- 
kauskas. Prie mokslo priemonių 
pagerinimo daug prisideda Tėvų 
-mokytojų sąjunga, kuri prie šios 
mokyklos aktyviai veikia. Prie
monių pagerinimams ir auklėja
moms iškyloms organizuoti lė
šų taip pat gauna ir iš Federa
linės valdžios fondo. Mokymo 
reikalams turi televizijos apara
tą, Filmų projektavimo aparatą, 
žemėlapių komplektus ir visa, 
kas pradžios mokslui reikalinga. 
Mokslas pastatytas aukštai.

Pirmasis mokyklos pastatas bu
vo pastatytas 1924 m. Vėliau, 
1953 m. pristatytas priestatas, 
kuriame dabar atliekamos pamo
kos. Senosios klasės panaudoja
mos pagalbinėms pamokoms ir

— MOKĖKITE VĖLIAU

bibliotekai. Seselėms mokytojoms 
gyventi neseniai pastatytas atski
ras erdvus namas. Tiek mokyk
los pastatais tiek ir seselių gyve
namu namu mokytojos labai pa
tenkintos.

Vasaros atsotogų metu visos se
selės išvyks iš Omahos ir lankys 
pasitobulinimo kursus. Taip pat 
ir moksleiviai imsis įvairių pamo
kų ir darbų. Naujieji mokslo me
tai prasidės rugpiūčio 28 d. Mo
kinių susirinks apie 145. Suma-'

Sėjimas įvyks dėl to, kad neveiks 
pirmasis skyrius, nes parapija ne
išgalės pasamdyti pasauliečio 
mokytojo.

Visuomenė supranta ir įverti
na tą didelį darbą, kurį moky
tojos seselės Kazimierietės atlieka 
mokykloje. Už tai atsidėkoda- 
mos parapijos moterys pagerbia 
seseles du kartus per metus: rude
nį tik pradėjus mokslo metus ir 
pavasarį kovo 4 d. šv. Kazimiero 
šventės proga. J.D.

PADĖKA
Tragiškai žuvus mūsų brangiausiai dukrelei ir sesutei a a. 

VIOLETEI MIKALČIUTEI, visiems draugams ir pažįsta
miems, užjautusiems mus sunkioj gilaus skausmo valandoje, 
nuoširdžiai dėkojame

MARIJA IR SVAJŪNAS MIKALČIAI

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOM

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1 >
JL |KRPTEini5!

s e 
1 1

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 blokaa nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
Tel. REpublic 7-1213 
Tek Vlrginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel, OLyniplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD„ OAKLAVVN, DLL



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės m. 23 d. IR TOL!8

X Organizacijų atstovų susi
rinkimas aptarti vysk. Antano 
Deksnio iškilmingo sutikimo 
Chicagoje įvyksta šiandien, ge
gužės 23 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Daugeliui organi
zacijų, kurių adresai (buvo ži
nomi, išsiuntinėti pakvietimai, 
bet ir negavusios pakvietimų 
organizacijos yra prašomos at
siųsti savo atstovus.

X Giedros korporančių — 
kultūrininkių ir visuomeninin- 
kių bendrasis susirinl'dmas į- 
vyks šį sekmadienį, gegužės 25 
d., 11 vai. ryto Ateitininkų ra
movėje Jaunimo centre. Prieš- 
atostoginiame susirinkime visos 
giedrininkės prašomos dalyvau
ti.

X Nijolė Užubalienė, rašy
toja ir skaučhj veikėja, sutiko 
vadovauti skaučių “Kernavės” 
tunto vasaros stovyklai, kuri į- 
vyks Rako stovyklavietėje bir
želio 28 — liepos 12 d.

X “Dešimtoji pastanga”, de
šimtasis Chicagos Aukšt. lit. 
mokyklos metraštis, jau išspaus 
dintas. Metraštis leidžiamas tė
vų ir visuomenės aukomis. Dar 
daug tėvų negrąžino aukų lapų, 
ir tai sunkina metraščio finan
sinę padėtį. Au)kų lapus prašo
ma grąžinti šį šeštadienį, geg.
24 d.

X Karolis Dabuievičius, buv. 
pulkininkas ir Vilniaus miesto 
burmistras, dabar pensininkas, 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 5 dol. mūsų spaudai stip
rinti. Dėkojame.

X A. a. Steponas Puckoris 
mirė gegužės 12 d. širdies smū
giu, sulaukęs 59 m. Palaidotas 
gegužės 16 d. iš Šv. Tomo 
parap. bažnyčios šv. Kazimiero 
kapinėse. Steponas Puckorius 
gimė Chicagoje, West Pullman. 
A. a. Steponas turėjo gerą dar
bą General Motors b-vėje, ten 
dirbo 40 metų, pastaruoju me
tu buvo prižiūrėtojas. Pucko- 
riai stambūs gerų darbų rėmė
jai. Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. A. a. Steponas Pucko
ris paliko liūdinčią žmoną An
na (Sudeikaitę), sūnų Stepo
ną ir dukrą Joyce Sendej su 
šeimomis. Po laidotuvių gedulo 
pietūs buvo Satellite restorane.

x Lietuvių Fondo vakarie
nės įvyksimos š. m. gegužės
25 d. Jaunimo Centre, proga, į
LF narių eiles įstojo su $100. 
įnašais: Rimas ir Alma Ke-
liuočiai, dr. Antanas Valis - 
Labokas, Kazys ir Genovaitė 
Maldėnai, Indelfonsas ir Adelė 
Sadauskai, Antanas ir Veronika 
Stakėnai, dr. Kazys Ašoklis. 
LF adresas: 6643 S. Ma.plewood 
Avė., Chicago, III. 60629, telf. 
778-2858. (pr.)

X Parduodama krautuvė ir 
mėsinė lietuviškam rajone. Dėl 
informacijos skambinkit telf. 
471-0363 po 7 v. v. (sk.)

X Oro vėsintuvai (air condi- 
tioners) nuo 5 tūks. iki 60 tūks. 
BTU, įvairių voltažų, 5 metų 
garantija. Spalvotos TV,, radi
jai, plokštelės ir dovanos. Jei 
ko tik reik, tai pas Balį Braz- 
džionj užeik — 2646 W. 71st 
St., telf. PR 8-5374. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas L i t a > 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd.. Chicago, 11! 
60629 Valandos: Treč 7—9 v 
vak., šešt. 10—3 vai vak Tel 
IR fi 224? fsk >

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą 
linksmą gegužinę Kapų puoši
mo dienoje, geg. 30 d., Spaičio 
Sode, 8933 Archer Avė., Willow 
Springs, 111. Grieš K. Rama
nausko orkestras. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Pradžia 12 
vai, dieną,. .(pr.)

X LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdis įvyko gegu
žės 18 d. Jaunimo centre. Bu
vo svarstoma pavasario litua
nistinių mokyklų šventė Bučo 
sode gegužės 30 d. ir birželio 
14 d. religinio koncerto su “Re
guiem” pastatymas Marąuette 
Parko parapijos bažnyčioje. 
Programą išpildys trys solistai 
ir muz. VI. Baltrušaičio choras. 
Yra 1,000 sėdimų vietų bažny
čioje.

x Lietuvybės išlaikymo rei
kalas — visų reikalas. Lietuvy
bę stiprina mūsų spauda, geri 
lietuviai ją remia. “Draugui" 
aukojo: po 3 dol. — J. Motie
jūnas, J. Žadeikis, Z. Valiūnas; 
po 2 dol.—Al. Spirikaitis, Ant. 
Pušinskas, Alb. Parulis, A. Aus 
tras. Visiems nuoširdžiai dė'.ro- 
j;tme.

X Marąuette Parko Namų
savininkų organizacijos susirin
kimas su ivaišėmis įvyko gegu
žės 16 d. parapijos salėje. Da
lyvavo apie 150 narių ir svečių, 
jų tarpe miesto pareigūnai ir 
inžinieriai, kurie nušvietė naujo 
greitkelio pravedimo planus ir 
atsakė į klausimus. Nutarta pra 
šyti miesto, Ikad tarp Western 
ir Kedzie nebūtų statoma jo
kių valdinių pastatų prie nau
jo kelio šonų. Susirinkimą pra
vedė pirm. Jz. Skeivys, sekret. 
A. Gintneris. Kalbėjo: adv. Kai, 
Jz. Bagdžius, Alb. Kerelis, Jz. 
Bacevičius ir daug kitų asmenų. 
Gegužės 23 d. bus masinis su
sirinkimas Marąuette Hali salė
je, kur dalyvaus apie 1,000 žmo 
nių protestui prieš mokesčių 
įkėlimą ir kitų negerovių pašali
nimą mūsų apylinkėje.

X Lietuvių Fronto bičiulių
Chicagos apygardos naują .val
dybą sudaro rašyt. Česlovas 
Grincevičius, pirm., VI. Būtė
nas, vicepiim., Vitai. Baleišytė, 
sekret., Br. Liškus, ižd. ir St. 
Daunys, narys informacijos 
reikalams.

I

Lemonto pavasarinį balių prisime
nant. Dainininkių grupės vadovas 
dr. J. Briedis ir muz. F. Strolia.

X Sofijos Serauskienės svei
kata pablogėjo ir vėl jau antra 
savaitė kaip yra Central Com
munity ligoninėje, 5701 So. 
Wood St. S. Serauskienė yra 
prof. kun. V. Mikolaieio sesutė, 
žymi Šv. Kryžiaus par. veikėja.

X Antanas Zavadzkas, Nevv 
London, Conn., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 5 dol. au
kų “Draugui” paremti. Dėkoja
me.

X Balfo piknikas įvyks bir
želio 1 d. Pereitais metais vei
kęs ir visiems patikęs Laimės 
šulinys veiks ir šiais metais. 
Laimės šulinio vadovas yra 
Balfo apskrities valdybos vice
pirmininkas Kostas Gružas. Iš
važiavimas įvyks Bučio darže 
birželio 1 d. Visi maloniai kvie
čiami atvažiuoti. (pr.)

x Parduodami Schnauzer 
veislės šuniukai. $100.00. Tel. 
434-1418. (sk.)

X “Istorija kartojasi”: Kiek
vienais metais tik iš pradžių 
būna geriausias vėsintuvų pasi- į 
rinkimas. Išsiriiikit sau gerąjį 
Emerson šiandien pas Gradins- 

i ką, 2512 W. 47 Eit., FR 6-1998.
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"Dešimtosios pastangos”, dešimtojo Chicagos Aukšt. lit. mokyklos metraščio, redakcija. Sėdi iš k. j d.: Vilija Bilai- 
šytė, Silvija Alenskaitė, Vilija Eivaitė, Daina Danilevičiūtė, Danutė Gaižiūnaitė ir Aloyzas Pakalniškis; stovi; 
Dalia Šaulytė, Algimantas Viktorą ir metr. globėjas dir. J. Masilionis. Nuotr. V. Noreikos

DEŠIMTĄJĄ PASTANGĄ” 
SUTINKANT

“Dešimtoji pastanga”, dešim cepirm. A. Viktorą, sekr. S. Pe- 
tasis Chicagos Aukšt. lit. mo- i tersonienė, inv. r. V. Binkis, 
kyklos metraštis, redaktorių j ižd. B. Sriubas, ryš. su kl.

ii

Dainos Danilevičiūtės (8 kl.) 
ir Algimanto Viktoros (8 kl.) 
bei redakcinės komisijos — Sil 
Vijos Ale nukaitės (7 kl.), Vili
jos Bilaišytės (7 kl.), Vilijos 
Eivaitės (7 kl.), Danutės Gai- 
žiūnaitės (6 kl.) ir Aloyzo Pa
kalniškio, prižiūrint metraščio 
globėjui ,jau suredaguotas ir 
atspausdintas. Šį savaitgalį met 
raištį savo rankose turės jau 
daugelio mokyklų daugelis mo
kinių ir plačiosios visuomenės.

Šiame metraštyje rašiniais 
ir .piešiniais dalyvauja 75 Chica 
gos Aulkšt. lit. mokyklos moki
niai ir 59 kitų mokyklų: Brook 
lyno, Clevelando Šv. Kazimiero 
ir Vysk. Valančiaus, Detroito, 
Lemonto, Los Angeles parap. 
ir šešt., ir Toronto. Dalyvau
jant ir bendradarbiaujant JAV 
mokykloms nuo Atlanto (Brook 
lynas) ligi Ramiojo vandenyno 
(Los Angeles) 'ir įsijungiant 
didžiulei Kanados Toronto mo
kyklai, metraštis tikrai virsta 
visų mokyklų metraščiu. Malo
nu, kad kitos mokyklos remia 
metraštį ne tik rašiniais, nuo
traukomis, bet ir prenumerato 
mis.

O vis dėlto didžiausia ir sun
kiausia našta krinta ant jo lei
dėjo — Chicagos Aukšt. lit. mo 
kyklos tėvų komiteto pečių. 
Šiais mokslo metais tėvų ko
mitetą sudaro: pirm. E. Paužuo 
lienė, I vicepirm. A. Šuopienė, 
II vicepirm. E. Šaulienė, III vi- Cook apskrities demokratai 

antradienį iškėlė lėšų telkimo 
X Bernice Thomsonienė jau banketą 11-koje salių Conrad 

grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoninės Hilton ir Sherąton-Blackstone 
į namus, 10635 ,So. May St. ir viešbučiuose. Bankete dalyvavo 
galima ją namuose aplankyti, daugiau 6,500 asmenų sumo- 
Eina geryn ir stipryn kas die- kėjusių po $100 už lėkštę.

X Jurgis ir Julia Pūkeliai
švenčia savo laimingą vedybi
nio gyvenimo auksinę sukaktį.
Jubiliejaus pamaldos šv. Mišios gatvių, pašaukė policiją. Ji jam 
įvyks gegužės 25 d. 5 vai. p.p.' nurodė kurią kompaniją pašauk 
Šv. Kristinos bažnyčioje. Pa-/b kuri jau dvokiantį šunį nu
genimo banketas tuoj po pa-1 “vežtų. Šios kompanijos parei- 
maldų įvyks Sh arkos restorane, gūnai prašė numerio neskelbti,
7840 So. Western avė. Pūke
liai yra plačiai žinomi Chicagos 
veikėjai ir stambūs gerų darbų 
rėmėjai. Linkėtina veikėjams 
Pūkeliams sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Pūkeliai dar gerai 
atrodo ir tegu gerasis Dievulis 
laimina jų gyvenimą ir toliau.

x A. Valatkaitis, žinomas 
visuomenės veikėjas, buv. Liet. 
šaulių s-gos centro valdybos 
pirmininkas, “Draugo” bendra
darbis, parėmė mūsų darbą 5 
dol. auka. Dėkojame.

X “Lietuviai Televizijoje” 
vadovybė reiškia savo džiugų 
pasitenkinimą už parodytą vi
suomenės didį susidomėjimą 
ruošiamu mūsų televizijos su
kaktuviniu banketu, įvyksian
čiu gegužės 24 d., Jaunimo cen
tre. Visi staliukai banketan iš
parduoti ; yra dar likę mažas 
skaičius pavienių vietų.

Negalėję sutalpinti salėn vi
sų gerbiamų LTV žiūrovų ir 
rėmėjų, stengsimės ateinantį j 
sekmadienį (birželio 1 d., 8:30 
v. v. — 26 kanalas), per mū
sų programą parodyti sukaktu
vinio banketo eigos ištraukas. 
Lietuviai Televizijoje Valdyba

(pr«).

glofoėjomis Br. Maleėkienė ir 
maisto tiekėjas VI. Ilginis. Visi 
jie sutartinai dirba mokyklos 
naudai, negailėdami nei savo 
laiko, nei savo darbo. Visiems 
jiems rūpi metraščio reikalai, 
bet labiausiai juo sielojasi jo 
finansinių reikalų tvarkytoja 
E. Šaulienė.

Chicagoje metraštis lėšas tel
kia iš anksto per aukų lapus, 
išsiunčiamus visiems tėvams, 
prašant bent 4 prenumeratų. 
Mokyklos vadovybė ir Tėvų 
komitetas pataria vieną egz. 
užsisakyti sau, o tris “įpiršti’ 
kam nors kitam, kad trys ket
virčiai metraščio leidimo naš
tos atsigultų ant “plačiosios vi-
suomenės” pečių. Deja, mūsų kai pastos kelią metraščio pla-
mokyklos tėvai per daug kuk
lūs aukoms prašyti: jie paau
koja patys 12 dol., bet iš nieko 
aukos nepaprašo. O paaukojęs

CHICAGOS ŽINIOS
NARKOTIKAI AUTOBUSŲ 

STOTYJE
Policija areštavo du vyrus, 

kurie miesto centre Greyhound 
autobusų stoties bagažinėje bu
vo sukrovę $50,000 vertės nar
kotiko — heroino.
DEMOKRATŲ VAKARIENE

STIMPA KATĖS, ŠUNYS
V. Gnuntvvage, pastebėjęs pasti 

pušį šunį prie Schilier ir Ogden

nes per vieną savaitę iš Chica
gos gatvių surankiojo 1,792 pa
stipusias kates ir 1,391 šunį.

HELIKOPTERIŲ
PATARNAVIMAS

Helikopterių, patarnavimas 
tarp Midway, Meigs ir 'O’Hare 
aerodromų prasidės geg. 29 d. 
Kelionės kaina į (vieną pusę 
$10.

Lietuvių Televizijos valdyba, kuri gegužės 24 d. rengia banketą. Iš kairės 
į dešinę: (sėdi) E. Vengianskas, P. Gramontienė, E. Zimmer, P. Armo- 
nas; (stovi) — K. Oželis, G. Lapėnas, E. Veinšreideris, A. Kleinaitis ir 
T. Siutas.

32 dol. vistielk jaučia didesnį 
sunkumą, negu jei pats būtų au 
kojęs 3 dol., o iš kitų gavęs 9. 
Didelė dalis jaučiasi atlikę pa
reigą su 3 dol., o dalis aukų 
lapus kažkur nudeda ir negrą
žina, tuo apsunkindami atsiskai 
tymą...

Štai kodėl metraščio leidimas 
pareikalauja didelių ir sunkių 
pastangų. Tų pastangų reikia 
išgaunant iš mokinių rašinius, 
nuotraukas, rašinius taisant, 
grąžinant,, (vėl išgaunant, reda
guojant, perrašant, susirašinė- 
jant su kitomis mokyklomis, 
spaustuve. Niekur niekas sa
vaime nepasidaro. Norint tas 
pastangas pabrėžti, šis sukak
tuvinis metraštis pavadintas 
“Dešimtąja pastanga”. Vardas 
nori pabrėžti ne tik metraščio 
sunkumus, bet ir metraštininkų 
ištvermę.

Ištverk ir tu, skaitytojau:

tinto jas, neišsisukinėk ir neat
sikalbinėk, o paremk nelengvas 
jaunųjų pastangas.

J. Masilionis

KARDINOLAS IR 
SKERDĖJAI

Naujas Kinijos kardinolas 
Paul Yu-pin, Taivvano Fu-Jen 
katalikiško universiteto prezi
dentas, gęg. 27 d. kalbės Pick- 
Congress viešbutyje AFL-CIO 
skerdėjų unijos narių vakarie
nės proga.

VAŽIUOSIM GREITKELIU 
NEMOKAMAI

Donald Bonniwell, Illinois 
Toli Higlhvvay pareigūnas, pra
neša, kad sekasi greitai atpirk
ti ekspresinių kelių statybai iš
leistus bonus, ir kad 1976 m. 
Illinois vairuotojai galės jau 
nemokamai naudotis 187 mylių 
tollvvay tinklu.

ŽUVO 5,000 PAUKŠČIŲ
Pereitą savaitę prie Miehigan 

ežero pakraščio žuvo apie 5,000 
iš pietų grįžtančių 23 įvairių 
rūšių paukščių. Dr. William 
Beecher, Chicagos mokslų aka
demijos direktorius, pastebi, 
kad tokios katastrofos nėra 
buvę nuo 1956 m., kada žuvo 
10,000 paukščių.

TURI DAUG POLICIJOS
Po Chicagos miesto, Evans- 

tonas turi daugiau policininkų 
negu koks kitas Cook apskri
ties miestas ar miestelis.

iš a r n
KANADOJE

— Hamiltono Lietuvių kre
dito kooperatyvas Talka savo 
biuletenyje skelbia, kad kovo 
31 d. bankelio balansas buvo 
1,566,410.88 dol. Šerai — 995,- 
307,38 dol., depozitai — 338,- 
572.51 dol., narių skaičius — 
1170, skolininkų — 330. Pelno 
per šiuos metus padaryta — 
21,500.52 dol. Pastaruoju me
tu bankelio balansas kyla ir 
krinta nevienodu ritmu. To prie 
žastis yra nepastovi viso krašto 
finansinė padėtis. Paskolų pro
centai vis kyla, tuo apsunkin
dami kredito gavimą. Taip pat, 
bankai šiek tiek pakelia ir indė
liams procentus, bet ne tokia 
pat proporcija, kiek paskoloms. 
Mūsų bankelis derinasi prie vi
so krašto finansinės padėties, 
ir, kolkas, pilnai pajėgus aptar
nauti visus paskolų pareikalavi
mus.

DID. BRITANIJOJ
— Anglijos lietuviai skautai

ruošiasi ir šią vasarą stovyk
lauti. Lietuvių visuomenė jų 
stovyklas remia. Šiuo metu 
LES Anglijos rajonui vadovau
ja sktn. J. Maslauskas.

— Jaras Alkis vadovauja 
“Grandies” tautinių šokių gru
pei. Neseniai “Grandis” suruo
šė savo metinę šventę su įvairia 
ir turininga programa.

J. A. VALSTYBĖSE
— Patyrėme, kad rašomas 

mašinėles lietuvišku raidynu 
galima gauti ne tik mažas su 
88 ženklais, bet taip pat pirmą 
kartą istorijoje su 92 ženklais 
Standard modelio. Informacijas 
ir katalogus gali patiekti: J.
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Nortlrport, N. Y., 11731.

VOKIETIJOJ
— Duesseldorfe — balandžio 

7 įvyko atsteigiamasis vietos 
apylinkės narių susirinkimas, 
įkuriame dalyvavo 11 tautiečių. 
Visi pasirašė perregistravimo 
pareiškimus ir išsirinko šią vai

Lietuvis pranciškonas misionierius Jeronimas Petrauskis Romoje

AR CHICAGA NEGALI PRALENKTI NEW YORK#?
kybininkų ir bankininkų negalė'Dr. Juozui Kazickui vadovau

jant Lietuvių fondo organizato
riai išgąsdino ivisas didžiąsias 
lietuvių apylinkes, gegužės 17 
d. New Yorke fondo vakarienės 
metu suaukodami per vieną 
vakarą 30 tūkstančių dolerių.

Pasirodo, galima suorgani
zuoti didelę sumą aukų, dirbant 
su pasiaukojimu, energingai, 
planingai ir sutartinai. Tai kaip 
tik padarė New Yorko LF or
ganizatoriai šauniam LF ba
liuje, tValdorf-Astoria vieš
bučio salėje. Nors vakaro pra
džioje tebuvo tik 11 tūkstančių 
aukų, bet, išėjus kalbėti dr. J. 
Kazickui ir paraginus pakelti 
savo aukas Lietuvių fondui, per 
vieną valandą aukos pasiekė 30 
tūkstančių dol. Taip pat dr. J. 
Kazicko šeima savo auką pa
kėlė iki 18 tūkstančių. Tuo pa
čiu būdu pakėlė savo įnašus ir 
daugelis kitų, kurių sąrašas bus 
paskelbtas vėliau.

Šį sekmadienį, gegužės 25 d., 
3 vai. p.p. Jaunimo centre bus 
Chieaigos ir apylinkių LF vaka
rienė. Iki šiol šiam vakarui tė
ra suaukota tik 10 tūkstančių. 
Nejaugi Chicaga su keliais 
šimtais daktarų, inžinierių, pre

dybą: pirm. M. Valaitis, seki-.
K. Balnys, kasininkas K. Gurnu 
iiauskas ir revizorius Aug. Bau- 
ras. Valdyba yra pasiryžusi : 
nuolat didinti apylinkės narių 
skaičių, nes Duesseldorfe ir jo 
apylinkėj gyvena daug tautie
čių. Apylinkės adresas: K. Bal 
nys, 4 Duesseldorf - Wersten,jb 
Pattscheiden Str. 28.

_  Memmingene, gausiausioje
liet. kolonijoje Vokietijoje, vei
kia lituanistinė (vargo) mokyk
la, žibutės Vykintaitės — Pagels 
vedama.

_ Kanados liet. šalpos fondas
per pirm. A. Kuolienę sušelpė 
Vasario 16 gimnazijos mokinius 
350 dol. auka. Pinigai buvo su-” 
rinkti Prisikėlimo ir Vilties pa
rapijose. Prie jų prisidėjo St. 
Dapkus, P. Bastys, kai kunos 
organizacijos.

_  “Labdaros” šalpos organi
zacija jau pradėjo šelpti nepasi
turinčius moksleivius. Tačiau 
draugija vis tebeieško lėšų, kad 
galėtų pastoviai paremti dau
giausia pagalbos reikalingus 
moksleivius.

ITALIJOJ
_  Lietuvis Šventosios Že

mės misionierius pranciškonas 
Jeronimas Petrauskis, ilgus 
metus darbavęsis Izraelyje, ir 
Sirijoje, dabar gavo atostogas 
ir atvyko į Europą. Iš Romos 
atsiuntė sveikinimus “Draugo” 
ir “Laivo” skaitytojams. Šiuos 
laikraščius jis ir būdamas toli
mose šalyse nuolat prenumera
vo ir skaitė, jei tik pašte jie 
nedingdavo (o tad ypač dažnai 
būdavo iSyrijoje). Dabar mūsų 
misijonierius yra pasiryžęs ap
lankyti Asyžių, Milaną, Toriną, 
Liurdą, Lisieux ir kitas šven- 
tas vietas ir, jeigu kas iš lietu
vių norėtų susilaukti iš jo ko
kio patarnavimo, gali į jį kreip 
tis šiuo adresu: Rev. Fr. Hie- 
ronymus Petrauskis, OFM, 
Delegazione di Terra lEanta, 16 
Via Matteo Boiardo, 16 000185 
_ Roma, Italy.

tų tą sumą padvigubinti ar pa
trigubinti? Išnaudokime pasku
tines dienas ir valandas_ kvies
kime savo pažįstamus, draugus 
ir gimines į šią Lietuvių fondo 
vakarienę. Chicagiečiai, pajudė
kime ir kiekvienas ateikime į 
vakarienę su savo auka!

LF Organizatorius

STIPENDIJOS JAUNIMUI
Mero Richard Daley vardu 

pavadinta Jaunimo fundacija 
paskyrė 118 stipendijų aukšt. 
mokyklas baigiantiems mokslei 
viams. Kiekviena, stipendija ver
ta $500. Į laimingųjų sąrašą 
pateko Kelly aukšt. mokyklos 
moksleivė Marija Rakauskas, 
3629 S. Archer.

— Austrijos katalikų PAX 
CHRISTI sąjūdžio įkurtame 
tarptautiniame institute Vienoje 
šiuo metu virš 40 savanorių 
gydytojų, mokytojų, ūkio spe
cialistų bei socialinio aprūpini
mo atstovų baigia specialius 
kursus, rengdamiesi įvykti dirb 
ti ūkiniai atsilikusiuose kraš
tuose,.


