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SUSKILĘ
KOMUNISTAI
PASAULY

Washington. —Čia paskelbto
mis žiniomis, Sovietų Sąjunga, 
besivaržydama su Pekinu dėl ko
munistų partijų lojalumo, pir
mauja, turint galvoje Maskvai 
artimų ar pavaldžių partijų skai
čių. Tačiau netenka abejoti, kad 
maskvinėje “stovykloje” ryškėja 
vis didesnis skilimas. Žymia da
limi jį sukėlė pernai, rugpiūčio 
20-21 d. Sovietų įvykdyta Čekos
lovakijos invazija.

Čia skelbiami duomenys pas
kelbti JAV Valst. departamento 
neseniai išėjusioje studijoje “Ko
munistų partinių organizacijų 
galia pasauly”.

88 kom. partijos pasauly

Vakarai ir sovietų šaltiniai su
taria — šiuo metu pasauly vei
kia 88 kom. partijos. Iš jų 41 
paskiruose kraštuose arba vy
riausybių uždaryta ar kuriuo nors 
būdu yra suvaržyta jos veikla.

Šiandien Maskvoje prasidedan
čiam kom. partijų suvažiavime, 
manoma, dalyvaus apie 70 kom. 
partijų. Dvi stambiausios, ideo
loginiai Maskvai priešingos, ne
dalyvausiančios partijos, tai 
Kom. Kinijos ir Jugoslavijos. Ki
tos partijos linkusios būti neutra
liomis bei nesikišti į sovietų—ki
nų ginčą. Tai šiaurės Korėjos, 
Š. Vietnamo ir Japonijos kom. 
partijos.

“Tradicinė” ir autonomijos 
šalininkų grupės

Kalbant apie skilimą komunis
tų tarpe, pirmoje eilėje tenka 
skirti senąsias, vad. “tradicines” 
partijas, siekiančias stiprinti or
ganizacijos discipliną, linkusias 
pripažinti vyraujantį Maskvos 
vaidmenį. Šalia, žinoma, sovie
tų partijos, čia iškyla dauguma 
rytų bloko kraštų.

Kitos partijos įvairių veiksnių 
ypač invazijos poveiky pabrėžia 
autonomijos, nepriklausomybės 
pradą, gi pats komunistų “judė
jimas” joms yra daugiau simbo
linė apraiška. Šiai grupei pri
klauso Rumunija, Italijos kom. 
partija ir kitos daugiau nepri
klausoma kom. partijos.

45.2 mil. kom. partijų narių 
pasauly

Pagal valst. dep-to duomenis, 
šiuo metu kom. partijų narių 
skaičius pasauly siekia 45.2 mili
jonų. Iš jų 94.2 proc. narių yra 
14-je kraštų, valdomų pačių ko
munistų. Palyginus su kom. par
tijų narių skaičiumi 1967 m., 
per pusantrų metų jis bus pakilęs 
600.000.

Nurodoma, kad narių skaičius 
dar nereiškia, kad partijos svar
bios politiniu atžvilgiu. Tas skai
čius lemiamos reikšmės neturi.

Maskvos ir Pekino partijos — 
šalininkės 21 krašte

Partijų skilimas, pasiskirsty
mas į Maskvai ir Pekinui arti
mas ar pavaldžias part. pastebi
mas 21 krašte, būtent: Australi
joje, Austrijoje, Belgijoje, Bolivi
joje, Brazilijoje, Burmoje, Ceilone 
Ekvadore, Ispanijoje, Italijoje, Ko 
lumbijoje, Libane, Meksikoje, 
Nauj. Zelandijoje, Paragvajuje, 
Peru, Prancūzijoje, Portugalijoje, 
Sirijoje, Šveicarijoje ir Vak. Vo
kietijoje.

Šis sąrašas nėra visiškai aiškus 
ar tvirtas, nes kai kuriuose kraš
tuose kom. partijos iš maskvi- 
nės stovyklos pereina į Pekino 
šalininkų eiles arba atvirkščiai.

Kraštuose, kur valdo komunis
tai, vienintelė Albanija yra aiš
kiai atsidūrusi Pekino stovyklo
je. Tuo tarpu Š. Vietnamas at
stovauja neutralią kryptį, gi Ku
ba, Š. Korėja, Jugoslavija ir Ru
munija kritiškai vertina ir Mask
vos ir Pekino politines kryptis.

Kiti kraštai ryškina “nepri
klausomą” kryptį

Kai kuriuose kraštuose pastebi
ni a prokinietiškoji linkmė, tai 
Burma, Thai, Malaizija, Singa
pūras, Peru ir N. Zelandija.

Indijos komunistai su japonais, 
olandais, švedais ir norvegų ko
munistai pabrėžia siekią būti 
“kritiškai nepriklausomais”.

Dar ne visai aiški Indonezijos 
komunistų laikysena, kitur, kaip 
Nepale, tebevyksta kova tarp so
vietiniam komunizmui artimos 
daugumos ir kom. Kinijai arti
mesnės mažumos. Tokie nesuta
rimai ryškūs ir visoje eilėje kitų 

' kraštų - tai vienur, tai kitur iš
kyla ar Maskvos ar Pekino šali
ninkai ar neutraliosios krypties 
puoselėtojai.

Dėl to ypač šiais metais nebe
galima ir kalbėti apie vieningą 
komunistų stovyklą. “Monoliti
nė” komunistų pastato galia -tik 
svajonė ar iliuzija. Dėl to ir bir
želio 5 d. prasidedančio suvažia
vimo nebegali gaubti jokios švie
sesnės viltys.

“Vieningi, stiprūs — pirmyn^..” (Komunistų sąskrydžiui Maskvo
je prasidedant — iš danų spaudo®)
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Moteris ir jos vaikas Kinijoje
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VĖL NAUJI PROTESTAI MASKVOJE
10 sovietų piliečių kreipiasi j pasaulio kom. suvažiavimą Maskvoje — Prašo pasi
priešinti stalininio laikmečio atgaivinimui — Primena persekiojimus tų, kurie kovoja 
dėl laisvės — Į suvažiavimą su 2.000 parašų kreipėsi ir totoriai — Protesto šauks
mas sklinda Sovietijoje ir visame pasauly

Kreipiasi į komunistų 
suvažiavimą., įspėja...

MASKVA. — 10 sovietų pilie
čių kreipėsi j pasaulio komunis
tų partijų suvažiavimo, šiandien 
prasidedančio Maskvoje, daly
vius, atkreipdami jų dėmesį į 
“stalininių priemonių mūsų kraš 
te atgimimą”.

Kreipimąsi pasirašę pažymi, 
kad iš valdžios išnykus Nikitai 
S. Chruščiovui, demokratizaci
jos, laisvėjimo vyksmas slenka 
priešinga kryptimi ir nepriklau- Į 
somai reiškiamos piliečių pažiū
ros persekiojamos. Jie teigia: 
“Ir vėl, kaip ir Stalino laikme
čiu, vienintelė išeitis — tyla. Ir 
vėl, kaip ir tais baisiais laikais, 
mums draudžiama reikšti savo 
nusistatymus, pažiūras”.

“Tauta negali būti nutildyta, 
ji — protestuoja...”

Jie toliau pabrėžia: “Perse
kiojimų nepaisant, gyventojai, 
tauta negali būti verčiami ty
lėti. Jie protestuoja. Praslinkus 
net 50 socializmo metų, sovie
tų gyventojai negali sutikti bū
ti verčiami socializmą sutapatin
ti su stalinizmu”.

Raštą — protestą pasirašė, 
be kitų, keturi kom. partijos na
riai. Patys žymiausi pasirašiu- j 
šių, tai istorikas Petras 1. Jakir I

SDS STUDENTŲ VADAI - KOMUNISTAI
Jie skelbia: turime sudaryti 
komunistinę bendruomenę

VVASHINGTON. — Kongreso 
Atst. Rūmų saugumo reikalų 
komisijoje nuo užvakar vyks
ta apklausinėjimai, kurių vie
nas tikslų — išaiškinti SDS — 
studentų “maištininkų’’ organi
zacijos saitus su komunistais. 
Komisijos pirm. R. Ichord pa
žymėjo, kad du SDS vadai, jos 
sekretorius Michael Klonski ir 
pareigūnė tarporganizaciniams 
ryšiams, panelė Bernardine 
Dohrn, baigusi Chicagos univer 
siteto teisių skyrių, po priesai
kos pripažino: jie net didžiuo
jasi ryšiais su komunistais.

Vienas liudininkų, Floridos 
policininkas B. Mallard pareiškė 
aplankęs SDS pasitarimą Flo
ridos universitete, balandžio 11 
d. Ten kalbėjęs Klonski teigė: 
“Jau atėjo metas studentijai su
daryti tikrą komunistinę bend
ruomenę”. Jis pats pažymėjo e- 
sąs komunistas, betgi, jo žo
džiais, komunistai SDS organi
zacijoje esą dar mažumoje.

• Turistų iš užsienio skaičius
Anglijoje, šiais metais, tikima
si, pasieks 4.5 mil. Manoma, jie 
krašte paliks 960 mil. dol.

KALENDORIUS
Birželio 5 d.: šv. Bonifacas, 

šv. Valerija, Kantautas, Dauga. 
(Dievo Kūno šventė nukelta į 
sekmadienį, birželio 8 d.).

Birželio 6 d.; šv. Norbertas, 
šv. Kandida, Tauras, Mėta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, temp. sieks 70 ir 
daugiau 1. F., ryt — debesuota, , 
palyginti, šilta.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:22. j

tas paprotys: visiškai sveikus 
piliečius, vyrus ir moteris, siųsti 
į protinių ligų sanatorijas tik 
dėl to, kad jie gali būti skirtin
gų pažiūrų.

Šią savaitę paaiškėjo, kad Ja- 
chimovičius, kovotojas dėl lais
vės ir buvęs kolchozo pirminin
kas Latvijoje, neseniai pateko 
į nervų ligoninę.
Stalininė įtaka ir Čekoslovakijos 

invazija
Protesto autoriai primena, 

kad pastaruoju metu, siekiant 
atstatyti Stalino “garbę” per
dirbami istorijos vadovėliai, ra
šytojų knygos ir vis labiau ryš
kėjanti įtaka tų, kurie pasiry
žę nelemtuosius laikus grąžinti.

Jie klausia.- argi galima kitaip 
išaiškinti sovietų dalinių įvedi
mą į draugišką Čekoslovakijos 
valstybę ?
Jie prašo pasaulio komunistų: 

pasipriešinkite...
Pasirašę protestą kreipėsi į 

kom. partijų suvažiavimo daly
vius, prašydami, kad šie grieb
tųsi įmanomų priemonių — “kad 
nelemtajam Stalino šešėliui ne
būtų leista aptemdyti mūsų a- 
teitį”.

“Mes jūsų prašome visa rim
timi apsvarstyti dabartinę pa
dėtį...”

Vyrai kalėjime, pasirašo 
jų žmonos...

Jei palyginti dabar pasirašiu
sių pavardes su praėj. metų pro 
testu, ryškėja naujoji padėtis 
ir tai, kiek sovietų naujieji smū
giai bus palietę kovotojų lais
vę. Pernai dar buvo pasirašęs 
gen. Grigorenko, bet balandžio 
mėn. jį suėmus, dabar raštą pa
sirašė jo žmona. Taip pat pa
sirašė ir pernai mirusio Grigo- 
renkos draugo, rašytojo Koste- 
rino žmona.

Dabar trūksta parašų nubaus 
tųjų Pavelo M. Litvinovo ir rą
žytojo Danielio žmonos, Larisos 
Bogaraz - Danielienės — jie 
tremty, nes buvo išdrįsę pro
testuoti prieš Čekoslovakijos in
vaziją.

Kiti dabar pasirašę protestą 
-kreipimąsi: G. Altunjan, inži
nierius ir partijos narys iš Char 
kovo, R. Džmeilov, Krasnodaro 
darbininkas, Leonid Petrovskij, 
istorikas ir partijos narys, S. 
Pisarev, partijos narys ir L. 
Pliuš, Kijevo matematikas. 

Totoriai kreipiasi su 
2.000 parašų

į pasaulinį komunistų suva
žiavimą, be minėtų, kreipiasi ir 
buvę Krymo totoriai. Jų pro
teste yra net 2.000 pavardžių.

Šie totoriai reikalauja, kad 
pasaulio komunistai dėtų pas
tangų juos grąžinti į jų gimtą
jį Krymą, be to, jie reikalauja 
atstatyti jų teises ir išlaisvinti 
visus tuos, kurie kalinami tik 
dėl jų įsitikinimų.

Totoriai prašo suvažiavime 
iškelti totorių ir “demokratinio 
judėjimo” Sovietų S-je klausi
mus, be to, jie dar reikalauja 
leisti Taškente suimtiesiems, to
toriui Izet Chairovui ir gen. 
Grigorenko, atvykti ir suvažia
vime apginti totorių teises.

Nėra daug vilties, kad šuva- ' 
žiavimas svarstytų tiek 10-ties 
rusų, tiek totorių protesto šauk 
smą. Tačiau jam pasklidus kaip 
tik suvažiavimo išvakarėse, jį

ir rašąs religiniais klausimais, 
Anatolij Krasnov - Levitin. Šie 
jau buvo pasirašę panašų raš
tą (šalia 10 kitų), 1968 m. va
sario mėn. Jie jį buvo pasiuntę 
Budapešte vykusiam komunistų 
suvažiavimo “patariamajai kon
ferencijai”.

Naująjį protestą pasirašė Ili- 
ja Gabai, mokytojas ir poetas, 
ir pernai protestavęs Budapeš
te. Jis pats gegužės 19 d. buvo 
suimtas, šiuo metu laikomas 

Į Taškento kalėjime ir dabar pa
sirašyti jis buvo įgaliojęs savo 
žmoną.
Persekiojami visi, kurie išdrįsta 

kritikuoti vyriausybę
Naujojo protesto autoriai kal

tina: piliečiai, kurie kritikuoja 
vyriausybę, susiduria su “perse
kiojimais, šalinimais iš darbo ir 
kitokiais veiksmais”. Kom. par
tijos nariai, bandę nors ir švel
niai kritikuoti, nedelsiant šali
nami iš partijos.

Jei piliečiai reikalauja žmo
gaus bei piliečio teisių, jie ne
teisėtai suimami, nuteisiami ne
teisėtose bylose, jų butai netei
sėtai kratomi, sekami pasikal
bėjimai telefonu, tikrinami jų 
gaunami ar rašomi laiškai.

Toliau jie pažymi, kad kraš
te vis labiau įsivvrauja nelem-

Vietnamo jaunasis gyventojas ir 
karas

“N. Y. Times” reporteris A. 
Ripley, dalyvavęs SDS pasitari
me E. Lansinge, Michigan v., 
išgirdęs panelės Dohrn pareiš
kimą. Ji drąsiai tariusi: “Esu 
komunistė revoliucionierė”.

Apklausinėjimai tebevyksta. 
Juos gali sekti apie 100 stebė
tojų — vengiant trukdymų, vi
si stropiai patikrinami.

“Amerika - laisvės
gynėja”

Priminė Čekoslovakijos ‘laisvę”
COLORADO SPRINGS, Col. 

— Prez. Nixonas, vykdamas į 
Kaliforniją ir dar toliau, vakar 
lankėsi aviacijos karinėje aka
demijoje ir dalyvavo naujos lai
dos išleistuvių iškilmėse. Ta pro
ga tartajame žodyje jis iškėlė 
'krašto gynybos ir laisvės pasau
ly siekimo reikšmę. Jis pabrėžė, 
kad JAV siekiančios taikos ir 
laisvės pasauly, tačiau neprita
riančios šio meto Čekoslovakijos 
“laisvei”. Krašto saugumas — 
'tai svarbiausias tikslas ir ne
tenka būkštauti dėl jam skiria- 

’mų aukų bei pastangų. Nixonas 
savo kalboje nurodė į karinių į- 
rengimų krašte svarbą ir teigė, 
kad kraštas, siekiąs teisingos 

, taikos, niekuomet nesutiksiąs 
būti tik “policine” ar “labdaros” 
valstybe.

Kaina 10 e.

Pekino gatvės vaizdas: gyventojai plačiai naudoja dviračius ir pan. 
eismo priemones.

MASKVA ŠVELNINA 
SANTYKIUS SU JUGOSLA VUA

Maskva siekia gelbėti 
komunistų vieningumą

BELGRADAS. — Čia gauto
mis žiniomis, Maskva šiuo me
tu siekia gerinti santykius su 
Jugoslavija. Galimas dalykas, 
kad tai taktinis posūkis, kuris 
lengvai gali būti pakeistas.

Pastebėta, kad nuo balandžio 
m. pabaigos sovietai mažiau kri
tikuoja Jugoslaviją, be to, nese
niai su ja pasirašė ūkio susita
rimą. Maskva, Belgrado pasiten
kinimui, atsisakiusi kom. parti
jų suvažiavime smerkti Jugos
laviją, Kiniją ar Albaniją.

R. Nixonas apie stu
dentus - maištininkus
“Kraštas galėtų kovinguosius 

studentus sutramdyti”
MADISON, P. Dakota. — Pre

zidentas Nixonas, vykdamas į 
pasimatymą su P. Vietnamo pre 
zidentu Van Th’eu, pakeliui dvie 
jose vietose kalbėjo.

Pirmoji kalba, pasakyta vie
noje kolegijoje P. Dakotos ly
gumose, buvo skirta nuotaikoms 
studentų tarpe ir teisės, teisėtu
mo pagarbai iškelti.

R. Nixonas griežtai pasmer
kė tą kovingųjų studentų ma
žumą, kuri pasiryžusi jėga pa
laužti krašto demokratinę tvar
ką. Jis nurodė, kad valstybė, jei 
panorėtų, sugebėtų tuos visus 
revoliucionierius palaužti bei su
tramdyti. Jei tai nevykdoma, tai 
tik dėl to, kad laisvo krašto 
gyventojai rodą santūrama ir 
nenorima panaudoti jėgos. Pre
zidentas pas’sakė ir prieš univer 
sitetų ar kolegijų narius kurie 
kai kuriais atvejais prisijungia 
prie maištininkų, radikaliųjų 
studentų. Tie mokytojai neten
ka studentų pasitikėjimo, nes 
jų pareiga: pasisakyti už teisę, 
kovoti prieš jėgos priemones. 
“Man nerūpi jaunimo plaukai, 

bet jo elgesys”
Nixonas pareiškė, nesirūpinąs 

jaunuolių plaukais, išvaizda, 
bet jų elgesiu ir ta įtaka, kuria 
maištininkai veikia į laisvo kraš 
to bendriją. Nors krašto mo- 
kyklos turinčios sunkumų bei 
silpnųjų pusių, tačiau su jomis 
tenka kovoti tik išmint’mi, ne 
jėga, smurtu pasirėmus. Smur
to pasėkos tegali pažeisti pačių 
smurtininkų teises.

• Goldą Meir, Izraelio mm. 
pirmininkė, netrukus lankysis 
'Londone, kur vyks socialistų in
ternacionalo suvažiavimas.

išgirdus ne tik Sovietijoje, bet 
ir visame pasaulyje, jis negalės 
likti tik šauksmu dykumoje.

Nr. 131

Vis dėlto, jugoslavų politikai 
teigia: “Mes jau nuo seniai turi
me reikalų su sovietais ir dėl jų 
naujos taktikos neturime jokių 
iliuzijų”. Jugoslavija Maskvos 
suvažiavime nedalyvauja.

Čekoslovakijoje
Maskvos šalininkai

įsigali Prahoje
Vis labiau kyla L. Strugal 

įtaka, svoris
PRAHA. — Kom. partijos pre 

zidiumas užvakar žymiai per
tvarkė prezidiumo veiklos sri
tis ir partijos vado, dr. G. Hu- 

'sako, pavaduotoju paskyrė dr. 
^Liubomirą Strugal.

Šis jau 20 metų yra atkakliu, 
konservatyviu, kietosios mark
sizmo krypties šalininku ir No- 
votno laikmečiu yra ketveris 
metus buvęs vidaus reikalų mi- 
nisteriu. Jis nuolat skatina glau 
dinti ryšius su Maskva. Pre
zidiumas Husakui pavedė tvar
kyti gynybos ir saugumo sritis 
partijoje.

Vietoje Simono — Mateika
Prahos partijos vadovybė pa

skelbė apie komunisto - liberalo 
Bohumil Simono “atsistatydini
mą” — į jo vietą paskirtas Mūs 
kvos šalininkas, Oldricb Matei
ka.

Prezidiumas reabilitavo, ištei
sino kelis komunistus, kurie bu
vo ir tebėra laikomi išdavikais 
ir yra bendradarbiavę su sovie
tais. Tai Bilak, Indra id Lenart.

Į kom. suvažiavimą Maskvo
je išvyko, be paties Husako, 
dar L. Strugal, Vasil Bilak ir k.

• Suomija paskyrė 25.000 dol. 
sumą toliau plėsti studentais pa
sikeitimą tarp JAV ir Suomi
jos.

—Alkoholikų skaičius JAV-sc 
siekia 6 mil.

Lubomir Strugal, kyląs komunistų 
vadas Prahoje, ateity pakeisiąs 
korr.. partijos sekretorių G. Husa- 
ką,



I.
pr
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KEARNY LIETUVIAI
Kearny miestas, kuriame veikia 

90-ji vyčių kuopa, buvo įkurtas 
1867 metais. Šiandien jau turi 
40.000 gyventojų. Lietuvių jame, 
įskaitant Harrisono ir kaimyni
nius miestelius, yra per 2.000. 
Šio šimtmečio pradžioje lietuviai 
pradėjo keltis į Kearny iš Netv
arko, Jersey City, Brookiyno ir 
kitų vietovių. Daug buvo iš Pen
silvanijos. Kilmės atžvilgiu daug 
buvo aukštaičių ir žemaičių, 
bet didesnis procentas buvo iš 
Suvalkijos ir Dzūkijos.

Kearny traukė lietuvius savo 
erdve statybai, kaimišku charak
teriu ir artumu prie pramonės 
centrų Harrisono ir Netvarko 
miestuose. Pirmieji imigrantai 
dirbo sunkiausius ir nešvariau
sius darbus fabrikuose, bet, pra
mokę anglų kalbos ir amato, pra
dėjo atsigauti ir daugiau pinigų 
uždirbti. Palengva jie įsigijo 
nuosavus namus ir įsijungė į 
“naujojo pasaulio” gyvenimą.

1915 m. buvo maždaug 700 lie
tuvių Harrisone ir 400 Kearny 
mieste. Jie troško galimybės gar
binti Dievą gimtąja kalba, todėl 
šita maža grupelė sunkiai dir
bančių žmonių, šv. Trejybės pa
rapijos Netvarke klebono kun. F. 
Jakščio vadovaujama, suorgani
zavo naują lietuvių katalikų pa
rapiją Harrison -Kearny. Kaip ir 
jų tėvai Lietuvoje, jie mylėjo ir 
gerbė Palaimintą Mergelę Ma
riją, todėl nutarę savo parapiją 
pavadinti Sopulingosios Dievo 
Motinos vardu. Tais pačiais me
tais jie sutelkė šiek tiek pinigų 
ir nupirko sklypą Harrisone, 
kuriame stovėjęs medinis namas 
buvo perdirbtas į kleboniją, ir 
buvo pastatyta maža pusiau rū
sio tipo bažnytėlė. Iki 1955-jų me 
tų Kearny ir Harrisono lietuviai 
meldėsi toje mažoje bažnytėlėje. 
1955 m. kovo 20-tą buvo pašven
tinta nauja bažnyčia, pastatyta 
prie Davis ir Bergen gatvių su
sikirtimo. Dabar lietuviai joje 
meldžiasi, ir melsis ten daug me
tų ateityje.

Laikotarpyje tarp 1915 ir šių 
dienų parapiečių visuomeninė 
veikla nuolat auga. 1929 m. va
sario mėn. buvo įsigyta 6 Davis 
Avenue nuosavybė, ir per eilę 
metų ji pavirto į dabartinį Lietu
vių katalikų bendruomenės cen
trą. Tie sunkiai dirbą žmonės 
vėliau įsigijo 134 Schuyler Ave
nue nuosavybę, ir taip atsirado 
Amerikos lietuvių politinis klu
bas. Tuo pačiu metu susimetė į 
krūvą komercijon linkę žmonės 
ir įsteigė Schuyler taupymo ir 
paskolų bendrovę, Kearny, ku
ri ir šiandien tebesprendžia ben
druomenės piniginius klausimus.

Kai atsirado nauja bažnyčia, 
Lietuvos vyčių 90-ji kuopa nu

Norvego mokslininko Thor Heyerdahl laivelis, kuriuo jis plauks per Atlantą iš Maroko j Centralinę Ameriką. 
Norima ištirti ar prieš tūkstančius metų būtų galėję žmonės pasiekti Ameriką.

tarė pastatyti kryžių, panašų į 
pakelės kryžius Lietuvoje, ir 1962 
m. rugpiūčio 19 d. įvyko gražaus 
kryžiaus pašventinimas. Tas kry
žius dabar yra virtęs įkvėpimo 
šaltiniu miesto žmonėms.

1964 metais parapija pradėjo 
statyti vienuolyną ir remontuo
ti buvusios valdinės mokyklos 
namus prie Schuyler ir Bergen 
gatvių, ir tų pačių metų rugsėjo 
9 d. įvyko Sopulingosios Dievo
Motinos parapijos mokyklos ati

darymas.

Šiandien parapija yra klestėji 
mo pasiekusi religinė bendruo
menė, apimanti 700 šeimų, apie 
2300 žmonių. Nelietuvių skai
čiaus didėjimas draugijose ir mo
kyklose didina parapijos jėgą, 
bet lietuvių įtaka yra ir pasiliks 
stipri.

Ir vaikai visuomeninėje veik
loje dalyvauja. Mokinių skaičius 
mokykloje yra jau pasiekęs 130; 
mokykla yra jau išaugusi iki 7-to 
skyriaus. Yra duodamos religi
jos pamokos mokiniams iš val
dinių mokyklų. Vaikai turi savo 
organizaciją — Sopulingosios 
Dievo Motinos riterius. Nėra už
miršti nė skautai.

Parapija turi organizacijų, tu
ri prekybininkų, turi profesiona
lų, yra jau davusi kunigų, vie
nuolių, daktarų, teisininkų, ar
chitektų, teisėjų, mokytojų, in
žinierių — dau, daug mokytų 
jaunų žmonių. Kearny lietuviai 
turi savo žmogų miesto tarybo
je, jie draugiškuose santykiuose 
su valdžia. New Jersey lietuviai 
didžiuojasi keamiečiais ir lietu
vių bendruomene tame mieste.

v.

VIDURIO — CENTRO APY
GARDOS ŠVENTĖ

Šį sekmadienį, birželio 8 d., į- 
vyksta tradicinė Vidurio -Centro 
apygardos maldininkų kelionė į 
Carey. Mišios bus 10:30 vai. 
ryto. Smulki šventės programa 
buvo išsiuntinėta apygardos na
riams paštu. D.

N.Y. — N.J. APYGARDOS 
SUSIRINKIMAS

N.Y.ir N.J. apygardos vyčiai 
rinksis Philadelphijos mieste šį 
sekmadienį, birželio 8 d. 3-ji 
kuopa bus šeimininko rolėje. Po
sėdis 3-čios kuopos klubo kam
baryje prasidės 2:30 vai. p.p. Jam 
pirmininkaus apygardos pirm. 
Laurynas Janonis. Pagrindiniai 
dienotvarkės punktai bus valdy
bos narių pranešimai, kandida
tų būsimai valdybai nominavi- 
mas ir parinkimas atstovų į 56- 
jį metinį vyčių seimą, kuris įvyks 
rugpiūčio 21-24 dienomis Rober 
Treat viešbutyje Newarke.

F. V

ANTANAS SAULAITIS, SJ 

ĮŠVENTINTAS KUNIGU
Mūsų kolonijose

Hartford, Conn.
Vyskupas Vicentas Brizgys š. 

m. gegužės 17 d. Waterburyje, 
Conn., įšventino kunigu Anta
ną Saulaitį, SJ: apeigos atliktos 
lietuvių kalba, gavus specialų Va 
tikano leidimą.

Šventimai įvyko šeštadienį 2 
vai. p.p. Šv. Mišios buvo konce- 
lebruotos, kurias, šalia vyskupo 
V. Brizgio ir naujai įšventinto 
kunigo, dar koncelebravo lietu
vių jėzuitų provincijolas Gedimi
nas Kijauskas, SJ, lietuvių pran
ciškonų provincijolas Leonardas 
And riekus, OFM, lietuvių mari
jonų vyresnysis Jonas Jančius, 
MIC, Putnamo seselių vienuoly
no kapelionas kun. Stasys Yla, 
buv. šv. Juozapo parapijos klebo
nas, dabar klebonas New Bri- 
taine, kun. A. E. Gradeckas, Wes

■L

Kun. Antanas Saulaiti&i SJ

tono kolegijos rektorius Robert 
P. White, SJ, ir buvęs Westono- 
kolegijos rektorius, dabar Nau
josios Anglijęs jėzuitų provinci
jolo pavaduotojas Paul. T. Lu- 
cey., diakonu buvo John W. Kee- 
gan, SJ; pranešėju buvo lietuvių 
jėzuitų novicijus Vytautas Pta- 
šinskas, apeigų reikalais rūpino
si kun. Raimondas Juškauskas 
ir klebonas kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas; vargonais grojo ir chorui 
vadovavo prof. Aleksandras A- 
leksis; solo giedojo Kazimieras 
Seliokas.

Bažnyčia buvo pilna šventės 
dalyvių. Svečių, be vietinių bei 
iš apylinkių, buvo ir iš tolimes
nių vietovių - Philadelphijos, 
New Yorko, New Jersey, Bosto
no, Worcesterio, Clevelando, Ka
nados, New Hampshire ir kitų.

Naujasis kunigas Mišių metu 
suteikęs kunigiškąjį palaimini
mą Vyskupui, koncelebravusiems 
kunigams, kitiems dvasiškiams, 
savo tėvams ir savo seserįaį 
vienuolei, paskirai bažnyčioje lai
minimą teikė po Mišių.

"Vėliau parapijos mokyklos sa
lėje buvo priėmimas su kavute 
ir kukliomis vaišėmis. Vakare 
kunigo artimieji, giminės, drau
gai, svečiai iš tolimesniųjų vie
tovių bei jėzuitų rėmėjai naujo
jo kunigo tėvų buvo pakviesti į 
vakarienę toje pačioje salėje.

Trumpą programėlę pravedė 
klebonas kun. J. Vilčiauskas. Bu
vo pasakyti keli sveikinimo žo
džiai. O. Saulaitienė šeimos var
du visiems padėkojo. Savo vardu 
žodį pasakė ir kun. A. Saulaitis.

Salė buvo paruošta tvarkingai, 
sienose iškabinėtos dienai pri-

j taikytos vėliavos — medžiaginiai 
' plakatai, parūpinti Putnamo 
bendrabučio. Gausų svečių būrį 
pavaišino uolios virtuvės šeimi
ninkės, Julijos Šidlauskienės va
dovaujamos.

Sekmadienį naujasis kunigas 
atnašavo dvejas Mišias.

9 vai. rytą tradicinės jaunimo 
bei moksleivių pamaldos. Kun. 
A. Saulaitis yra baigęs šv. Juoza
po parapijos mokyklą, o jo mo
tina daug metų yra buvusi tos 
mokyklos mokytoja. Buvo labai 
daug mielų parapiečių, kalban
čių angliškai, taip pat buvo daug 
naujojo kunigo draugų iš Fair- 
fieldo universiteto, Westono ir 
Bostono kolegijų ir k.

Šios Mišios buvo koncelebruo- 
jamos 9 kunigų. Giedojo mokyk
los vaikų choras ir grojo jų orkes
tras, vadovaujami seselės Mary 
Anna, FSE, mokytojos.

Lietuviškose šv. Mišiose, ša
lia primicijanto, koncelebravo 
kun. G. Kijauskas, SJ, kun. R. 
Juškauskas ir kun. H. Balšūnas. 
Vėl giedojo parapijos choras.

Po Mišių palaiminimą tei
kė bažnyčioje ir vėliau mokyk
los salėje, kur buvo ir kuklios 
vaišės atsilankiusiems svečiams. 
Šeimai padėdama, tomis vaišė
mis rūpinosi Antanina Gylienė, 
talkinama gero būrio mielų ben
dradarbių.

Šventimai įvykę pirmą kartą 
šv. Juozapo bažnyčioje, ir primi
cijos buvo didelis įvykis Water- 
burio lietuvių kolonijoje. Para- 
piečiai, šeimos ir naujojo kuni
go draugai gausiai dalyvavo, 
nuoširdžiai visur prisidėjo ir ma
loniai santykiavo.

Šventimų proga išleistas spe
cialus leidinėlis ir atspausti atsi
minimo paveikslėliai .

Gautas Šv. Tėvo ypatingasis 
Apaštališkasis Palaiminimas.

Gauta labai daug sveikinimo 
laiškų ir telegramų iš Australi
jos, Pietų Amerikos, Europos, Ka
nados ir, galima sakyti, iš visų 
JAV lietuvių kolonijų.

Kun. A. Saulaitis, savo bičiu
lių, jaunimo vadovų bei jėzui
tų rėmėjų kviečiamas, Šv. Mišias 
atnašaus ir keliose kitose lietu
vių kolonijose: Putname, Matu
laičio namuose, New Yorke, Bos 
tone, Toronte, Scrantone, Cleve
lande, Detroite ir kt. Chicagoje 
jo pirmosios Mišios bus Jauni
mo centro salėje birželio 15 d. 
Naujasis kunigas priklauso lietu
vių jėzuitų provincijai.

Kun. A. Saulaitis vasarą pas
kirtas kapelionu keliose jaunimo 
stovyklose.

Gyvenimo kelias
Naujasis kunigas yra gimęs 

1939.V.28 Kaune. Pradžios mo
kyklą lankė Augsburge. Water- 
buryje baigė Šv. Juozapo pr. mo
kyklą ir Sacred Heart gimnazi
ją, būdamas mokyklos laikraš
čio redaktorium. Lankė ir baigė 
Waterburio lit. mokyklą, Fordha- 
mo u-to lituanistikos institutą. 
1961 m. baigė Fairfield u-tą gau 
damas B.S. laipsnį iš chemijos. 
1961 m. įstojo į Jėzaus Draugi
ją, 1963 -5 m. studijavo filosofi
jos mokslus Westono kolegijoje, 
ten įsigydamas filosofijos mokslų 
licencijatą 1965 m. Boston kole
gijoje gavo magistro laipsnį, pa
rašęs tezę “Tiesos sąvoka mark
sistinėje filosofijoje”. 1965 - 1966 
m. tęsė chemijos studijas. Po to 
vėl . tęsė studijas teologijos Ba- 
chelor of Divinity laipsniui.

Lietuviškoje veikloje A. Sau
laitis visada buvo aktyvus. Nuo

1945 m. be pertraukos dirbo į- 
vairų organizacinį darbą skau
tuose, ypač vadovaudamas sto
vykloms, paruošdamas visą eilę 
praktiškų leidinių, redaguoda
mas įvairius laikraščius, biulete
nius. Yra aukštosios skautiško
sios vadovybės narys, aktyvus 
Korp. VYTIS darbuotojas. Uo
liai reiškėsi ii liet. bendruome
nės veikloje, vadovavo Pasaulio 
liet. jaunimo vadovų stovyklai 
1966 m. Dainavoje. 1968 m., 
PLB prašomas, lankė ir instruk
tavo Uragvajaus Argentinos, 
Venezuelos, Brazilijos ir Kolum-

BUVO PUIKUS 
“AIDO” CHORO 
PARENGIMAS

Gegužės 24 d. šeštadienį, L. 
A.P. klubo patalpose — didžio
joje salėje Hartfordo “Aido” 
choras turėjo savo metinį pa- 

i rengimą, kuriame davė puikią 
programą: dainų koncertą ir
tautinius šokius.

Parengimą atidarė Vaclovas 
Nenortas. Mišrus “Aido” cho
ras padainavo 8 dainas: Pa
leisk, tėveli, laukan žirgelį — 
J. Švedo, Linelį roviau ne vie
na — J. Švedo, Pradės aušrelė 
aušti — B. Budriūno, Susitikt 
tave norėčiau — K. Kavecko. 
Šioje dainoje solo dainavo dr. 
Iz. Alis. Už jūrių marių — K. 
V. Banaičio, Lietuva — Vyt. 
Juozapaičio, Miškų gėlė — VI. 

1 Paulausko, Eugrįžk į Sorento — 
vertimas Ernesto De Curtis. Šio
je dainoje ir vėl solo dainavo
dr. Iz. Alis.

Vyrų choras padainavo dvi 
dainas: Jau pravertos dvaro 
stonios — harm. J. Petkaičio, 
Buvai laisva, brangi šalie — J. 
Rimkevičiaus.

Visoms dainoms dirigavo mu
zikas Jurgis Petkaitis.

Antrojoj programos daly bu
vo tautiniai šokiai, kuriuos pa
rengė mokytoja K. Marijošienė. 
Jaunosios ponios žavėtinai pašo 
-ko du tautinius šokius: sadu
tę su baltom ir raudonom gė
lėm rankose ir drauge su choru 
subatėlę.

Pasibaigus programai, choro 
vardu vėl žodį tarė vadovas Ne
nortas, kviesdamas, ypač jau- 
zius žmones stoti į chorą.

Po to šeimininkės choristus, 
šokėjas ir svečius pavaišino ska 
niais valgiais.

Pabaigoje buvo šokiai. Grojo 
R. M. trio orkestras iš Worces- 
terio, Mass.

Pageidautina, kad “Aido” cho 
ras surengtų vis dažniau tokių 
įdomių programų su dainomis 
ir tautiniais šokiais. J. Bernotas

Kinshasa. Tris Kongo Bal
tųjų Tėvų vienuolijos misijouie- 
rius ištiko skaudi nelaimė. Vyk 
darni lankyti salose esančias 
misijų stotis, audros užklupti, 
žuvo Kivu ežere.

bijos lietuvių jaunimą, pravesda
mas jiems įvairius kursus. Jauni
mo ir kitomis temomis paskelbė 
daugybę rašinių mūsų spaudoje.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIVirg 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kaadlen 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dienj uždaryta. I.lgonlal priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJOO8, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius nagai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25, Elgin, lilinoia

Ofisai 3148 VVest 83rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezld.: 3241 VVest OOth Place 
Tek: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042

Resld. tek VVAlbrook 5-3048
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Tel. ofiso HE 4-5819, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakaro 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir SeSt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest alst Street
Valandos: a.itradtenlala, penatadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-—1 p. p. 
r.lgonla, priimami pagal suoitartma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—-4 tr 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
8449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

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

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
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 susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p.. trečlad.
uždaryta. 
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV ir VAIKU LIGŲ 
8»ECIALI8Tfi 

MEDICAL BUILDING 
7150 South Western Avenue 

Pirmad. antrad ketvlrt ir penkt 
nuo ll vai lkl i vai p p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. out. 
11 vak ryto lkl 1 vai. p.p šeštad
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA moterų ijgos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

< Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vaL 

Priiminėja tik susitarus.

5^50 2^25 5
• Redakcija dirba kasdien 

8-30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00

Ofiso HE 4-1818 Bez 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 lr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St, GB 3-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 S<>. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
rentgenologas

9760 So. Kedzie Avenue
Vak, pirmad.. antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
Veštad. 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 nusitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
CNKSTŲ, PŪSLES IR P It O STATI 

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 AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, H

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

vizitą,! pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 63rd Stree

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

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 i 
lkl 2 vai. p p. b- nuo 7 lkl 8 v. va 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai i 
lr vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ 

Bendra praktika lr chirurgija
2750 W- ’lst StrJ£ 

Telefonaa — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10_
v. r., 2-8 v. vai. šeštad. 1-4 v. i 
talrO' d. lr tfoSlaa uždory
________Rėžia, tet WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTI
UGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 
Tet, P^gsPeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm,, antr.. Trei 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 1 
v. v. šeštad. 2—-4 vai. popiet lr 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tek HE 4-2123, Namų GI 8-i

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susltar 
Vai. 2—4 p. p g—g _ _

Trečlad. lr šeštad, uždarytą
Tek PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIŲ!
(V ASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG! 
6648 So. Albauy Avenue

Vak: pirm., antrd., ketv 6__ 8
»ak penkt lr šeštad. 2—4 pe

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tek ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-1

DR. F. C. MIINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG.

vm 91??. 71 st Street
Vai.. 2 iki 4 v. p, lr 7 iki a v

Treč. ir šeštad. pagal susitariu 

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-^

dr. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGE

6449 So. Pulaski Road
XaIį: b plrmad -, Antrad., penktad.



Be kalbos, tėvynes meilei

REIKIA IR KO KITO
Komunistų partijų suvažiavimas Maskvoj

Rusai bandys paskelbti naują komunistų "bibliją"

AFRIKA IR AMERIKIETIŠKOJI 
AFRIKA

Kad lietuviukai išeivijoje lie
tuvių kalbos prasme neliktų 
beraščiai, telkiama daug lėšų 
ir pastangų. Aukojasi moky
tojai, LB valdybos, rūpinasi 
eilė visų kitų mūsų organizaci
jų ir pagaliau rūpinasi patys 
tėvai. Be abejo, nuo šių pas
tarųjų rūpesčio ir priklauso, 
kiek jaunasis lietuviukas galės 
atsiekti lietuvių kalbos žinoji
me, ir svarbiausia, kiek jis j- 
sisąmonins, kad jis yra lietu
vis. Neretai kyla klausimas, 
kiek lietuviukas, išmokdamas 
rašyti, pajunta, kad tai yra je 
gimtoji kalba, kiek pajunta, 
kad jis yra kilęs iš lietuvių, 
kad išmoktoji kalba yra šiek 
tiek skirtinga nuo kitų išmok
tų kalbų, nes tai jo tėvų kal
ba. Rašyti, skaityti — vienas 
dalykas ir jausti bent šiokį to
kį sentimentą savo tėvų že
mei yra kitas dalykas ir nere
tai šie dalykai nesutampa. Ir 
apie tai verta dažniau pakal
bėti.

*
Kasmet išleidžiame daug li

tuanistinių klasių abiturientų 
su prakalbomis ir linkėjimais. 
Per dvidešimtmeti jų išleido
me gana daug, tačiau laikraš
čių ir knygų tiražai krinta ir 
turi tendencijos nuolat kristi, 
tų pačių jaunuolių nebe daug 
sutinkame lietuviškame gyve
nime, daugumai visas lietuviš
kas gyvenimas baigiasi su mo
kykla. Svarbiausia, kad tokių 
nutolusių tarpe yra be jokio 
akcento puikiai lietuviškai kai 
bančių ir rašančių jaunuolių, 
lygiai kaip ir visai lietuviška 
mokykla nesidomėjusių

Manytume, jei vieni nustojo 
domėtis lietuviškuoju pasauliu 
dėl to, kad jam neįdomu, k - 
tiems tas lietuviškasis pasau
lis pasidarė grasus, nes per 
daug mokiniai buvo apkrauna
mi įvairiais lituanistiniais pa
rengimais, vaidinimais, nuola
tiniu varymu j didžiųjų lietu
viškuosius parengimus. Nuola
tinė prievarta mokiniams daž
nai, kaip ir kiekvienam jau
nuoliui, iššaukia maištingumo 
nuotaikas, nes ne vienam at 
rodo, kad lietuviškumas yra 
nebūtinas, o kai jo reiks lauii- 
ma, jis tampa bausme.

Neseniai Chicagoje buvo mo 
kyklų dainų šventė, mokiniai 
gražiai pasirodė, tačiau tą pa
čią dieną kitų dviejų mokyklų 
mokiniai turėjo dar ir kitus 
pasirodymus, todėl per viena 
sekmadieni jiem teko paskirti 
lietuviškajam reikalui salėse 
apie penketą valandų. Jeigu 
mes didieji nuolat skundžia
mės, kad perdaug ilgos kalbos 
ar parengimai, ar sveikam vai
kui tokio patriotiškumo ne per 
daug. Be abejo jaunimu’ nie
ko neatsitiks, kad jis truputį 
pasispaus, kad jis bus privers
tas pasėdėti ar pasimokyti, ta
čiau mes jį tam tikra prasme 
prarasime, nes visa, kas spau
džiama, jam atrodys prievar
ta, visa, kas lietuviška, — sun
ku ir neįdomu. Negalima litu
anistinio auklėjimo paversti 
žaidimų aikštele, bet reikia, 
kad jis būtų mažiau prievar

Spaudoj ir gyvenime

VIENAS MASTAS RUSIJAI, KITAS 
AMERIKAI

Maskvos atrauga Chicagoje 
“Vilnis” gegužės 24 d. rašė: 
“Prieš kurį laiką Chicagoje bu
vo susiorganizavusi daiktams iš 
Lietuvos importuoti organizacija 
‘Gintaras’. Buvo gauta pasiūly
mų Amerikon importuoti ir ski
landžio, ir kaimiškų dešrų, laši
nių, visokių mėsų, saldainių, ci
garečių ir visokių kitokių gėry
bių. Bet kas iš to išėjo? Ameri
ka užkrovė trigubai didesnius 
muitus, negu prekės ar produkto 
kainos vertė...”

Amerikoje yra žemės ūkio ga
minių perteklius ir kad ūkiai, per 
daug gaminių mesdami į rinką

tinis, gyvesnis, įdomesnis ir ne 
ištęstas.

*
Vaikai į mokyklas eina punk

tualiai, mokyklų atestatų įtei
kimas būna, bent parapinėse 
mokyklose, bažnyčioje taip pat 
punktualiai, tačiau jau lituanis 
tinių mokyklų užbaigtuvės daž
nai bus pradėtos pavėluotai 
ir jau patiems vaikams pabos
ta dar iškilmių nepradėjus, jei
gu jiems neleidžiama po salę 
dūkti. Pačiu pavėlavimu jau 
parodoma, kad lituanistika jau 
antraeilis dalykas, nes čia nie
kas perdaug nesirūpina punk
tualumu, daro visa, kaip pa
puola, lyg ir didiesiems tai at
rodytų nereikšminga, kas be 
abejo ne vienam vyresniųjų ir 
atrodo.

Tektų sutikti su vienu litu
anistinėj mokykloj iau dvide
šimtmetį išdirbusiu mokytoju, 
teigiančių, kad mūsų vaikai ge
ri, gal net lab”i geri, bet ar 
kartais tas gerumas su metais 
proporcingai vis nemažėja lie
tuviškumo prasme. Ir kyla di
džiausias rūpestis, kad, paly
ginti. neblogai lietuviškai iš
mokomi, ne vienas puikiausiai 
kalbąs be jokio akcento, bet 
ada, kai tėvas nebeveda, iš 

lietuviškos visuomenės bėga.
*

Manytume, kad galia grv”o 
lituanistinio dalvk’nio aukiėii- 
mo, tenka sustiprinti ir tau
tinis auklėjimas. Jauniesiems 
lietuviukams šventės turėtu 
būti trumpos ir įdomios kai 
būna jų specialūs, pavyzdžiui, 
pažymėjimų įteikimo aktai, 
kad nebūtų perdaug šalutmii, 
dalykų, kaip įvairių snanmis-u 
talkininkų pagerbimu ir suau
gusiuosius garbinančių kalbų. 
Kai vyksta lituanistinės šven
tės, kad jos nebūtų perdaug 
ištęstos ir tokių švenčių ne
būtų perdaug. Iš kitos pusės 
mokyklose ir kiekvienoje vie
toje reikia kelti pasididžiavi
mą mūsų tautos žmonėmis, iš
ryškinti mūsų profesionalu, 
mūsų menininkų laimėjimus. 
Be abeio didelių vyrų istori
joje mes turime ir anU iuos 
mokiniai žino. bet reikia išryš
kinti ir dabartinius mūsų as
menis, kurie jau čia Amerikoje 
išsiskiria moksle ar mene. To
kie išrvškinimai jaunuoliuose 
kels pasididžiavimą lietuviu kil 
me. Reikia taip pat statyti pa
vyzdžiu čia gimusius įtakin
guosius lietuvius profesionalus 
kad jaunieji pamatytų, jog lie
tuviškumas netrukdė ji ims šia 
me krašte pasiekti išskirtinai 
aukštų vietų ar atžymėjimų. 
Šalia rašto reikia skiepyti tau
tinės ambicijos jausmas. Toks 
jausmas padeda ir pavergtoje 
tėvynėje išsilaikyti prieš oku
pantą, kur lietuvis jaučiasi už 
jį visokeriopai aukštesnis. 
Toks jausmas padės čia lie
tuviukui bent neišsižadėti mū
sų visuomenės. Šal'a mokymo 
lituanistinių dalykų, kad lietu
viukas mylėtų savo tėvynę, 
dar reikia ir šalutinių dalykų, 
reikia, kad šalia stipraus lietu
vių kalbos žinojimo būtų stip
rus ir pats lietuviškumas.

Al. R.

visai nenumuštų kainų ir neim
tų bankrutuoti, vyriausybė net iš 

|Savo iždo primoka, kad mažiau 
gamintų. Nenuostabu, kad mui
tais tos rūšies gaminių dar nau
ją importą prilaiko, ypač, kad 
čia yra jau prekybos reikalas.

Tuo gi tarpu Sovietų Sąjunga 
net ir dovanoms į Lietuvą už
krauna dvigubai ir trigubai dides
nius muitus negu pati daikto ver
tė ir žiauriai per eilę metų api
plėšia žmones, kurie nori siun
tiniais pagelbėti savo giminėms 
ir artimiesiems. Čia net ne preky
ba, o apdovanojimas saviškių, 
ligonių, susenusių, paliegusių,

Išlepę komunistų vadai, kaip 
ir stambieji kapitalistai, mėgsta 
didelius patogumus. Taigi ir il
gai ruoštas naujas pasaulio ko
munistų organizacijų atstovų 
kongresas, šiandieną prasidedąs 
Maskvoje, posėdžiaus puošniuo
se Kremliaus rūmuose, šv. Jur
gio salėje, kur kitados Rusijos 
carai ruošdavo puikiausius pri
ėmimus, kurių metu Šv. Jurgio 
ordinu dekoruodavo nusipelniu
sius karius.

Šį suvažiavimą Maskva pra
dėjo organizuoti jau prieš 5 - 6 
metus. Jis pagal ankstesnius pla 
nūs turėjo būti iškilus ir puikus 
— vieninga pasaulio komuniz
mo vienybės demonstracija. Čia 
turėjo būti paskelbta ir nauja 
komunizmo “biblija”, kurią pa
skaitę “tikintieji” susivienytų ir 
už’mtu visą likusį kapitalistinį 
pasaulį. Tokia tai teoretinė pu
sė. Bet praktika buvo sunkesnė; 
Ne visi kraštai žada atvažiuoti

Šią konferenciją ruošdami So
vietai sutiko visą eilę sunkumų, 
dėl kurių konferencija žada būti 
kitokia, kaip Sovietai norėtų. 
Rusams smarkiai pasiprieš’no 
visa eilė žymių pasaulio komu
nistinių partijų, kurios visiškai 
naPT’stai ne nuo dabar įžiūrėjo 
Maskvos egoistinius kėslus. Vi
sa tai Sovietams buvo tiesiai į 
ak’s pasakyta vadinamųjų “pa
ruošiamųjų konferencijų’’ metu 
Budapešte ir kitur.

Tačiau Maskva kvietė visus 
raudonuosius atvykti. Pats di
džiausias raudonasis — komu
nistinė Kinija — pasakė “Ne”. 
Nežadėjo atvykti Š. Korėja, 
Albanija ir Jug<oslavija. Neat- 
vyksią ir Šiaurės Vietnamo ko
munistų atstovai — vienintelio 
komunistinio krašto, kuris šian
dieną aktyviai kovoja prieš 
“Vakarų imperialistus”.

Eilė kitų komunistinių kraštų 
atvyksta į Maskvą ne tam, kad 
jos sumanymams pritartų, o 
greič’au — jai oponuoti. Jau 
prieš kurį laiką Italijos komu
nistai savo konferencijoje nu
tarė griežtai pasipriešinti Sovie-

karo atskirtų žmonų ir vaikų, ku
rie pagalbos labai reikalingi savo 
kasdieniniam pragyvenimui.

t Kultūringi kraštai nemoka
mai tokias dovanas praleidžia, 

j net ir pravežimą kartais apmo
ka, tuo gi tarpu Sovietų Sąjunga

Į plėšia biauriai aukštus muitus. 
Tačiau prieš tą Maskvos vyk-

• domą žmonių skriaudimą ‘Vilnis’ 
j niekada nepakėlė balso, nors tai 
, reikalautų pats žmoniškumas. 

“Vilnis” tik Sovietams skubi pa
sitarnauti ir pakaltinti kraštą, 
kurio laisvėmis naudojasi. Jeigu 
Kremlius neplėšikautų, gal ir 
Amerikos muitai būtų kitaip 
tvarkomi.

J. Žvilb.1

KELIONE Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

La Vierge lui dit pendant la ųuinzaine: “Vous
prierez pour les peeheurs, vous baiserez le terre pour les 
peeheurs. Penitence, penitence, penitence — allez dire 
aux pretres de faire batir ici une chapelle. Je veux qu’on 
y vienne en procession. Allez boire a la fontaine et vous

y laver. Allez manger de cette herbe qui ėst la.”
Le 25 Marš la Vierge dit: “Je suis l’Immaculqee

Conception.”
Kitoje bazilikos pusėje kalne labai įspūdingai statu

lomis vaizduojamos Kryžiaus kelio stotys.
Lankydamas baziliką stebėjau šimtus, gal tūkstan

čius įvairių kraštų maldininkų paliktus įvairiausius pa
garbos ar padėkos ženklus, vėliavas ir t. t. Ieškojau ką 
nors primenančio Lietuvą ir lietuvius. Mačiau lenkų 
net tris įvairiais laikais paliktas maldininkų vėliavas: vie 
noje su lenkų ereliu ir liet. vytim užrašyta: Matka Bos- 
ka Chestochowksa. La Polonia. Anno D Lourdes 
1874. Žemiau Aušros Vartų Dievo Motina. Kitos dvi 
vėlesnių laikų su lenkų ereliu ir lenkiškais įrašais. “Li- 
thuania” viso paminėta teradau tik Marijonų vėliavoje 
iš 1958 metų, ir tai tarpe kitų paminėtų kenčiančios 
Bažnyčios kraštų. Tai ir viskas. Gaila, čia kasmet pra
eina milijonai žmonių, o juk mes esame pristatę ir pali
kę atminimui net labai brangių paminklų vietovėse, kur 
mažai kas jas lanko ir tai stebi.

Daug įspūdingiau save reprezentuoja ukrainiečiai 
Šv. Rožinio Karalienės garbei altoriumi, prie kurio die
ną naktį budi vienuolės. Žemai altoriuje didelėmis

BRONIUS KVIKLYS

tų projektui, kuriuo būtų ko
munistinė Kinija išmesta iš pa
saulinio komunistinių organiza
cijų tarpo. Maža to, jie rengiasi 
iškelti diskusijas apie ypatingą 
imperializmo atvejį — kalbėti 
apie vienintelę imperialistinę 
valstybę, kuri ginkluotomis jė
gomis užėmė laisvą komunisti
nę valstybę. Tas imperialistas 
— Sovietų S-ga, auka — Če
koslovakija. Italijos komunistų 
partijos centro komitetas per
eitą trečiadienį padarė nutari
mą, kuriuo einant Maskvos kon
ferencijoje, kalbant apie tautinę 
nepriklausomybę, jokiu būdu 
negalima nutylėti Čekoslovaki
jos okupacijos klausimo kėli
mo. Šia proga primintina, kad 
dar visiškai neseniai Italijos ko
munistai pareikalavo Maskvą iš
vesti savo karinius dalinius iš 
Čekoslovakijos. Tačiau Sovietai 
taip patvarkė, kad tariamasis 
Čekoslovakijos atstovas taria
mai pareikalavo rusų okupaci
nių dalinių pasilikimo. Vadinasi, 
auka paprašė, kad užpuolėjas ir 
toliau jos nepaleistų...

Nesitikima sutarimo
Įdomus yra ir Ispanijos po

grindžio komunistų organizaci
jos “Nuestra Bandera” pareiš
kimas, kuriame sakoma; “Mes 
nemanome, kad Maskvos kon
ferencija pajėgtų pasaulio ko
munistų vienybę atstatyti. Skau 
di tikrovė sako, kad komunis
tai tiek suskilę, jog jų niekas 
nebegali suvienyti”. Todėl ir 
Maskvos “biblija”, net jeigu ji 
būtų priimta. “negalėtų būti ! 
bendra programa visoms pašau- i 
l:o komunistų partijoms”.

Iš Rumunijos taip pat ateina 
žinios, kad Rumunijos komunis
tu partija būsianti rusams opo
zicijoje. “Riboto suverenumo 
doktrina, kurą paskelbė Sovietų 
šefas Brežnevas, yra visiška ne
sąmonė kaip ir apribota garbė”, 
sakoma pranešime.

Ką Maskva bandys pravesti
Naujasis sovietinis komunis

Šv. Jurgio salė Maskvos Kremliuje, kurioje šiandien prasidėjo komu
nistų partijų konferencija.

tinis dokumentas, kurį konferen 
cija turėtų pagal rusų planus 
priimti, paskelbti ir vykdyti, y- 
ra iš naujo perredaguotas. Kaip 
žinome, seniau jame buvo 300 
punktų, iš kurių tik šimtą Bu
dapešto konferencija šiaip taip 
aprobavo. Dabar jis turi tik 143 
punktus, kurie užima 70 pusla
pių teksto.

Pagal jį, jeigu jis būtų pri
imtas, visos komunistinės ša
lys ir komunistų partijos visuo
se kraštuose, įskaitant kom. Ki
niją, Jugoslaviją, Albaniją ir 
kt., turėtų paklusti “Visuotinam 
komunistų sąjūdžiui”. 71 p. sa
ko, kad “socializmo apsauga bet 
kurioje šalyje yra tarptautinė 
komunizmo pareiga’’. 72 p. pa
brėžiama, kad įtemptos komu
nizmo - kapitalizmo varžybos rei 
kalauja stiprios socialistinių 
kraštų ir darbininkų organizaci- 
jų pastangų, bendravimo. 74 p. 
sako, kad “socializmo pasiseki- ! 

mas priklauso nuo socialistinių j 
kraštų vienybės”. Toliau nuro- | 
doma, kad “nuomonių skirtu
mai tarp socialistinių kraštų 
neturėtų skaldyti socialistinės 
komunistinių kraštų vienybės” 
(76 p.). Kituose punktuose teo
retiškai nurodoma, kad nuomo
nių skirtumai turi būti “brolys
tės dvasia” sprendžiami ir netu
ri trukdyti aukštesnių tarptau
tinio komunizmo tikslų. Visur 
kalbama apie kom. šalių vieny
bę, bet 66 punkte iškeliama So
vietų Sąjunga, kuriai priskiria
mas lemiamas balsas “socializ
mo pergalei visame pasaulyje”.

Ar priėmę dokumentą 
jo klausys

Mes dabar tik galime spėlioti 
kaip suvažiavimas vyks ir ko
kius nutarimus padarys. Tačiau 
vakarų Europos politinių ste
bėtojų ir spaudos surinkti duo
menys sako, kad šis suvaž’a- 
vimas, Maskvos ilgai ruoštas ir 
puoselėtas, net jeigu dauguma 
Maskvos kviestinių svetimu 
'kraštų komunistu balsu daugu
ma ir padarys Maskvai palan
kius nutarimus, jie negalės tu-

rėti praktiškai didesnės reikš
mės, nes gera dalis komunisti
nių šalių, kurių dėl tolimesnių 
atstumų Maskva negali okupuo
ti ginklo jėga., o taip pat kom. 
partijos kapitalistiniuose kraš
tuose nepaklus Maskvai ir jos 
paragrafams.

Būdingas yra kom. Kinijos 
pareiškimas, perduotas per Pe
kino radiją, komentuojant Brež
nevo doktriną: “Kai plėšikas į 
svetimus namus įsiveržęs tvir
tina norįs tuos namus apsau
goti”. Čia kinai turėjo galvoje 
Čekoslovakijos okupaciją.

Tačiau kiniečiai dar tvirčiau 
rusų komunistų užmačias ko
mentavo: “Brežnevo doktrina 
yra gangsterių teorija, kurią 
remia imperiabstai ir fašistai. 
Kinijos antiimperialistinė dok
trina: sovietų vadai yra nau- 
iieii carai!”

Ba'gdami vėl suerrjžkime į Šv. 
Jurgio sale Kremliuje, kur šian
dien iau vyksta komunistų par
tijų konferencija. Nuo carų lai
kų salės dekoracija nedaug pa
keista. Paliktos ir marmurinės 
lentos, kuriose įrašyti carinės 
Rusrios imperijos pulkų vadai 
ir narsiausi rusų karininkai, ap
dovanoti garsiuoju Šv. Jurgio 
ordinu. Visa tai turės konferen- 
ciios dalyviams, be ko kita, pri- 
nrnti ir seną Rusijos karinę ga
lybę.

aukso raidėmis įrašas: Autel de L’Ukraine (Ukrainos 
altorius).

Apie Liurdą ir jo stebuklus daug įvairiausio turi
nio knygų yra parašyta, bet viena iš vėliausių, gal 
ir įdomiausių, yra tai Vokietijos žydo žurnalisto ir ra
šytojo Franz Werfel, laike paskutinio pasaulinio karo 
parašytoji ir išleistoji: Das Lied von Bernadette — The 
Song of Bernadette. Jis 1940 metais, Hilteriui Prancū
ziją okupavus, slapstydamasis nuo nacių arešto ir tikros 
mirties, atsitiktinai pateko į Liurdą, kur susipažinęs su 
Bernadetos regėjimais ir jų nuostabia palaima žmoni
jai, jis padaręs priesaiką, jei pavyks jam laimingai pa
sprukti iš gresiančios mirties pavojaus ir pasiekti JAV, 
parašyti Bernadetos gyvenimo ir jos stebuklingų regėji
mų istoriją. Jis tai atliko 1941 m. Los Angeles. Įžangoje 
jis rašo: “Visi atmintini įvykiai, kurie sudaro esmę šios 
knygos, yra įvykę realiam pasaulyje...” Šis Werfelio vei
kalas yra išverstas į daugelį kalbų ir turi daug laidų. 
Anglų kalba — Pocket Book 433.

Kai pasiekiau greituoju traukiniu iš Karlsruhe 
Weinheimo (netoli Heidelbergo) geležk. stotį, buvo sek
madienio gruodžio 15 d. rytas. Teko palaukti autobuso 
išeinančio 9 vai. ryto tiesiog į Huettenfeldą, Sehloss 
Reinhof, Vasario 16 d. gimnazijos būstinę, apie 5-6 km. 
nuo Weinheimo. Vykau pas gimnazijos kapelioną kun. 
Joną Riaubūną, -mano krikštasūnį, su kuriuo nuo Kaz
lų Rūdos laikų čia pirmą kartą teko susitikti. Iš tiesų po 
tiek laiko įvykių buvo tai giliai išgyventa staigmena. 
Visą laiką jutau jo nuoširdžią globą ir rūpestį manimi: 
pirmoje eilėje jis supažindino su gimnazijos įvesta moks
lo tvarka, mokytojų personalu, klasėmis, moksleivių ben 
rabučiu, parku, Heidelbergo miestu...

Naujas gimnazijos pastatas daro gražios, švarios,

Kilnus ir girtinas dalykas, kad 
ne tik pirmoji bet ir antroji ir 
trečioji karta prisimena savo tau
tybę, palaiko ryšius su savo tau
tiečiais, puoselėja savo tautos kul 
turą ir pergyvena savo kilmės 
krašto laimes ir nelaimes. Gražu 
kad siekiama savo tautos papro
čius bei kultūrą parodyti kitiems. 
Kitas vaizdas gaunasi, kada kuri 
nors tautybė bei grupė siekia sa
vo papročius prievarta įgyven
dinti kitiems.

Šio krašto afrikiečių kilmės 
žmonės, atvežti į šį kraštą prieš 
šimtą ar tris šimtus metų, kovo
ja dėl lygių teisių, dėl jų būvio 
pagerinimo. Kaip dažniausia bū
na sunku išlaikyti aukso vidurį 
ir paprastai einama iš vieno 
kraštutinumo į kitą. Pastaruoju 
metu unversitetuose vykdomos 
juodųjų riaušės, nesivaržant su 
priemonėmis, norint primesti af
rikietiškų kultūrą ir papročius 
visiems. Siekiama ne lygybės, 
bet norima įrodyti, kad afrikie
čių kilmės žmonės yra prana
šesni ųž baltuosius. Nors kovoja
ma prieš segregaciją, bet siekia
ma priešingos segregacijos.

Plačiai garsinama afro-ameri- 
kiečių istorija, Soul muzika, soul 
dainos, soul maistas ir afrikietiš- 
ki papročiai. Jack Paar televizi
jos asmenybė, jau šeštą kartą 
važinėjęs po Afriką, neseniai grį
žęs televizijos programoje, pa
pasakojo savo įspūdžius ir parodė

vaizdus. Šešias savaites važinėjo 
po Keniją ir Ugandą su žmona 
ir dukra.

Pasisakė, kad jo mėgiamiau- 
siausios kelionės yra po Afriką. 
Sąryšy su juodosios rasės žmonių 
skleidžiama šiame krašte afrikie- 
tiška kultūra ir papročiais, pas
tebėjo, kad savo kelionių metu 
po Afriką, nematęs tokių apžė
lusių su papūstomis- kudlotomis 
galvomis žmonių kaip čia. Ten 
visi apsikirpę, nešioją trumpus 
perukus, apšepusių nematė. Ten 
niekas negirdėjęs apie čia taip 
garsinamą Soul muziką ar dai
nas. Čia afrikietiškų papročių 
skleidėjai, netik lauke, bet ir sa
lėse ir ant scenos pasirodo su 
tamsiais akiniais, tuo tarpu Afri
koje jų neturį. Nairobijos mies
te jautėsi daug saugiau negu 
New Yorke, nes ten tokių daž
nų užpuolimų nėra. Viename u- 
niversitete studentai sukėlė strei
ką, kuris tęsėsi tik 2 vai., nes u- 
niversitetato vadovybė davė 2 vi. 
laiko grįžti į klases arba apleisti 
universitetą ir grįžti į krūmus, 
iš kur yra atėję. Tuo ir baigėsi 
trumpas streikas.

Afrikiečiai žmonės, nors iš iš
vaizdos rimti be šypsenos, bet 
yra nuoširdūs, nepersisunkę ne
apykanta kaip šiame krašte. Af
rikiečiai su baltaisiais elgiasi ma
loniai, bet su savais juodžiais 
žiaurokai. Iš apklausinėjimų pa
tyręs, kad 6 iš 10 vaikų nesą ma
tę gyvo tigro. Retai kuris iš jų 
mokąs plaukti, nors turį daug 
daug vandens: pavojinga mau
dytis, ir bendrai vanduo esąs už
terštas ir jame esą daug kroko
dilų.

Kiek žinau j Afriką buvo nu
vykusi vienos mokyklos ekskursi
ja, bet kad juodieji palaikytų ko
kius artimus ryšius su juoduoju 
kontinentu, arba vestų kokį 
nors glaudesnį visuomeninį ar 
kultūrinį bendradarbiavimą, ne
teko iki šiol patirti. Yra išvyku
si nedidelė grupė juodžių j Afri
ką, ieškodami daugiau laisvės. 
Apie jos likimą iki šiol neteko 
girdėti, greičiausia, kaip priežo
dis sako, bėgo nuo vilko, užbėgo 
ant meškos. Susidaro įspūdis, kad 
Afrikos tautos daugiau nutolu
sios nuo Amerikos afrikiečių, 
kaip kad baltieji nuo juodųjų.

Geresniam supratimui, plates
nei vaizduotei ir sugyvenimui, 
būtų labai naudinga, kad vyriau
sybė, užuot skirdama milijonines 
sumas jaunimo gengėms, pini
gus skirtų švietimo reikalams, 
organizuodama ilgesnio laiko ek
skursijas į Afriką ar Pietų Ame
rikos kraštus. Studentai, pamatę 
gyvenimą kituose kraštuose, tu
rėtų geresnį supratimą apie gy- 
venimmą. Gal būt po tokių ke
lionių, studentų siekiai būtų su
formuoti ne karingai nusiteiku
sių vadeivų, bet jų pačių patirtu 
gyvenimo stebėjimu.

A. Salietis

jaukios, moderniai įruoštos tam reikalui patalpos įspū
dį. Jame yra klasės, mokytojų kabinetai, laboratorijos, 
didelis valgomasis su virtuve, prie jo įruošti keturi mo
kytojams butai. Pagal įvestą tvarką, gimnazijos direk
torius su artimai gyvenančiais mokytojais pietauja drau
ge su mokiniais gimnazijos valgykloje. Buvau pakvies
tas drauge papietauti. Pietūs — iš bendro katilo, trijų 
patiekalų — skaniai ir maistingai paruošti. Po bendros 
maldos, džiugu buvo stebėti žvalų, mandagų lietuviš
kai kalbantį apie 100 asmenų abiejų lyčių jaunimą. Tai 
puoselėjamas laisvos Lietuvos išeivijoje atžalynas, jai 
daug žadanti viltis! Čia buvo progos atnaujinti ir už- 
megsti naujas pažintis, kaip su gimn. dir. V. Natkum, 
metus, praleistus panašiose sąlygose mokslievių pabėgė- 
naičiu ir kitais.

Senoje pilyje jruošti moksleivių berniukų ir mergai
čių bendrabučiai. Pastatas yra pasenęs, reikalingas di
delio remonto, gal geriau būtų jį nauju pakeisti, kas, 
kaip girdėjau, jau projektuojama. Teko pereiti abiejų 
bendrabučių atskirus kambarius: visur, ypač mergaičių 
(prižiūrimam mokyt. Tamošaitienės) tvarka ir švara pa
vyzdinga. Prisiminiau ir mano net tris (kitų keturis) 
mokytojais _ dr. J. Grinium, Bartusevičium, S. Anta- 
lių bendrabučiuose Voroneže. Atrodė, kad mūsų ten gy
venimo sąlygos ir aplinka buvo daug vargingesnė. Tai 
buvo tikra vargo mokykla. Žinoma, tenka pateisinti, nes 
tai buvo pirmojo pasaulinio karo metu ir gilioj Rusi
joj. Vasario 16 gimnazija, būdama netoli senojo, gar
siojo Heidelbergo, yra senos ir aukštos kultūros vokiečių 
krašte, pagal tai privalo lygiuotis ir bendras, kad ir moks 
leivių, gyvenimas...

(Bus daugiau)
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EKUMENINE MALDOS DIENA 
PHILADELPHIJOJE - LIETUVOS 

TRAGEDIJOS PRISIMINIMAS
Sesės ir broliai Lietuviai!

Gyvename didelio ir prasmin
go įvykio išvakarėse. Tai Phi
ladelphijos Pabaltiečių komiteto 
ruošiama ekumeninė maldos 
diena, įvykstanti š.m. birželio 15 
d., 2:00 vai. p.pl Šv. Petro ir Po
vilo katedroje, N. 18th Street ir 
B. Franklin Parktvay, Philadel- 
phijoje. Jos tikslas ne tik bendrai 
pasimelsti, bet svarbiausia — 
priminti pasauliui komunistinio 
okupanto pavergtas Pabaltijo 
tautas, ten vykdomą sąžinės prie
vartavimą ir visų religijų žiaurų 
persekiojimą.

Ši maldos diena bus ypatingo 
pobūdžio ta prasme, kad kate
droje su mumis maldoje už mū
sų kraštą jungsis aukščiausioji 
krikščioniškųjų tikybų dvasinin
kai. Iškilmėms vadovaus ir pa
mokslus pasakys Philadelphijos 
arkivyskupas kardinolas John J. 
Krol ir Pennsylvanijos Liutero
nų sinodo prezidentas kun. dr. 
William A. Janson, Jr. Asme
niškai pamaldose dalyvauti taip 
pat yra sutikę Pennsylvanijos E- 
piskopalų diecezijos vyskupas dr. 
Robert L. Dewitt, Pennsylva
nijos Metodistų konferencijos vys 
kūpąs dr. J. Gordon Howard, 
Philadelphijos Metropolijos Kri
kščionių Bažnyčių tarybos vyk
domasis pirmininkas kun. dr. 
Rufus Cornelson, Philadelphi
jos Metropolijos ortodoksų Baž
nyčių tarybos vykdomasis pirmi
ninkas kun. Alexander Fedoren- 
ko, Philadelphijos katalikų vysku 
pai pagelbininkai — vysk. dr. 
dr. John J. Graham ir vysk. G. 
V. McDevitt.

Ekumeninė maldos diena — 
birželio 15-toji yra ir Pabaltijo 
valstybių pavergimo diena. Tą 
dieną 1940 metais neteko nepri
klausomybės, o 1941 metais pra
dėtas komunistinės Rusijos su
planuotas Pabaltijo tautų naiki
nimas. Šias tragiškas sukaktis pri
siminti aukštieji Pennsylvanijos 
dvasininkai yra sutikę paskelbti 
birželio 15 d. Maldos diena už 
tyliąsias Pabaltijo Bažnyčias. Tą 
dieną 1700 įvairių tikybų Penn
sylvanijos bažnyčių bus meldžia
masi už mūsų persekiojamą tau
tą ir tuo reikalu bus skaitomi 
ganytojiški laiškai. Pabaltijo 
tautų šauksmas pasieks milijo
nus tikinčiųjų.

O kuo tu, sese ir broli lietuvi, 
gali prisidėti? Kviečiame tave 
dalyvauti Ekumeninės dienos pa
maldose, šioje didžiulėje demon
stracijoje už Pabaltijo tautoms 
laisvės grąžinimą. Parodykime 
visi, lietuviai kunigai ir pasau
liečiai, jog vertiname amerikie
čių aukštųjų dvasininkų mums 
rodomą prielankumą ir savo da

lyvavimu skelbkime pasauliui 
mūsų tautai daromą skriaudą. 
Tų, kuriems atstumas neleidžia 
maldos dienoje dalyvauti, prašo
me aukos rengimo išlaidoms su
mažinti. Aukas prašome siųsti 
Philadelphijos LB, 9382 Hoff 
Street, Philadelphia, Pa. 19115.

Vieningai dalyvaukime Eku
meninėje maldos dienoje ir už
baigdami jubiliejinius metus 
junkimės su vergiją nešančiais 
broliais ir sesėmis galingam 
šauksmui — Laisvės pavergtie
siems. Tegriūva tautų kalėjimo 
sienos. Laisvės mūsų pavergtai 
tėvyeni Lietuvai.

Philadelphijos — Pietinės Nevv 
Jersey LB jubiliejinių metų ko

mitetas
pirmininkas Algimantas Gečys, 
finansų sekcijos vadovas Juozas 

Ardys,
Philadelphijos lietuviai 

klebonai:
Prel. dr. V. Martusevičius 

Kun. dr. C. Batutis 
Kun. J. Degutis

Detroito '‘Šilaines” šokėjos šoka savo dvidešimtine S o šventėje. Nuotr. J. Gaižučio

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Lietuviai vis dažnesni svečiai amerikiečių spaudoje

iliustracijos. Matydamas tokį 
rimtą lietuvių dienraščio kul
tūrinį priedą, literatūros kritikas 
palengva įsitikino, kad lietuviai 
kultūros srityje yra ir veržlus ir 
kūrybingi. Kas be ko, tai pas
katino literatūros kritiką perskai
tyti ir abi Al. Barono angliškas 
knygas. Ir, kaip sakėme, recen
zijas parašė gana taiklias ir jam 
ro rašytojo vardas jau žinomas. 
O kiek amerikiečių rašytojų pa
silieka gulėti redaktorių stalčiuo
se ar lentynose, jų nepajudinus 
vien dėl laiko stokos.

Kai kas pasakys: didelis čia 
daiktas, kad amerikiečių laikraš
čiai kartas nuo karto parašo a- 
pie lietuvius. Juk jie turi ką nors 
rašyti, kad užpildžius puslapius. 
Taip, bet visa bėda, kad jie tos 
medžiagos visuomet turi per 
daug. O kiekvienas lietuvių pa
minėjimas tūkstančiams skaityto
jų bado akis, kad mes esame gy
vi, kad mes dirbame. Tas gyvas 
reakcijas ypač tenka pamatyti 
spaustuvėje, nes čia dirbantieji 
žmonės pirmieji žinias pamato 
ir reaguoja. Ir matau, kaip jie 
reaguoja kiekvieną kartą maž
daug tuo pačiu įspūdžiu: jūs gy-

, . „ . . i • vi ir darbštūs. Kai dienraščiaiknygomis. Kai visame krašte jų . . . ;76 išeina į gatves ir ten patenka i

muzikos kritikai D. Lapinsko kū
rinių paklausyti buvo atvilioti 
net į Marijos aukšt. mokyklą, 
kuri jau skaitoma periferija. Vi
sų keturių dienraščių muzikos 
kritikai aprašė ir V. Kojelienės 
koncertą, solistę vertindami ir 
atvirai ir kietai. Bet jau pats fak
tas, kad rado reikalo rašyti re
cenzijas apie koncertą, yra laimė
jimas.

Didžiojon spaudon vis daž
niau patenka lietuvių menininkų 
portretai ir jų darbų aprašymas. 
Ypač dažna viešnia čia yra dail. 
Br. Jameikienė. Visi gerai prisi
mena, kiek daug vietos ir gra 
žiu žodžių Daily News kultū
riniame priede “Panoramoje” 
prieš kelias savaites buvo paska
ta komp. kun. Br. Markaičiui, 
kur reporteris neapsiribojo apra
šydamas vien kompozitoriaus 
Markaičio prisistatymą rašė ir a- 
pie lietuvio Arnoldo Giedraičio 
muzikinius darbus, bet plačiau 
palietė ir lietuvių jėzuitų ir ben
drai visų lietuvių veiklą. Taip 
pat pati “Panorama” dar prieš 
teatrą lietuviškame Marųuett- 
te Parke.

Pats blogiausias reikalas
Balzeko muziejų ir Chicagos lie
tuvius.

Mažiausiai tautinėms grupėms
gal pataikauja Sun-Times, nes išeina apie 30)000 per metus> tik

Kas seka didžiuosius Chica- I kaip Norman Ross, ne vienas a- 
gos amerikiečių dienraščius, | merikietis stebėjosi, kokiu būdu 

lietuviai prie jo priėjo? Neoficia
liai kalbama, kad Norman Ross 
visas jam reikiamas informacijas 
susirenkąs telefonu. Bet visgi at
sirado lietuvių, kas jam suteikė 
informacijas ir jį suįdomino.

Bendrai, kai redakcijoms pri
reikia kokių informacijų apie 
lietuvius, jie pirmiausia kreipia
si į laisvosios Lietuvos konsulatą. 
Iš vyresniųjų redaktorių, tur būt, 
mažai rasi tokių, kurie nepažino
tų simpatingosios J. Daužvar- 
dienės, neišsemiamo žinių ir in
formacijų šaltinio, o taip pat ir 
Lietuvos gen. konsulo. Bet da
bar vis plačiau skamba ir S. Bal
zeko Jr. vardas. Jo vadovaujamas 
lietuvių kultūros muziejus pas a- 
merikiečius įgijo tokį vardą, kad 
jis visų dienraščių minimas į- 
vairiuose kultūrinių vietų vardy
nuose, meno parodų sąrašuose ir 
1.1. Apie muziejų nemažai rašo 
tie patys dienraščiai įvairių ben
dradarbių straipsniuose. Ir ta pro 
ga visada minimi lietuviai ir 
Lietuva. Kartais Balzekas tai
kliai moka išnaudoti pasitaikiu
sią progą. Kai Chicagos Ameri
can keitė vardą įr formatą ir nau 
jam dienraščiui bandė ieškoti 
šiokios tokios atramos tautinėse 
grupėse. Balzekas pakišo geras 
informacijas apie savo muziejų, 
bendrai apie Chicagos lietuvius. 
Tada atvyko į muziejų dienraš
čio fotografas, padarė nuotrau
kas ir štai Chicago American 
geriausioje vietoje, paskutiniam 
ir labiausiai matomam puslapy 
malonu buvo skaityti gerą ir 
taiklų .iliustruotą reportažą apie

pastebi, kad lietuvių darbai vis 
labiau minimi jų puslapiuose ir 
tas plačiosioms skaitytojų ma
sėms liudija lietuvių grupės tau
tinę gyvybę, jų darbus ir drauge 
svorį Chicagos gyvenime. Kai 
praėjusią vasarą prieš Tautinių 
šokių šventę Daily News dienraš
tyje gana plačiai apie lietuvius 
parašė toks garsus kolumnistas

Ištieskime ranką vieni kitiems
AURELIJA BALASAITIENE

Vis dažniau mūsų visuomenė
je girdėti balsų, kad lyg ir esa
me primiršę mūsų jaunimą, lei
dę jam atskilti, davę galimybes 
ir taip jau natūraliai kartų spra
gai platėti. Nepaisant karštų 
kalbų ir kartais visiškai nuo
širdaus rūpesčio, mūsų vyres
nieji tą jaunimą lyg ir palieka 
antroje vietoje, palikdami jį pra 
moginių salių paskutinėse eilėse 
arba susodinę minėjimų metu 
iškilmių tribūnose klausytis vy
resniųjų kalbų apie didingą pra
eitį, liūdną dabartį, be jokio 
jaunatviško džiaugsmo ir vilties 
spindėjimo, be naujų gairių į a- 
teitį, kuri imponuotų jaunam 
žmoeui idealistine viltimi bei 
aukštesnių siekių ugnimi.

Atrodo, kad bent vienoje sri- 
tvie bendros kovos reikalą pa
jutęs jaunimas pats ėmėsi ini
ciatyvos. Clevelando moksleivių 
ateitininkų aktyvus iniciatorių 
būrelis nutarė sujungti lietuviš
ką laisvąjį jaunimą vienam kon 
krežiam tikslui — kovai už ti
kėjimo laisvę pavergtoje Lie
tuvoje, ypatingai prisimenant 
joje gyvenantį, bręstantį, nelais 
vėje tikėjimą bandantį išlaikyti 
jaunimą. Jie kreipėsi į visų jau
nimo organizacijų centrinius or
ganus, prašydami skirti atsto
vus tam darbui Clevelande pra-

dėti. Ir yra džiugu šiandieną kon 
statuoti, kad į kovos už tikėji
mo laisvę komitetą įsijungė vi
si skautiškieji vienetai, neolitu- 
anai ir ateitininkai.

Š. m. birželio 8 d. Clevelan
do naujosios parapijos bažny
čioje 10 vai. ryto jaunimo mal
dos dienai pradėti skiriamos šv. 
Mišios, kurias atnašaus tam tik 
siu i kviestas ir visai idėjai gy
vai pritariantis vysk. V. Briz
gys. Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyks masinis jaunimo su
sirinkimas. kuriame pagr’ndinis 
kalbėtoias bus dr. V. Vygantas.

Pagrindinis tos dienos ir to 
susirinkimo tikslas yra mūsų 
laisvajam jaunimui gvvai pri- 
statvti už geležinės uždangos 
esančio lietuviško jaunimo pro
blemas, mūsų jaunime sukelti 
gyvą norą tam jaunimui pažinti 
ir suteikti pagalbą. Taip pat ti
kimasi įpusėti paruošiamąjį dar
bą raštui ir žygiui pas Šv. Tė
vą su prašymu kreiptis į visą 
krikščioniškąjį pasaulį, prime
nant mūsų tautos religinį per
sekiojimą ir visas kitas morali
nes žmogaus, ypatingai jauni
mo žalojimo formas, tuo pačiu 
pristatant jam pavergtojo ir lai 
svojo jaunimo padėtį. Inic’ato- 
riai tiki, kad mūsų jaunimas y- 
ra padaręs didelį įnašą į mūsų

jis finansiškai gerai stovi. Bet 
čia lietuviai turi puikų savo drau
gą, suprantantį jų ir Lietuvos 
reikalą, editorialų redaktorių R. 
Kennedy. Jis ne tik kartas nuo 
karto parašė vedamąjį apie mūsų 
tautinę grupę ar pavergtą tautą, 
bet per jo rankas praeinantieji 
laiškai redakcijoms, ypač lietu
vių ar jų draugų rašyti, labai 
greit įtelpa į dienraščio skiltis. 
Šis žmogus laimėtas per M. ir 
inž. A. Rudžius.

Arba vėl prieš kiek laiko Sun- 
Times reporteris straipsnių serijo 
je apie katalikų mokyklas Chica
goje, kaip vieną iš pavyzdinių 
pasirinko Marąuette Parko lietu
vių parapijos mokyklą. Rašyda
mas jis nesivadovavo vien sau
sais daviniais, bet iškėlė lietuvių 
įsikūrimą, jų išsilavinimą, užsi
minė kaip mokykloje mokoma ir 
lietuvių kalbos bei Lietuvos isto
rijos. Visas tas mums svetimo ko
respondento reportažas degė net 
tam tikru pasididžiavimu, kad, 
va, štai ką padaro lietuviai.

Mažiausiai gal amerikiečių 
spauda atkreipia dėmesį į tauti
nių grupių kultūrinius laimėji
mus, ypač jei koncertai ar kitos 
šventės vyksta ne didžiosios vi- 
durmiesčio salėse, bet kur nors 
Marąuette Parke ir pan. Bet lie
tuviams ir čia ėmė sektis. Pir
miausia Sun- Times ir Daily 
New dienraščių muzikos kriti
kai pamatė komp. D. Lapinsko 
operą “Marą” ir kantatą “Kara
lių Mindaugą”. Žinant, kad Chi
cagos dienraščių muzikos kriti-

tautos laisvės kovas ir į visos ; kai yra kieti, geri atsiliepimai a- 
žmonijos laisvės siekimą. Pie komp. D. Lapinsko kūrinius

Ta Clevelando iniciatorių gru- rimtas kompozitoriaus pri- 
pė, sudariusi vykdomąjį ir in- pažinimas. Ir dar įdomu tai, kad 
formacinį komitetą Clevelande,
o finansinį komitetą Chicagoje, 
turi vilties, kad greitu laiku ši
ta idėja paplis visose laisvose 
lietuvių kolonijose ir maldos 
diena taps tradiciniu, visuoti
niu įvykiu, kuris apjungs visą 
iaunimą ir visas mūsų kartas 
tiek bendram darbui, tiek abi
pusiam suartėjimui bendroje ko 
voje.

Norintiems tuo reikalu apie 
veiklą ir planus informacijos 
prašome kreiptis į Clevelando 
Kovos už tikėjimo laisvę infor
macinio komiteto pirmininką 
Rimą Lan’auską. 911 Beverly 
Hills Dr., Euclid, Ohio 44117.

su

mažą dalį tegali parecenzuoti 
dienraščių literatūros kritikai. 
Bet Chicagoje laimingas yra A- 
loyzas Baronas, nes abi jo an
gliškas knygas yra paminėjęs 
Chicago Tribūne literatūros 
skyriaus redaktorius Cromie ir 
Daily News literatūros skyriaus 
redaktorius ir kritikas V. A. Brad 
ley. Su pastaruoju redaktorium 
tenka kas savaitę susitikti. Jis sa
viškas, savyje labai užsidaręs ir 
didelių reikalavimų žmogus. Jo 
recenzijos būna kietos ir atviros. 
Jo straipsnių ar recenzijų ištrau
kas kartas . nuo karto cituoja ir 
“Draugo’ 'kultūrinis priedas. Tai, 
išvertę į anglų kalbą, jam paro
dom. Ne kartą yra prašęs atneš
ti pilną “Draugo” kultūrinį prie
dą. Jam patinkąs laužymas iri

šimtų tūkstančių rankas, tikiu, 
kad ir tose masėse skaitytojų at
siranda tam tikras procentas, ku
rie paskaito ir apie vienokia ar 
kitokia proga aprašomus lietu
vius ir pasidaro tas pačias išva
das, kaip ir spaustuvės^ persona
las: jūs gyvi ir darbštūs. Regis, 
ir mūsų bendruomenės pats di
džiausias tikslas liudyti, kad esa
me gyvi, darbštūs, kūrybingi ir 
su šviesia viltimi žvelgiame į 
ateitį.

Ko už visa tai amerikiečių 
spauda laukia? Ji laukia reagavi
mo laiškais. Juo daugiau laiškų 
gauna apie lietuvių paminėjimą, 
reiškia, kad reikalas gyvas skaity
tojų masėse, į tai reaguojama 
ar atkreipiama dėmesį. Tokia gy-
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Nuotraukoj matyti mėnulyje vieta, kur nusileis liepos mėnesį Apollo 11 astronautai. Nuotrauka daryta 
Apollo 10 astronautų, kai jie skriejo apie mėnulį 69 mylių aukštyje.
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LB APYLINKĖS MOKYKLA
BAIGĖ MOKSLO METUS

Detroito L bendruomenės li
tuanistinė mokykla gegužės 25 
d. iškilmingai baigė mokslo 
metus. Šv. Antano bažnyčioje Mi
šias atnašavo ir metų užbaigai 
skirtų pamokslų pasakė mokyk
los kapelionas kun. Viktoras Kriš 
čiūnevičius. Pamaldų metu gie
dojo mokyklos mokiniai, vargo
nais palydint muz. St. Sližiui.

Iškilmingas aktas įvyko L. na
muose. įžanginį žodį pasakė mo
kyklos vedėjas Pranas Zaranka, 
invokacijų sukalbėjo kun. V. Kriš 
čiūnevičius, sveikino LB apyl: 
vardu pirm. Jonas Gaižutis, tė
vų kom. pirm. Juozas Orentas.

Dėmesio centre ir susodinti 
scenoje buvo išleidžiamoji - aš
tuntoji klasė: Marytė Alkevičiū- 
tė, Robertas Arlauskas, Rozita 
Biliunaitė, Danutė Čekauskaitė, 
Saulius Jankauskas, Audronė Kas
putytė, Alma Naumaitė ir Justas 
Pikūnas. Iš jų Saulius Jankaus
kas baigė vienais penketukais. 
Ši aštuntokų klasė paruošta 
mok. Jurgučio, įscenizavo sugrį
žimą”. Molk. Jurgutis, įteikda
mas jiems baigimo pažymėji
mus, kiekvienų atskirai apibūdi
no. LB apylinkės švietimo sky
riaus vedėjas Vytas Petrulis įtei
kė visiems aštuntokams ir kiek
vienos klasės trims geriausiems 
mokiniams po knygą. Nuoširdus 
mokyklos rėmėjas Leopoldas 
Heiningas irgi apdovanojo bai
gusius aštuonis skyrius.

Šiais metais mokyklos vadovy
bė atrinko po tris geriausius mo
kinius iš kiekvieno. skyriaus, ta
čiau neskirstė jų pirmais, antrais 
ar trečiais mokiniais, bet prista
tė juos alfabeto tvarka. Pirmo sky 
riaus geriausi mokiniai (moky
toja Kristina Daugvidienė) - Al
ma Lėlytė, Darius Skiotys ir An- 
drea Zotovaitė, antro sk. (mok. 
Nijolė Jaškulytė) - Paulius Jan
kus, Darius Skiotys, Gintas Za
ranka; trečias sk. (mok. Ramutė 
Petruševičienė ir Danutė Dovei- 
nienė) - Paulita Abariutė, Vidas 
Neverauskas, Daina Žemaitytė;
IV a. sk. (mok. Danutė Jankienė 
ir Jonas Mikulionis) - Danutė 
Juzėnaitė, Eligijus Lelis, Kristi
na Veselkaitė; IV b.sk. (mok. 
Dana Arlauskienė) - Kristina 
Jankutė, Dalia Rudytė, Taura 
Zarankaitė; V sk. (mok. Marija 
Jankauskienė) - Rita Naikauskai- 
tė; Rita Neverauskaitė, Asta Sta- 
šytė; VI skuriaus (mok. Eugeni
ja Bogutienė) -Viktorija Jankutė, 
Darius Mičiūnas, Kristina Pi- 
kūnaitė; VI b. sk. (mok. Aldona 
Milmantienė ir Jūratė Pečiūrie
nė) - Rūta Dundaitė, Kristina
MiČiūnaitė, Ramūnas Savickas; df į buVQ išpildytas dvidešim- 
VII sk. (mok. Anele Bajaliene)
- Linas Gobis, Arvydas Šepetys,
Rasa Žemaitytė; VIII sk. (mok.
Kostas Jurgutis) -Danutė Čekaus
kaitė, Saulius Jankauskas ir Lore
ta Petersonaitė. Taip pat ne
mažas skaičius mokinių gavo pa
žymėjimo lapus už gerą elgesį, 
veiklumą ir kitas dorybes.

Mokinių vardu kalbėjo Rober
tas Arlauskas ir gražiai mokinių 
vardu padėkojo mokyklos vedė
jui, mokytojams, LB apylinkei ir 
tėveliams.

Iškilmingas aktas baigtas ben
dru mokyklos choro pasirodymu, 
kuris vadovaujant Pr. Zarankai

Detroito skelbimai
?Yt R A S P U T R I U S
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padainavo keletą dainų. Iškil
mingas aktas baigtas Lietuvos 
himnu.

Ši LB apylinkės mokykla me
tų pradžioje turėjo 169 mokinius, 
4 metų bėgyje metė mokslą, 127 
baigė arba perkelti į aukštesnį 
skyrių, 11 palikta pakartoti ir 27 
paskirti vasaros darbai.

Mokykla išleido savo neperio
dinį laikraštį “Skambutis”, ku
riame bendradarbiavo patys mo
kiniai, redagavo mok. Jūratė Pe
čiūrienė.

(sln)

ŠILAINEI PALINKĖTA DAR 
KELETĄ DVIDEČIMTMEČIŲ 

ŠOKTI

“Šilainės” tautinių šokių gru
pė atšoko pirmąjį dvidešimtme
tį ir ta proga buvo atžymėta 
gegužės 24 d. St. Clement salė
je sukaktuviniu baliumi. Anksti 
buvo suplanuota ir išrinktas 15 
asmenų šilainiečių tėvų komite
tas, arti pusmečio ruošėsi šiam 
iškilmingam momentui, todėl ir 
pasisekimas buvo tikrai nepa
prastas. Rengėjai turėdavo vis 
perplanuoti salėje statomus sta
lus, didinti jų skaičių, nes pa
kvietimai buvo sėkmingai plati
nami. Programai pasibaigus prie 
vaišių stalų sėdėjo 410 svečių, 
jaunimo ir šilainiečitį. Tai vie
nas iš gausesnių parengimų per 
pastaruosius kelis metus.

Puošnūs svečiai jau rinkos 
gerokai prieš skelbtą pradžią. 
Reikia pagirti rengėjų nepapras
tą punktualumą. Buvo skelbta, 
kad vakaro programa prasidės ly
giai 7:30 vai. ir tikrai rengimo

palinkėti, kad neužmigtų per an
ksti ant laurų, bet ir toliau Šioje 
srityje dirbtų.

Paminėtina Nijolė Šlapelytė, 
kuri deklamavo Jono Aisčio eilė
raštį “Šilainė”. Buvęs seniau “Ši
lainės” akordeonistas Vytautas 
Marčiukaitis, taip pat pasirodė 
su akordeonu.

Po programos gausiais sveiki
nimais ir dovanomis buvo prisi
minta šios grupės vadovė ir mo
kytoja Galina Gobienė. Tik G. 
Gobienės nuopelnas, kad šokė
jai vis keičiasi, gi “Šilainė” lieka 
vis ta pati. LB apyl. pirm. Jonas 
Gaižutis įteikdamas dovaną lin 
kėjo G. Gobienei vadovauti šiai 
grupei dar keletą dvidešimtme
čių. Dovanas įteikė: Matas Bau- 
kys rengimo komiteto vardu. Ka
rdė Veselkaitė - mergaičių at
žalyno, Valentina Černiauskie
nė ir Juozas Orentas buvusių 
140 šilainiečių, Angelė Bajalie- 
nė - šokėjų tėvų vardu, Vilija 
Baukytė šokėjų vardu įteikė gė- 

komiteto pirm. Alfonsas Kaspu- lių puokštę su 20 rožių. Šilainė ir
tis jau stovėjo prie. mikrofono, 
nors svečiai dar veržėsi pro du
ris ir skubėjo prie jiems skirtų 
stalų. Šio vakaro rengėjai įrodė, 
kad norint punktualumo galima 
įvesti.

Komiteto pirmininkas A. Kas
putis po sveikinimo žodžio pro
gramai pravesti pakvietė Jūratę 
Pečiūrienę.

KT .x. i i • mečiui skirtą leidinį. LeidinysNenorėčiau kartoti, kas jau i . KT , v. . ,u i . „ .v A. Nako gražiai suredaguotas,daugybe kartų apie “Šilaines" iš
pildomas programas buvo rašy
ta: šoko gražiai, tiksliai, preci
ziškai ir t.t. Tik reiktų pažymėti, 
kad šiame vakare šoko kelios
“Šilainės” grupės ir visur matėsi , . .v, ,r, , • bes išlaikymo darbą > vadoves Galinos Gobie-i. .... , - . ,. . , n y. ! šokėjai sukure daug lietuviškųnes įdėtas darbas. Be pačios Si- x \ n . “ , , .šeimų. Po viena nuotrauka skai

tau: Gražina Griciūtė, dabar An- 
kienė, Danguolė Šeputaitė, da

lainės” šoko tos grupės atžaly
nas sudarytas iš mergaičių atei
tininkių ir taip pat buvusių “se
nų” šokėjų, kurie iš “Šilainės” 
jau pasitraukę. Ir, rodos, tokios 
programos žiūrėtum ir žiūrėtum. 
Todėl kai šilainiečiai žavingai 
vis šoko ir šoko, svečiai nuošir
džiai jiems ir plojo ir plojo. Jspū

ties mergaičių “Sadutė” dvide- 
šimtmečiui atžymėti.

Pati progarama buvo gerai su
daryta. Tarp šokių “Šilainės” 
nuolatinis muzikantas - akorde
onistas Rimas Kasputis atliko ke
letą muzikinių dalykų. Šis moks
leivio amžiaus jaunuolis tikrai 
nustebino ne vieną klausytoją. 
Daugiau su muzika susipažinę

Dalis mokinių, tėvų ir svečių L. B. Detroito Apyl. Lit. mokyklos mokslo metų pabaigtuvėse 1969.V.25.
Nuotr. K. Sragausko

Tautinių šokių grupės Šilainės "0 m. sukakties nr nėjiime. Nuotraukoje grupės 
vadovė G. Gobienė ap- dovanojama gėlėmis. Nuotr. J. Gaižučio

svečiai tvirtino, kad Rimas ne tik i je. Abiturientams bus įteikti dip- 
turi noro groti, bet ir talento, 1 lomai. Per visas pamaldas bus 
štai kodėl jis taip gerai ir mikliai I daroma antroji rinkliava sese- 
vaido aJcordeoną. Jam tik reiktų Į lems paremti. Kaip žinoma šio-

jos vadovė G. Gobienė gavo vi 
są eilę sveikinimų raštu, kurie 
vakaro metu buvo perskaityti. 
Nepamiršo ir apdovanojo akor
deonistą Rimą Kasputį ir taip 
pat buvusį akordeonistą Vyt. 
Marčiukaitį.

Rengėjai — šokėjų tėvų komi
tetas išleido žurn. Alfonso Nako 
redaguotą ir “Šilainės” dvidešimt

gausiai iliustruotas ir daug įdo
mios medžiagos apie “.Šilainę”.

“Šilainė” be savo tiesioginės 
paskirties — tautinių šokių, at
liko ir kitą gana svarbų lietuvy- 

grupės

bar Jurgutienė, Ona Polikaitytė, 
dabar Sirgedienė, Albina Alilio- 
nytė, dabar Atkočaitienė, Aldo
na Mitkutė, dabar Stašaitienė. 
Toje nuotraukoje vyrų neminė
siu, nes jie pavardžių nepakeitė.

Linkiu vadovei Galinai Gobie
nei ir visai “Šilainei” dar ilgai 
šokti.

VI. Selenis

ATSIMINKIME SESELES

Šv. Antano lietuvių parapijos 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mo iškilmės įvyks sekmadienį, 
birželio 8 d., per 9 vai. ir 15 min. 
pamaldas, Šv. Antano bažnyčio-

kalus tvarkys L. Petronis. Mais
tą gaminti visiems išalkusiems 
sutiko Jonynienė.

Stovykla prasidės birželio 14 
d. (iki 21 d.). Vaikus suvežti 
tarp 12-3 vai. po to jau prasidės 
stovyklinė programa.

Registruotis pas draug. D. Pe
tronienę (LO 2-2253) ir draug. 
V. Reglį (264-7504). J.

“GABIJOS” TUNTO SKAUČIŲ 
IR TĖVELIU DĖMESIUI

Birželio 8 d. “Gabijos” skau
čių tuntas,Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje, po 10 vai. Mišių 
kviečia priešstovyklinę informa
cinę tunto sueiga. Skautės pra
šomos uniformuotos būti 9:45 v. 
prie bažnyčios.

Šią vasarą skautės stovyklaus 
2 sav. Kanadoje Romuvoje nuo 
liepos 25 d. .iki rugpiūčio 10 d. 
Stovyklai vadovauti pakviesta 
ps. A. Atkočaitienė.

Jaun. skautės “Birutės” drau
govė stovyklaus Dainavoje bir
želio 15-22 d. Stovyklai vado
vaus draugininke D. Petronienė. 
Tėveliams pageidaujant, prie 
šios stovyklos numatyta skaučių 
kandidačių ir negalinčių vykti 
Kanadon skaučių skiltis. , Regis
truotis pas D. Petronienę: LO 2- 
2253.

Gegužės mėn. pradžioje Peter
sonų namuose, mūsų mažosios 
sesės turėjo motinos dienos pro
ga sueigą, su mamytėms. Sktn. 
E. Bogutienė nuoširdžiai kalbė
jo. Paukštytės puošė gėlėmis sa
vo mamytes, vaišino, šoko, dai-

kas, paskyręs stafnbią auką bilie- na™- D- Petronienė sumaniai 
vadovauja jaun. skaučių Biru
tės” draugovei.

Tunt. A. Tamulionytė ir “Židi
nio” atstovės, gegužės mėn. pa-

je mokykloje ilgus metus moky 
tojauja seselės pranciškietės. 
Jos dirbdamos už labai mažą at
lyginimą sudaro parapijos mo
kyklai sąlygas išsilaikyti. Ši mo
kykla veiks ir ateinančiais metais. 
Be seselių- mokytojų mokykla 
samdydama pasauliečius mokyto
jus neįstengtų išsilaikyti. Todėl 
parapiečiai seselėms specialiame 
voke įteikdami auką padės joms 
išsilaikyti per vasaros atostogas 
ir parems jų motiniškąjį namą, 
Pitsburghe. O paremti motinišką 
jį namą reikia, nes šiuo metu 
ten vyksta didelės statybos. Kas 
trokštate daugiau pašaukimų ir 
norite įvertinti seselių atliekamą 
švietimo ir auklėjimo darbą, pa
rodykite savo simpatijas ne tik 
žodžiu bet ir pinigine auka. S. 

PARAMA PARAPIJAI

Šv. Antano parapijos komite
tas norėdamas prisidėti prie pa
rapijos išlaikymo organizuoja iš
važiavimą - gegužinę, rugsėjo 14 
d., bet kuriai jau dabar ruošia- 
tnasi. Parapijos komitetas organi
zuoja dovanų stalą ir dovanų pas
kirstymui platina bilietus. Šis 
dovanų paskirstymas duoda gerą 
pelną, jei iš anksto išplatinama 
daug bilietų. Tad šiame reikale 
laukiama supratimo ir paramos 
iš parapiečių. Pirmas šio darbo 
rėmėjas yra lietuvis biznierius 
Jonas Acus, Johns Bar savinin-

tų spausdinimo išlaidoms apmo
kėti. Jonas Acus yra jūrų šaulys 
ir Lietuvių Namų rėmėjas. Ta
čiau reikia daugiau tokių rėmė
jų, kaip kad Jonas Acus ir Juozas 
Staugas, kuris praėjusiais metais 
nupirko 100 knygučių dovanom 
laimėti. Šalia jų reikalingi ir reik
šmingi kad ir smulkesni pavie
niai rėmėjai S.

PAUKŠTYČIŲ IR VILKIUKU 
STOVYKLA

Detroito jaunieji skautai sto
vyklaus artimoje Dainavoje. Nu
matyta mažamečiams pritaiky
ta skautiška bei lietuviška pro
grama. Dienotvarkė taip pat bus 
pritaikyta jų “kojom” ir jėgom.

Mergaičių stovyklai vadovaus 
draug. D. Petronienė, su vyr. 
sk. O Banionytė, p.s. D. Jurgu
tienė, p.s. L. Rugienienė, vyr. 
sk. Sventickaitė ir p.s. P. Zaotovie 
nė. Berniukų stovyklos pagrindi
niai vadovai bus fil A. Rugienius 
ir sk. v. V. Rėklys. Ūkinius rei-

baigoje, lankė mirusių Detroite 
skaučių kapus. Melsvų gėlių vai
nikas buvo padėtas prie tragiš
kai žuvusios vyr. skautės L. Pe
trauskaitės kapo.

G.S.T.

DAINAVA RUOŠIASI VASA
ROS DARBUI

Artėja vasaros stovyklavimo 
laikas. Vėl būriai organizuoto 
jaunimo plauks į Dainavą.

Kad lietuviškoji visuomenė, y- 
patingai šeimos su vaikučiais 
bei mokyklinis jaunimas, sekma
dieniais galėtų pasidžiaugti gam
tine aplinka stovyklavietėje, sek
madieniais bus organizuojami 
plaukimo kursai bei įvairūs spor
tas.

Plaukimo kursus veda Raudo
nojo Kryžiaus instruktorius ir 
Dainavos paplūdimių vadovas 
Juozas Kazlauskas, sporto progra
mą organizuoja ir įvairius sporto 
reikmenis jau dabar užperka Jur
gis Idzelis. Tai yra Dainavos 
pastanga patarnauti lietuviška
jai visuomenei, kuri ieško sveiko 
poilsio gamtoje.

Tame svarbiausiame darbe esa
ma ir problemų iš tų, kurie ne
pajėgia niekur apsieiti be kietųjų 
gėrimų: alaus, degtinės. Tie gėri
mai stovyklavietėje yra nepagei
daujami. Juos atsiveža asmenys, 
kurie stovyklavietės paskirties ne
supranta.

Blogas geriančiųjų pavyzdys 
sudaro pavojų ir žalą jaunuome
nei. O esmėje jaunuomenės ug
dymuisi ir auklėjimuisi stovykla
vietė yra skirta ir blogo pavyz
džio vertėtų vengti.

Ši problema šiemet bus spren
džiama radikaliai. Tie, kurie ne
pajėgia susivaldyti, tesusirand’a 
savo išsigėrimams kitą vietą. 
Dainava tam netinka ir tai atsi
sako pakęsti.

Siekiant stovyklavimui sudary-

ti geras sąlygas, stovyklavietės 
vartai bus uždaromi 9 vai. v. Po 
to laiko stovyklavietės srityje pa
silikti stovyklaujančioje grupėje 
neregistruotiems nebus leidžia
ma.

Šalia jaunimo stovyklų šiais 
metais stovyklaus net keturios 
grupės Šeimų su vaikais. Kadan
gi stovyklavimas palapinėse ad
ministraciniai yra sunkiai su
tvarkomas, norinčius stovyklauti 
visą savaitę skatinama prisidėti 
prie vienos ar kitos šeimų grupės.

Jų stovyklavimo laikas yra se
kantis: Šaulių stovykla birželio 
15-21 d., sendraugių ateitininkų 
stovykla rugp. 3- 9 d., ben
drinė lietuvių stovykla rugp. 
10- 16 d., lituanistinių mokyklų 
mokytojų stovykla rugp. 17-23 d.,

Kiekviena iš tų grupių yra 
pramačiusi turiningą visos savai
tės programą. Vldb.

TAUT. IR VISUOMENINIO 
AUKLĖJIMOSI KURSŲ 

UŽBAIGA

Pereitą rudenį Detroite buvo 
įsteigti tautinio ir visuomeninio 
auklėjimosi kursai 14-17 amž. 
jaunuoliams.

Kursai vykdavo kartą į mėnesį, 
šeštadieniais nuo 9 v. — 1 v., 
kuriuose dėstė visa eilė asmenų 
specialiems dalykams (du dėsty
tojai po 2 vai. atskiram daly
kui).

Čia jaunimas buvo giliau su
pažindinamas su mūsų tautos 
paskutinėmis nepriklausomybės 
dienomis ir įvykiais, okupacija 
rusų, 1941 m. sukilimų, vokiečių 
okupacija, tremties gyvenimu, 
išblaškytų po visą pasaulį lietu
vių tautine veikla, lietuviškais 
veiksniais. Buvo giliau nagrinė
jama lietuvių klb., jos istorija, 
mūsų tautiniai šokiai, jų kilmė. 
Giliau buvo paliečiama mūsų li
teratūra čia išeivijoje - naujieji 
išeivijoje subrendę rašytojai; lie
tuviškoji spauda Amerikoje. 
Taip pat buvo aiškinta Nepr. 
Lietuvos santvarka ir dabartinė 
jos padėtis. Buvo kalbėta ir reli
giniais klausimais ir pašaukimų 
reikalu.

Kursuose dėstė - Gal. Gobienė, 
J. Damušienė, A. Astašaitis, Dr. 
A. Darnusis, Dr. Kęst. Keblys, 
Dr. K. Karvelis, Dr. J. Mikulionis 
ir svečias iš Toronto kun. J. Staš-

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina 

visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIJEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

kevičius.
Šiems kursams suorganizuoti, 

tėvų raginami, ėmėsi iniciatyvos 
mok. J. Damušienė ir mok. Dr. 
J. Mikulionis. Gavus iš DLBA 
Švietimo vadovo V. Petrulio pri
tarimą ir paskelbus spaudoje už
siregistravo 21 mokinys.

1968-9 m. kursą sėkmingai ir 
ištvermingai išklausė šie moki
niai: A. Arlauskaitė, D. Bartku
tė, S. Brizgytė, L. ir R. Garliaus- 
kaitės, Edm. ir R. Kaspučiai, B. 
Kvietytė, A. Majauskas, Linas ir 
R. Mikulioniai, A. Mikailaitė, 
V. Nakas, A. Paškus, D. Petru
lytė, R. Rukštelytė, A. Smalins- 
kaitė, Vida ir R. Skiočiai, V. 
Sirgėdas ir K. Veselkaitė.

Mokslo metų bėgyje buvo su
rengta arbatėlė šios klasės ko
lektyvui dr. V.V. Majauskų re
zidencijoje, kurios metu Danguo
lė Majauskaitė parodė skaidres 
iš savo kelionės po Europą ir 
Lietuvą, ir pravedė pokalbį apie 
Europos jaunimą lygindama jį 
su Amerikos jaunimu. Pokalbis 
buvo ypatingai gyvas.

Šių mokslo metų gale patikri
nus jaunimo nuotaikas didelė 
dauguma mokinių pasisakė už 
šių kursų pratęsimą dar metams.

- Jdv-

— Amerikoj šeima per 50 m. 
su važinė ja 60 auto padangų, 
1,400 dol. vertės.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
uuq, Kjvyliėa, 

automobilių, 
nvclkatoa, liti
nio
PatOglM is«i-
uiokizlii.- ae
bKO»-
I Č I U S

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
!ii*'iiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2«08 OOth St, Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
<333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis {vairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI
3U% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiuiiiiiiiiiiiimiii

Apdraustas perkraustymaa 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G

823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. birželio 5 d.
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Marąuette Parko Lituanistinės mokyklos tėvų komitetas 1968-69 m. 
V. Kupcikevičius, B. Vanagienė, pirm. J. Lintakas, I. Laučienė, M. 
Lukas, T. Kybartienė ir A. Vaičaitis. Nuotr. V. Noreikos

ATEINANČIOMS DIENOMS JIE NEŠA 

DŽIUGIĄ VILTĮ

Pusvalandis Marąuette Parko Lituanistinėje mokykloje

Jurgis Janušaitis

" m ' I S C B L L A N E o U S HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
Rxperienced sober man for exclu- 
sive motei iu Dės Plaines excell. 
aonditions and benefits.

A pply i n person.
HOLIDAY INN

MANNHE1M X- TOUHY
DĖS MAINĖS. ILLINOIS

Mokytojų kambaryje radau 
dvyliką moterų ir vieną vyrą. 
Vieni tarpu savęs kalbėjosi, ki
ti rausėsi sąsiuvinių krūvose, o 
mokyklos vedėjas Pranas Raz
minas su mokytoja K. Bradū- 
niene sklaidė ką tik išėjusį šios 
mokyklos gražų metraštuką 
“Vyturėlį".

— Nuostabiai graži kompani
ja. Dvylika moteriškų apaštalų 
ir vienas mokytojas, sveikinda
masis bandžiau juokauti.

*—■ Maloni aplinka, malonus 
ir darbas su tokiomis talkinin
kėmis — atrėžė ponas vedėjas. 
Iš visa ko buvo matyti, kad 
netrukus prasidės lietuvių kal
bos pamokos.

— Žiūrėkite, kaip šauniai ra
šo diktantus mano “studentai”. 
Daugumoje penketukams — 
rodydama vaikučių sąsiuvinius 
aiškino pirmojo skyriaus mo
kytoja M. Peteraitienė.

—- šiais metais galime didžiuo 
tis aštuntokais — abiturien
tais, iš 30 net devyni baigė la
bai genais pažymiais — iš kam
bario skubėdama pridūrė aštun
to skyriaus mokytoja Zita Vi- 
sookienė.

Sučirškė, subirzgė visoje mo
kykloje skambutis. Atsivėrė 
klasių durys. Iš jų 330 lietuvių 
vaikučių kėlėsi į lietuviškų kla
sių lietuvių kalbos pamokas. Ir 
nuostabiai graži tvarka. Visiš
ka tyla, tik kojų čežėjimas te
girdimas. Gražus mūsų atžaly
nas, šauniomis Vilnelėmis susi
rinko per porą minučių į jiems 
skirtas klases. Iš mokytojų 
kambaęio susimąstę išėjo mo
kytojai. Klasėse prasidėjo dar
bai.

— O kaip bendrai sekasi 
šiaį didžiajai lituanistinei Jūsų 
mokyklai — klausiu vedėją 
Praną Razminą.

— Turime, kaip matote, ge
ras darbo sąlygas. Puikiai su
gyvename ir visokeriopos pa
ramos susilaukiame iš šios mo
kyklos seselių ir parapijos kle
bono prel. V. Černausko. Dir
bame penikias dienas, kasdien 
po vieną pamoką ir vienu metu 
visose klasėse. Džiugu konsta
tuoti, kad mokiniai daro tikrai 
gerą pažangą, šiais metais iš
leidžiame 30 abiturientų ir iš 
jų, kaip minėjo mokytoja Z. Vi- 
sockienė, devyni labai genais 
pažymiais. (Tai džiugina mus ir 
tuo džiaugiasi tėvai. Tai atei
nančioms dienoms neša džiugią 
viltį. Iš jų išaugs gražus būrys 
sąmoningų lietuvių. Mūsų dar
bas nebus veltui dirbtas, — pa
sakojo vedėjas Pranas Razmi
nas, mane lydėdamas į pirmąją 
klasę, kurioje simpatinga mo
kytoja Irena Šėrelienė jau vedė 
pamoką.

_  Gerą dieną ponai —. visi
vaikučiai sustoję pasveikina 
mudu su vedėju, įėjusius į kla
sę ir toliau tęsė savo darbą.

Klasėje 22 mokiniai. Maža 
mergytė lentoje rašo: Simas 
veda Šamą.
_ Vaikučiai, Ikturie pastebė

jai Klaidą, pakelkite ranką — 
sakp mokytoja. Pakyla miškas

mažyčių rankučių. Reiškia yra 
klaida.

Nerytė! — (Siamą reikia ra
šyti su nosine, o ji neparašė — 
čiauška mažytė.

— Parašyk: Šuo Šamas. Vėl 
pakyla rankutės.

_  Ponia mokyotja, ji para
šė šuo, o turi būti šuo, ant 
s nėra ženklelio, profesoriškai 
dėstė Brazytė.

— Kodėl įSamas rašomas di
džiąją raide? — (klausia moky
toja. Klasėje vėl rankučių miš
kas.

— Šamas yra tikrinis daik
tavardis — vienu atodūsiu iš
drožia Deveikytė.

— Jautofcaitę prašau išeiti 
prieš klasę ir padeklamuoti ei
lėraštuką. Eilėraštį “Tėveli“ ji 
su įsijautimu deklamuoja ir vie
nas posmas kažkaip nenusiseka.

Lyg talkon atskuba Edmun
das ir drožia: — Tau gerasis 
tėti, noriu prižadėti — (be pak
laidos, tvirtu tonu, bet tarda
mas tietUšėli.

— Edmunduk, tark ne t i e- 
t u Sėli, bet tėtušėli -— pa
taiso tarimą mokytoja Irena 
Šerelienė.

— Jūraitytė Rita parašyk 
žodį lentoje su dvibalsiu uo, o 
jūs vaikučiai visi parinkite su 
šiuo dvibalsiu po žodį — užduo
da naują uždavinį mokytoja.

Ir pabiro kaip iš rago: Rita 
rašo nuodingas, Liškūnas parin
ko uodą, Deveikytė _  šuo, Ci-
Ibaitė — uogos. Ir taip pamoka 
tęsėsi. Jautėsi tam tikras gra
žus vaikučių susidomėjimas dės 
tomais dalykais. Gi mokytojos 
Irenos šerelienės metodas vai
kučiams suprantamas, juos do
minąs, gyvas ir sklandus. Pir
mokai gražiai skaito lietuviškai.

Valandėlei stabtelėjame ir ki
tame pirmame skyriuje, kur 
mokyt. M. Pėtęraitienė moko 
21 “studentą“. Čia vyko skai
tymo pamoka. Jie skaitė apie 
Kiškutį posmeliais ir visi sutar
tinai. Ir šioje Iklasėje jautėsi 
gražus lietuviškų žodžių tari
mas, gerai rašo ir diktantus.

Penktoje klasėje buvodami 
(Nukelta j 7 nusl.'

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

CLASSIFIED GUIDE
AC YS

ĮSIGYKITE P A BAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.
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Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

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

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

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.
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VYSK. BOČIO 

ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai jdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE

Ši knyga nėra specialiai skirta 
kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams. nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala- 
’hnai kunigui

Knvga gaunama “Drauge”. 
Kaina 5 dol.. 720 pusi.

Illinois State gyventojai prie kainos 
tari pridėta 5% taksų.

P fi M E S I O !
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JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre 
tai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

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

RADIO PROGRAMA

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

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atimu 

jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000.

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

5 ir 8 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

8. 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5 H kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance Income Tai 

Notary Public

273" VV. 43rd St CL 4-2390

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti. REMKITE “DRAUGĄ’

real estate

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

-r itft L

ALEX MUS — REALTOR
Matu Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, BĮ. Tel. OL 6-2233 

tutinu šimtus namų Ciceroje, Benvyue, Riverside, La Grange Para 
r kituose vakariniuose priemieečinose Prašome užsukti ) mfisu ištaiga 

ir išsirinkti Iš katalogo
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Nebrangiai parduodama* Marąuet
te pke. — 2519 VV. 71 St, 2-jų 
aukštų modernizuotas namas su 
pilnu rūsiu. Viršuj 5 kamb. butas, 
nauja spalv. vonia, keramikos ply
telės, virtuvėj kabin., apačioje di
delė biznio patalpa ir 2 kamb. 2-jų 
auto garažas. Skambinti po 6 v.v. 
778-8378.

Mūr. 5 kamb. ‘‘randi” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.:
11380 So. Natorna Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.
^alininkas parduoda — 4105 S. 
Artesian, mūr. ir med. namą. Di
delis sklypas, garažas, centr, gazu 
šild. 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy, 2 
pilnos vonios. Pilna pastogė. Šva
rus Apžiūrėti galima visą laiką.

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

ti, senumo mūr. namai su garažais. 
Vietoves Marąuette Ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Prie 72 Ir Lavvndale — 6 kamb., 

9 metų de Luxe buugalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,600.

Prie 88 ir AVestem 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 
butai Ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 Jkamb. ir butas rūsy 3-jų kamfc 
$28,900.

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

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

8 kamb. 10 metų de luxe mūi 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr 
garažas.

1H aukšto, 2 butai—5 Ir « kam! 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po & kamb. (3 mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mflr Prie 67 tr Callfornla
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezldenoljn 
prie 71 Ir California. $19,000.

kmb. 3 metų mflr. bungalon 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas SO 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.

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION C0.

i REZIDENCINIAI,
{komerciniai,
1 MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 VVest 69tti Street 
TeL HE 4-7482

TELEVIZI JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir tai.simas.

L MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1063

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir |>ilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaee -— VVA 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60682, Tel. YA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-condltioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 434-0421 

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

10% — 20% — 30% piginti mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir nutonto 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 West Ofith Street 
Cbieago, Illinois 

Tei. GA 4-8854 ir GR 6-4330

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgą metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDO 

J RUDIS — Tel. CL 4-1050
f III I liti 11111II11III f 111II111111 Hl n 111111111111 <

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os. Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiib

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiamo visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pėdus ir alr oonditioning ) 
naujus ir segus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir sų 
žinlngat Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
♦444 8. VVestern, Chleago 8, III

Telefonas VI 7.3447.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

POLISHER 
AND BUFFER 
Plaling Job Shop

Kxpprionco n duobsi t ry ■ in fInishlnfr 
ai! types of mctal«. Call: , 

TBL. — NE 1-4324

W E NEED
JOURNEYMEN
MACHINISTS

LATHE
OPERATORS

Full or Part Tirne
Paid Vaeations. Paid Holidays & 
Excellent Insurance Program.

Apply In Person, VVrlte or Call: 
(815) 962-8884

VALUE MACHINE AND 
TOOL COMPANY

2125 Kishvvaukee St., 
Rockford, Illinois

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shift 

No piece vvork

* FLAT DIE HflMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
vvorkers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMARER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear of 882 S. Central Avė.)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt have experience in automo- 
tive shop. See Mr. Fisher.

AUTO PARTS AND GEAR CO. 
2487 Miltvaukee Avė. — 384-4141

WAREHOUSEMAN
Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Mąjor Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

VYRAI IR MOTERYS ”

MAN & WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — sober and reli
able. Mušt have experience in all 
arens in maintaining a amall re- 
tirement heme.

Job opportunity for the wife as 
2nd cook or in housekeeping de
partment.

VV'rite to:

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street

Chicago, Illinois 60629

HELP VVANTED -— MOTERYtT

W O M A N
Por CONTRACTORS’ 2-GirI OPF1CP 
Rece.ptton. bito Typlng & General 

Office Work.
Call Mr. Rockoff — 825-6695

GRECO CONTRACTORS, INC. 
6110 N. River Rd., Rosemont, III,
REIKALINGA MOTERIS va 
darbui namuose dvi dienas s 
tėję. Rekomendacijos reikali 
Beverly apylinkėj. Skambin
239-1865.

tight birfeh defectsl

M ARC H 
DIMES



Grupė Chicagos lietuvių vienų iškilmių metu. Iš k. j d.: Valonis, Kas- 
kaitls, Valonienė, Biežienė, dr. Biežis, St. Balzekas.

ŠIURPI MIRTIS ŽYDINČIAM GEGUŽY

Neapsakomai skaudi žinia 
nusiaubė New Yorką ir plačią
ją lietuvių visuomenę, kad š. m. 
gegužės 15 d. mirė a. a. Kęstu
tis Kudžma, vienas iš ryškiausių 
ir šviesiausių savo kartos at
stovų. Mirė jis staiga, toli nuo 
namų, Albany, N. Y., kur bu
vo išvykęs tarnybos reikalais. 
Kai jis tą rytą atsisveikino su 
žmona, paglostė gal dar mie
gančių vaikučių galveles, mirtis 
jau šypsojosi... Tik laukė dar... 
Pasislėpus gegužės žieduose gal 
ilgai tykojo jo, kol, išmušus va

liau, tėvynę jis paliko dar jau-
’nuolio amžiuje, nes tėvai liko
Lietuvoje. Nepasiklydo jaunuo
lis, keliaudamas vienas sveti
mais keliais, svetimam krašte. 
Drąsiai žengė gyveniman, pažin
damas, kas neša laimę ir pasi
sekimą. Vokietijoje baigė gim
naziją, o pasiekęs šį kraštą, N. 
Yorke baigė universitetą, siek
damas magistro laipsnio. N. 
Yorke jis surado sau puikią gy
venimo draugę, — dr. Ingelevi- 
čiaus dukrą Reginą. Visada bu
vo malonu stebėti šią jauną, gra

landai, anot V. Myikolaičio-Pu- i žią, inteligentišką porą. Ir, ro-

ATEINANČIOMS DIENOMS
(Atkelta iš 6 psl.) 

klausėmės mokytojos Onos Ja- 
gelienės vedamos pamokos, čia, 
vyručiai, jau ne juokai. Įvairių 
laikų veiksmažodžiai! atriamoji 
nuosaka ir kitokios gramatikos 
gudrybės, bet penktokai, atro
do, gerai paruošti, šiuos sun-

eia šiam ansambliui ir jo darbu 
džiaugiamės ir jam dėkingi. Tu
rime ir tautinių šokių šokėjus. 
Juos ruošia Irena Smieliauskie- 
nė su padėjėjomis I. Blekytė ir 
V. Gutauskaite, o jų talkinin
kas šarmus akordeonistas Ed. 
Šilkaitis. šokėjai yra gražiai

tino, tarė: “Duokš man ranką 
ir eiva”... Ir nusivedė jį mirtis, 
išplėšusi iš mylimos šeimos, iš 
artimųjų, iš bičiulių. Ir taip štai 
ga, taip netikėtai, taip anksti. 
Jis buvo dar toks jaunas, vos 
41 metų. Tik pradėjęs gyventi. 
Dar visa graži ateitis jo laukė.

kius klausimus sprendžia šaltai, pasirodę mokyklos šventėse ir 
apgalvotai. Tai aukštieji moks- Tautinių šokių šventėje.
lai ir gili brydė į lietuvių kai 
bos grožį. Mokytoja Ona Jage- 
lienė šias problemas savo “stu
dentams” stengėsi perduoti kuo 
vaizdingiausiu būdu ir gerai pa
rinktais pavyzdžiais.

Pirmose klsė'se bičiuliškai pa
sikalbėjome su jaunimu. Į klau
simą, kuo norėtų būti užaugę, 
atsakė: Ritutė — lietuvaite, Sa- 
liklis — daktaru, išdidus gud
ragalvis Tarnas —- vokiečiu ir 
lietuviu, Alytė Jonušaitė ir Ne
ris tik lietuvaitėmis.

Prisipažino, kad po pamokų 
su draugėmis ir draugais savo 
tarpe kalba angliškai, bet paža
dėjo, kad daugiau nebekalbės, 
nes jie laibai myli lietuvių kal
bą ir tėvelių gimtąjį kraštą Lie
tuvą.

Pamoka baigta. Trečioje kla
sėje seselės Salvatorės auklėti
niai sustoję gieda Lietuvos him
ną. Bet taįp grafciiaitir nuošir
džiai, kad net už širdies griebia. 
Sustojome dr mudu su ponu ve
dėju ir pagarbiai išklausėme 
vaikučių giedamo himno. Ir tai, 
sako vedėjas, seselė Salvatorė 
savo klasėje daro laibai dažnai. 
Garbė mielai seselei.

Po gražių įspūdžių klasėje 
su vedėju ir mokytojais sugrįž
tame į pokalbį apie kitus reika
lus.

— Jūs girdėjote Marąuette 
Parko lit. mokyklos tautinį an
samblį mokyklų ruoštame kon
certe. Juk puikiai dainavo šim
tinė mūsų dainininkų. Tai dai
nų mokytojo ir to ansamblio 
vadovo V. Gutausko nuopelnas. 
Jis daug brangaus laiko pašven-

Velionį arčiau pažinau 10 m. 
gyvendama N. Yorke, kai ne 
kartą teko būti drauge ar tai 
At-kų sendraugių ar Liet. Fron
to bičiulių valdybose. Dirbti su 

. ... .juo buvo tikras malonumas, nes
niais reikalais rūpinasi, bei fi- į,uvo nepaprastai pareigin-

Gi mokyklos administraiei-

dos, viskas taip puikiai sekėsi: 
augo du sūnūs, gražus namas, 
kuriame dar neseniai įsikūrė 
drauge su uošviais Ingelevičiais 
ir švogerio dr. V. Vyganto šei
ma Great Neck, N. Y. Gyveni
mas šviesus, daug naujų vilčių.

Bet dabar, kai gamta svaigs
ta nuo pavasario žiedų, kai tais 
žiedais uždengta Kęstučio šir
dis, kokį užuojautos žodį suras
ti žmonai, vaikam, artimiesiem ? 
Kaip melstis, prašyti amžino po-

Mūsų kolonijose
Kenosha-Radne, Wisc.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

LB Kenoshos - Racino apylin
kės organizacijų rengti Lietu
vių dienai ir pavergtų tautų pa- 
^minėjimui komitetas šaukia 
svarbų susirinkimą birželio 8 d. 
M. Vitkausko restorano patal
poje, Kenosha, Wis., 3 vai. p. p.

Prašome dalyvauti visas tų 
organizacijų valdybas, kurios 
įeina į rengėjų komitetą ir abie
jų kolonijų lietuvius, kurie do
misi ir užsiangažavę talkinin
kauti LD ir pavergtųjų tautų 
iškilmingo paminėjimo pravedi- 
me. Br. Juška
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— Amerikoje 40% visų pės-; — Darbas yra jėga; už tai mo
tųjų žuvo dėl savo kaltės,1 dernieji būtinai nori jėgą pavergti
r. „nr. socialiniais įstatymais ir priežiūra.9.600 asmenų. . ' _ FoWdU

nariui
.Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos

Dail. Kaziui Žilinskui
staiga mirus, giliai užjaučia MARIJĄ ŽILINSKIE
NĘ, IRUTĘ ir ANDRIŲ KUPREVIČIUS ir kartu 
liūdi

Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga

ilsio, kai jis dar ilgai turėjo gy
venti šeimai, visuomenei? Aš tik 
keliu akis į dangų tardama:
“Kodėl, kodėl, o Viešpatie, pasi
šaukei jį pas save? Ar gi dan
guj prireikė žemės žiburių?”

L. Baltrušaitienė

nansimių sunkumų naštą neša 
tikrai darbštus tėvų komitetas: 
pirm. J. Lintakas, V. Kupcike- 
vičius, B. Vanagienė, I. Laučie
nė, M. Lukas, IT. Kybartienė ir 
A. Vaičaitis. Siu tėvų komitetu 
buvo miela dirbti ir jam lieka
me dėkingi. Tiesa nespėjome 
aplankyti visų klasių, bet ir Ii 
kusiose būtume radę tokią pat 
nuoširdžią darbo nuotaiką ir 
uoliųjų mokytojų pasišventimą 
vaikučiams įdiegti meilę Lietu
vai ir išmokyti juos lietuvių 
kalbos.

Be jau minėtų, antroje a 
klasėje .dirba mokyt. R. Kriau
čiūnienė, antroje b _ E. Brei- 
merienė, trečioje a—- G. Valiu
lienė, trečioje ib — K. Bradū- 
nienė, ketvirtoje F. Tarulienė, 
šeštoje — seselė M. Perpetua, 
septintoje -r- A. Rūgytė ir 'aš
tuntoje— Z. Visockienė. Tiky
bą — seselė M. ISalvatorė, ku
rios klasėje girdėjome giedant 
himną. Taigi kaip matome, mū
sų mokyklos darbas šiais me
tais buvo tikrai našus ir dar
bo rezultatais esame patenkinti, 
atsisveikindamas nuoširdžiai 
kalbėjo mokyklos vedėjas Prar 
nas Razminas, kuris drauge ,su 
savo talkininkais mokytojais 
tyliai, bet prasmingai dirbo li
tuanistinio švietimo darbą ir 
šiuose šeimos ir Švietimo pa
skelbtuose metuose atidavė di
džią duoklę gimtajam lietuviš
kam žodžiui šioje mokykloje. 
Jūsų kilnų darbą minime su gi
lia pagarba.

'gas, tvarkingas žmogus. Kur 
'tik jis pasirodydavo, ir savo gra 
'žia išvaizda, ir puikia iškalba 
ir aukšta kultūra jis tiesiog vi
sus užburdavo. Retas kuris iš jo 
kartos galėjo lygintis su juo. Re 
prezentacijai sunku būtų rasti 
tinkamesnį. Ir kartais pagalvo
davai, kaip tiek daug gėrio ir 
'grožio susikaupę jame ? Kiek ži-

G
Vestuvėms,
Ir kt.

gužauskų
BKVERDY HII.ES GEUNYČJlA 

2443 W, OSrd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

£ L e S
banketams, laidotuvėms

■
a]"a

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
(Atkelta iš 4 psl.) 

va medžiaga, žinoma, ir ateity
je daug lengviau pateks į dien
raščių formas. Ir čia tenka pa
brėžti, kad prieš daug laiko Lie
tuvos vyčių, J. Daužvardienės ir 
kitų pradėtas laiškų rašymo vajus 
vis labiau įsipilietina platesnė
se lietuvių masėse ir vis gausė
jantys lietuvių laiškai redakci
joms atneša tuos vaisius, ku
riuos vienu kitu pavyzdžiu ban
džiau iškelti šiame straipsnyje.

•Tarp kitų šiame darbe mums 
ctaug padeda ir naujas bei judrus 
vardas — Stanley Balzekas ir jo 
muziejaus gerai suorganizuotas 
propagandai štabas.

Ta tema, apie kurią čia rašiau 
ir kur jau pasiekta nemažų lai
mėjimų, norėjo plačiau pajudin
ti ir neseniai įvykęs Antikomu
nistinis seminaras. Ar to semina
ro pasėta sėkla, jei jos keli grū

deliai ir išdygtų, atneš kokių 
vaisių, pamatysime. Bet mano 
praktika didžiausius politinius 
vaisius, surandant draugų Lietu
vos laisvės kovai, atneša pvz. B. 
Armonienės knygos “Palik a- 
šaras Maskvoje” kuo platesnis 
paskleidimas amerikiečių tarpe. 
Aš asmeniškai žinau pavyzdį, 
kad knyga keliauja ir per švieses
nių negrų rankas. Taip pat po
litiniam reikale gali efektin

giau padėti ir asmeniški kontak
tai su redaktoriais ar žinomes- 
niais kolumnistais. Bet iki šiol 
mums kuris nors eilinis kongres- 
manas, atrodo, yra daug svarbes
nis už garsų kolumnistą ar re
daktorių.

VI. Rmjs.

Catherine Šinkūnas
PAULAITYTfi

Gyveno 4341 S. Fairfield Avė.
Mirė birželio 3 d., 1969, 11:45 

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jur

barko parapijos, Greičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko ddeliame nuliūdime 

vyras Jurgis , brolis Joinas Pau
laitis, jo žmona Uršulė, Lietuvoje 
2 seserys: Monika Greičius su 
šeima, Ona Paulaitis, 2 broliai: 
Kazimieras, jo žmona ir šeima, ir 
Juozas su žmona ir šeima, brolio 
sūnus Bronius Paulaitis su žmo
na ir šeima, ir kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fomia Avė.

Laidotuvės įvyks penktad,, 
birželio 6 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po parrpldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, broliai, sese
rys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

PA D £ K A
A. T A.

R i k 1 i k i ū t ė 
ONA BALTRUŠAITIENE

Mūsų mylima Mamyte lr Močiutė sulaukusi 92 m. amžiaus ba 
landiio mėn. 5 d. — Di'dyJJ šeštadieni — iškeliavo pas savo Vieš
pati Amžinybėn. Palaidom Mt. Olivet kapinėse, AVaterbury, Conn.

Kartu gyvenome, kurtu keliavome, kartu ir duonos kąsniu da
linomės, tad šis atsiskyrimas mums toks skaudus.

Dėkojame visiems už visą «crą, kuri patyrėme mūsą liūdesyje, 
iškeliavus Močiutei Amžinybėn. Didžiai Gerb. kleb. J. VllčlaUskui 
už sutelktą paskutini patarnavimą už ntlalkymą Sv. (Mišią lr paly
dėjimą J kapus. Ačiū už turtus žodžius bažnyčioje, prlsimenaut 
priespaudos laikas, velionės tnlką savo vyrui knygnešiui Antanė
liui — Baltrušaičiui.

Karšta Tėvynės Meilė mūsą senuoliuose leido pakelti sunkins 
bandymą valandas, tikėjimas i šviesesnę dieną, į savąjį spausdintą 
lietuvišką žodį, kad Tėvynė bus šviesi.

Padėka kun. V. Balčiūnui už maldas koplyčioje, Sv. Antano 
par. kleb. P. Salniliui, Ansonia, Conn. už dalyvavimą Sv. Mišiose 
ir paguodos žodi. Mūsą didžiai Gerb. muz. prof. A. Aleksiui, solis
tams: šeimos prleteliul p. Edui. Stulginskiu už giedojimą šv. Mi
šią metu, p. .T. Brazauskui giesmės, kuri dideliame skausme taip 
lutguodžia. suramina “Jei skausmas Tau .širdj” tokiu jausmingu 
giedojimu, jog' jutome šjos asmenybės visą sielos alsavimą. Vi
siems, kurie užprašė Sv. Mišias už velionės sielą, visiems velione 
aplankiusiems koplyčioje, bažnyčioje, polyde) ilsiems J kapus lr pa- 
reiškusiems miltus užuojautą asmeniškai laiškais.

Ačiū širdingai grabnešinms, paaukojusiems tą. darbo dieną: 
p. A. Baisiui, p. S. Rickevičiui,, p. J. V7alknuskui ir p. J. žemai
taičiui. Gili iuąlfįin L. If.. jgalioilniui p. J. Brazauskui už jautru 
žodi, už iniciatyvą, pastangas, kad mūsų velionės vardas būtą jra- 
šylJis t Lietuviu iVuida, Ir už korespondenciją stumdai.

Ačiū visiems, kurie aukojo velionės vardu I,. 1\, taip gi VVat. 
Lietuviu Bendr.. Moterą klubui ir narėms ąž auką ir velionės pa
gerbimą skaitlingu dalyvavimu koplyčių le ir laidotuvėse. Jūsų vi
są dėka mūsą velionė močiutė Ona Baltrušaitienė Įrašyta J Lie
tuviu Fondą.

Su giliu dėkingumu

Duktė VALERIJA TGAIMENC

Anūkai: JULIJA IR VINCAS PliOUžIUKAlMAl. ANTA
NAS IR TERESE IGACNIAT, LEONAS IR NOR
BERTAS IUAl'MAI (Australijoje)

Proanūkiai: .lASMINA, TOMAS lit DINAS

A. “f" A.
LUBOMIR SNARAS

SNYDER
Gyveno 7213 So. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois. 

Anksčiau gyveno Town of Lake rajone.
Mirė birželio 2 d., 1969 m., sulaukęs 80 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Betty Warner, 

jos vyras Stanley, 2 sūnėnai: John Janonis, jo žimona Julia, 
ir Edvvard Janonis, jo žmoną Ethel ir jų šeimos', bei kiti gi
mtinės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., birželio 5 d. 1 vai. popiet 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks penktad., birž. 6 d. iš koplyčios 1 vai. popiet bus nuly
dėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę; Dukterėčia, Sūnėnai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Telef. YA 7-1741.

A. -f- A.
VIKTORIJAI DUMBLIAUSKIENEI

Lietuvoje .mirus, jos dukrelę Lietuvių Bendruomenės veikėją ir 
nenuilstančią Lietuvių Fondo narių verbuotoją bei visuomeni- 
ninkę

ALBINĄ GAVELIENĘ
ir jos šeimą su artimaisiais Tėvynėje bei tremtyje šioje gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
East Saint Louis, Illinois, Apylinkė

East St. Louis, III. Lietuvių Šeštadienines Mo

kyklos mokytoją

p. A. GAVELIENĘ ir šeimę, 
jos mamytei a. T a. VIKTORIJAI DUMBLIAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Mokyklos mokiniai ir mokytojai

A. -j- A.
ANELE SKARULIS

Gyveno 7344 Pierson St., Detroit, Michigan.

Mirė birželio 3 d., 1969, sulaukus 51 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 21 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Aleksandras: Lietu

voje brolis Vladas Bernotas ir kiti giminės; Chicagoje gimi
naitės Zosė Pūras, oKstė Balzaras, Viktorija Karaitis; New 
Yorke Valė Šileikis; Massachusetts Andrius Dėdinas ir Alek
sandras Dėdinas.

Kūnas pašarvotas Baužos koplyčioje, 1930 — 25th St.. 
Detroit, Michigan.

Šv. Rožančius bus kalbamas koplyčioje penktadienį, 8-tą 
vai. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 7-tą dieną! 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj 9 vai. įvyks ged. pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Vai. S. Bauža, Telef. TA 5-1275.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;
2633 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

NUOPIRKITE DABAR TIESIOG
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — 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

LACKAVVICZ IR SONOs"
2424 W. 69th STREET Tei. REpublic 7-1218
2814 W, 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-S572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArda 7-3101

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel, YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tei, OLympie 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL TeL 636-2820,

<
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X Kard. J. Cody, Chicagos 
arkivyskupas, pranešė komi
tetui, kad birželio 29 d. da
lyvaus iškilmingose naujojo Eu
ropos lietuvių vyskupo A. Deks- 
nio laikomose pamaldose švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke ir taip pat 
priėmime iMartiniąue salėje. Be 
to, esame patyrę, kad kard. J. 
Cody dalyvaus ir vysk. A. Deks 
nio 'konsekracijos iškilmėse Bel- 
leville katedroje birželio 15 d.

X Igno Malėno priešmokyk
linio amžiaus (2—4 metų) vai
kam knygelės, jau parengta 
spaudai, iš (kurių jie išmoks 
skaistyta. Tai geriausias atsaky
mas abejojantiems mažųjų lie
tuviukų — lietuvaičių tėvams, 
nes vaikai patys mokysis, mažai 
reikalaudami vyresniųjų pagal
bos. Pirmoji knygelė A rudenį 
išeis iš spaudos. Ji bus gausiai 
iliustruota, kad vaikai ją norės 
turėti Ikadp paveikslų knygą. O 
knygelė turės tik 16 psl. Bus 
dar tokios 2 knygelės. Tai išti
sa priešmokyklinuko enciklo
pedija, kurią dar sudarys O ir
U. Jos spaudai jau taip pat pa
rengtos.

X K. Donelaičio lit. mokyklų
visuotinis tėvų susirinkimas į- 
vyks birželio 7 d. 9:15 vai. ry
to Francis M. MoKay mokyk
los salėje. Bus renkamas 1969- 
-70 m. tėvų komitetas ir revi
zijos komisija. Į tėvų komitetą 
yra sutikusi kandidatuoti visa 
eilė tėvų. Visų tėvų pareiga šia 
me susirinkime dalyvauti, nes 
bus sprendžiami svarbūs mokyk 
los reikalai. Po susirinkimo ten 
pat bus iškilmingas mokslo me 
tų užbaigimas.

X Kun. Ant Saulaičio, 8. J.,
primicijos įvyks birželio 15 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Jauni
mo centro didžiojoje salėje.

X Dariaus - Girėno Lit. Mo
kyklos mokslo meto užbaigimo 
aktas ir mokinių pasirodymai 
bus šį šeštad., birželio 7 d., Ga
ge Panko Field House patalpo
se, 11 vai. ryto. Tėvai prašomi 
suvesti vaikus jau 10 vai. (Ten 
pat 10 vai. įvyks visuotinas tė
vų susirinkimas. Visi tėvai pra
šomi dalyvauti. (pr.J

X Paskutinė proga pamatyti 
ANTRĄ KAIMĄ. Pakartotini 
pasirodymai įvyks birželio mėn. 
6 ir 7-to dienomis, Play House 
salėje, 2515 W. 69th St., Mar
ąuette Parkas, apie 8 vai. vak. 
Dėl rezervacijų sikambinti N. 
Stakauskienei PR 8-6804.

(pr.)
x Retas vėsintuvas turi į- 

taisus ir šviežiam orui iš lauko 
imti ir sugedusiam į lauką iš
mesti. Vienas iš tokių yra Wel- 
bilt, gaunams pas Gradinską, 
2512 W. 47 ISt., FR 6-1998. (sk. j

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir j- 
dėjimui veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na-

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

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefoną- 
VT 7-7747 (ak i

X J. Puodžiūno Baleto Stu
dijos Vakaras įvyks šį šeštad., 
birželio 7 d., 7:30 v. v., Jauni
mo centre. Visi 'kviečiami atsi
lankyti. (pr.)

X Am. Liet. Montessori D- 
jos Vaikų Nameliai, 2743 W. 
69th St., dabar priima regist
racijas 1969—70 mokslo me
tams. Inf. prašomi skambinu 
tel. 471-0250 ar 767-2866.

Ipr.)

Chicagos
žinios
DIENĄ DARBE,

NAKTĮ KALĖJIME
Carl Johnson, 1527 ,9. Wolf 

road, Chicagoje sukorė 338 pa 
baudos lakštus už automobilio 
pastatymą neleistinose vietose. 
Už juos turės užmokėti net $4, 
009. Teisėjo sprendimu dienos 
metu galės dirbti ir iš uždarbio 
tam tikra suma Ibius išimta bau 
dai sumokėti, gi 60 naktų turės 
praleisti pataisos namuose, 
miesto kalėjime.

DIDŽIAUSIA MOKSLEIVIŲ 
LAIDA

Lame Teohnical aukšt. mo
kykla 'šįmet išleidžia 1,025 moks 
leivius. Antroje vietoje yra Ke
nnedy mokykla su 886, o tre
čioje Fenger aulkšt. mokykla su 
727 moksleiviais.

APIPLAUKĖ PASAULĮ
Michael Kane, 28 metų, iš Ke 

nihvorth priemiesčio, geg. 30 d. 
užbaigė 32,000 mylių kelionę 
aplink' pasaulį. Jis išplaukė ke
lionėn buriniu 40 pėdų laivu 
1967 m. rugp. 2 d.

GAUDAVO GRĄŽO?, UŽ NE
SUMOKĖTUS MOKESČIUS

Federalinė policija areštavo! 
George Tunner, 9000 IS. Aber- 
deen, kuris iš federalinio iždo 
nuo 1965 metų išgavo $80,000 
grąžos už nesumokėtus mokes
čius. Keturių metų laikotarpy
je, jis 112 kartų, įvairiomis pa
vardėmis dangstydiamasis, kiai 
dingai painformavo Internal Re 
venue tarnybą, kad jam iždas j 
skolingas už permokėtus mo
kesčius, kurių niekad nebuvo į- 
mokėjęs.

NUSIPIRKO 
GOLFO AIKŠTĘ

Chicagos multimilijonierius 
Harry Chaddick nusipirko San 
Jacinto 200 akrų golfo aikštę 

: Palm Springs, Calif. Užmokėjo 
milijoną dolerių.

ISAMDYS 1,000
NAUJAM FABRIKUI

Allis - Chaimers kompanija 
statys naują fiaibril’.cą 156 akrą 
sklype prie Lincoln thighway ir 
Cicero avė. Fabrikas samdys 
apie 1,000 darbininkų. Statyba 
kainuos apie 6 mil. dolerių.

X Marijonų bendradarbių 
Marąuette Park skyriaus susi
rinkimas paskutinis prieš atosto 
gas įvyks šį sekmadienį, birže
lio 8 d. 2 vai. parapijos salėje. 
Po sus-mo bus draugiškas žai
dimas kauleliais ir vaišės.

X Amerikos Lietuvių kon
greso programoje atskirais pra 
nešimais ne tik numatyta pa
žvelgti į laimėjimus Lietuvos 
laisvinimo darbe, be taip pat 
panagrinėti ir nesėkmes. Rea
lus įvertinimas laisvinimo dar
bų sėkmių ir nesėkmių sudarys 
tvirtus pamatus ateities veiklai.

X Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis šaukiamas birželio 8 d. 
sekmadienį, pirmą vai. Jaunimo 
centre, 5620 S. CIaremont Avė., 
Chicago, III.

X “Pirmieji Žingsniai, Kr. 
Donelaičio mokyklos mokiniu 
laikraštėlis, išėjo pažymėtas nr. 
5. Jame apstu pačių mokinių 
straipsnių, iliustracijų ir nuo- 
nuotraukų.

X Lietuvių veteranų s-gos 
Chicagos skyriaus ramovėnų 
susirinkimas įvyks birželio 8 d. 
12 v. d. Jaunimo centre.

X Stalo teniso turnyras, 
ruošiamas Korp! Vytis, įvyksta, 
šį šeštadienį, 9 vai. ryto Jauni
mo centre. Registraciją vykdo 
Andrius Markulis, telef. RE 7- 
7864.

X Elena ir Petras Liekai 
susilauikė iš Lietuvos svečio su 
uaus Vytauto.

Marąuette Parko Lituanistinės mokyklos mokytojai 1968-69 mokslo metais: Iš kairės j de'inę sėdi: sės. 
M. Salvatorė, M. Peteraitienė, vedėjas Pranas Razminas, sės. M. Perpetua, A. Rūgytė, F. Tarulienė. Stovi: 
E. Breimerienė, G. Valiulienė, O Tagelienė, K. Bra dūnienė, Z. Visockienė, I. šerelienė ir R. Kriaučiū- 

Nuotr. Z. Degučiomene.

< HHAi.o.i ii: Amimst
NAMŲ SAVININKŲ 
MASINIS MITINGAS

Gegužės 23 d. 7 vai. v. Mar
ąuette salėj įvyko Marąuette 
Parko Namų Savininkų masinis 
susirinkimas. Mitingą atidarė 
pirm. J. Skeivys, po įžanggi- 
nio žodžio, tolimesniam vado
vavimui perdavė Juozui Bacevi
čiui. IStekretoriavo arch. Alber
tas Kerelis.

Į mitingą atsilankė labai 
daug žmonių, kurių dauguma 
netilpo salėje. Susirinkusieji ak
tyviai dalyvavo diskusijose ir 
kėlė įvairius jiems rūpimus 
klausimus, kurių namų savinin
kai turi labai daug. Mitinge da
lyvavo Marąuette Parko ir piet 
vakarių organizacijų atstovai, 
įvairių tautybių. Visi dalyvavu
sieji atstovai, palaiko tą pačią 
mintį ir veiklą, kaip ir Marąue
tte Parko Namų savininkų or
ganizacija. Taip pat ir jiems 
yra tos pačios bėdos ir negero
vės.

Adv. Charles Kai iškėlė min- 
;į ir plačiai kalbėjo apie esamą 
nepakenčiamą padėtį Chicago 
je, kur siaučia įvairūs krimina- 
iniai nusikaltėliai niekeno ne- 
Tukdomi. Visų organizacijų 
itstovai ir susirinkusieji, kėlė 
irotestą, kad miesto valdyba 
rietkvienais metais kelia nuosa
vybės mokesčius. Kiekvienas 
lamų savininkas kelia klausi- 
ną, kada bus galas nuosavybės 
nolkesčių kėlimui. Daugumas 
lalyvių nusiskundė, kad už na- 
nuką užmoką virš tūkstančio 
lol. metinių mokesčių.

Juozas Bacevičius, perskaitė 
parengtą šio masinio mitingo 
rezoliuciją, kurią pasirašė visų 
dalyvavusių organizacijų atsto
vai. Viena rezoliucija bus įteik
ta Illinois State gub. Ogilvie ir 
antroji Chicagos miesto merui 
R. Daley. Rezoliucijos pasirašy
tos mokesčių įkėlimo ir kitais 
svarbiais namų savininkų rei
kalais. ASta

LIET. KAT. SUSIV. CHICA- 
GOIS APSKR. KUOPŲ ATSTO

VŲ SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyko gegužės 

29 d. Vyčių salėje. Buvo išklau
syta apskr. valdybos narių pra
nešimai ir nusagstytos gairės 
1969 m. veiklai. Daugiausiai bu
vo atkreiptas dėmesys į veiklos 
pagyvinimą. Po šio sekė nau

Lietuvių būrelis Romoje Algirdo Žemaičio šeimoje. Iš k. j deš.: kun. 
P. Gavėnas, saleziečių vyresnysis, Aliukas Žemaitis, kun. prof. A. 
Liuima, SJ, Rita Žemaitytė. Algirdas' Žemaitis, JAV atstovas prie 
JT Žemės ūkio sekcijos, Paulius Žemaitis, prel. P. Jatulis, Vincas 
Žemaitis, atkarpoje leidžiamos “Kelionės j Romą” autorius. Vanda 
Žemaitienė ir Marytė Žemaitytė.

jos apskr. valdybos rinkimai. 
Dr. VI. Šimaičiui pasiūlius, pra
šyti senąją valdybą likti ir 1969 
m., neatsiradus naujų siūlymų, 
pasiūlymas susirinkimo priim
tas. Apskr. V-lbą sudarė: dva
sios vadas — kun. A. Stašys, 
p-kas — A. Povilaitis, vicepir
mininkai dr. VI. išimaitis ir A.
Budrys, sekret.----- dr. P. Jo-
kubka, ižd. — F. Sereičikas, iž
do globėjai — K. D. Rubinas 
ir St. Rauckinas, daktaras,kvot. 
— dr. Z. Danilevičius, teisinis 
patarėjas — dr. K. Šidlauskas 
ir int'orm. reikal. — St. Juras. 
Pranešimus apie veiklą kuopose 
padarė jų atstovai, kame buvo 
siūlymų dėl veiklos pagyvinimo, 
o ypač mokesčių išrinkimo ir 
narių įrašymo. Palietus besiar
tinančio L. K. S. 69-tąjį seimą, 
kuris įvyks birželio 29, 30 ir 
liep. 1 ir 2 d. Waterbury, Conn. 
daugiausia buvo pasisakyta dėl 
gausesnio atstovų dalyvavimo, 
susirinkimo priemonių ir kelti
nų reikšmingų pakeitimų visam 
Susivienijimui. Nutarta prieš- 
seiminį kuopų išrinktųjų atsto
vų susirinkimą sukviesti birže
lio mėn. pabaigoj. K-

Mergaičių stovykloj Dainavoj

/S AR n IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

_  Marianapolio, Conn., pa
rengiamosios mokyklos mokslo 
metų pabaigtuvės įvyks birže
lio 8 d. Per penketą metų mo
kyklą baigė jau 218 mokinių. 
Iš jų 216 siekia aukštesnio 
mokslo. Marianapolio mokykla 
įsteigta 1931 m. Vedama tėvų 
marijonų vienuolių, kur mo
kykla ir vienuolynas stovi 360 
akrų žemės plote. Mokyklos di
rektorius kun. J. C. Petrauskas, 
MIC.

CICERO KOLONIJOJ
— A. a. Andrew IS. Wastak, 

Sr., 1512 Bo. 49th Avė., vietos 
gyventojas, mirė gegužės 24 d. 
Išauklėjo gražią šeimą, nesilša- 
lino nuo lietuvių, nors čia buvo 
gimęs, bet priklausė Kareivių, 
Raudonos Rožės klubams ir Da
riaus Girėno postui. Buvo pa
šarvotas Petkaus koplyčioj. Po 
gedulingų apeigų bažnyčioj ilga 
eilė automobilių nulydėjo į Šv. 
Kazimiero kapines.

— Liet. Raudonos Rožės pa
šalpos klubo narių susirinkimas 
birželio 6 d. Liberty salėje. Po 
susirinkimo vaišės ir pasikalbė
jimai

— Namų savininkų klubo
susirinkimas Liberty svet. bus 
birželio 10 d. Jis bus gausus, 
nes komisija įkalbės apie pasi
tarimus su miesto pareigūnais. 
Buvo laikai mes čia gyvenome 
kaip rojuj, žydėjo medeliai, žo
lynų niekas nemindžiojo, o apie 
langų daužymą nebuvo nei gir
dėti. Tas viskas liko tik prisimi 
nimas, senesnieji nesusigaudo 
kas čia pasidarė, baugu išeiti 
iš savo kiemo. D.

— Patersono, N. J. apylinkė 
savo metiniame susirinkime iš
sirinko naują LB apylinkės val
dybą iš Kęstučio Cižiūno, An
tano Gudonio, Vitos Matusaitie 
nės, Antano Rugio ir Angelės 
Stankaitienės. Balfo reikalais 
rūpintis ir toliau sutiko Juozas 
Majauskas ir 16 Vasario gim
nazijos rėmėjų būreliu — Vy
tautas Gružas.

— LB Jersey City apylinkė 
yra nutarusi įrengti ir 1970 me 
tų sutikimą Šv. Trejybės para
pijos salėje Newartke.

— Wisconsin Lietuvių dienos
proga išspausdintas biuletenis, 
•kuriame skelbiama pavergtų
jų tautų sąrašas ir pranešama 
kad komunisati yra sunaikinę 
85 mil. žmonių. Biuletenis pla
tinamas mokyklose, įmonėse ir 
išsiuntinėtas radijui ir spaudai. 
Vietos lietuviai laikai gražiai 
veikia J. Milišauško pastango
mis Wisconsin valstijoj vasario 
16 d. paskelbta lietuvių švente.I 
Valstijos seimelio toks raštas 
pasirašytas balandžio 23 d.

— New Britam, Conn., gegu
žės 4 d. įvykusiame Lojalumo 
dienos parade, Connecticut lie
tuviai gausiai dalyvavo ir lai
mėjo dvi pirmas premijas. Vie
ną trofeją laimėjo, kaip didžiau

Cicero Lituanistinių klasių mokslo metų pabaigtuvės

Cicero aukštesniosios ir že-' įteikė dovaną už pasišventimą 
mesniosios lituanistinės mokyk-1 mokyklai. Žemesniosios lit. 
los išleistuvės įvyko praėjusį mok. 20 pirmųjų mokinių gavo
šeštadienį, parapijos salėje.
Šventę pradėjo aukšt. lit. mok. 
vedėjas kun. dr. A. Juška, pa
sveikindamas mokinius, tėvus 
ir svečius, iškeldamas mokytojo 
reikšmę, ypač mok. J. Kreivė
no, kuris mokykloj dirba jau i Bajgįamajame žodyje mok. 
dvidešimtį metų. Po sveikinimo j Kreivėnafl kvietė visus mo- 
žodžio šventei vadovavo akt. J.|kinius diifūti, kad būtų kam 
Balutis, pakviesdamas į garbės Į pakeisti jį jau dvidešimt pen- 
prezidiumą parapijos mokyklos l keriug metus dirbantį lietuviš- 
vedėją seselę Marionetą ir pa- kam Dėkojo visiems
vaduotoją seselę Grasildą, Švie- bendradarbiam ir talkininkam, 
timo tarybos atstovą J. Tarnui),
Cicero LB apyl. valdybos narį 
kult. reikalams inž. A. Milūną, 
rėmėjus dr. F. Kauną ir dr. P. 
Kisielių, tėvų komitetų atstovus 
Gečą ir Markelį. Perduotas Lie-
tuvog gen. kons. dr. P. Dauž-1 šventės turėtų bazuotis tik iš- 
vardžio sveikinimas. Mokytojų l skirtinai mokiniais ir antroj 
tarybos sekr. dr. Z. Ašoklis vietoj mokytojais, visi ikdti, kad
perskaitė aktą, iš kurio paaiš
kėjo, kad šįmet aukštesniąją 
mokyklą baigė L. Radvilaitė, 
L. Berinadzek ir A. Reivytis. Po
to buvo įteiktos dovanos istori- r’e visus mokslo metus dirbo ir
jos ir lietuvių literatūros var
žybų laimėtojarns. Dovanos bu
vo piniginės nuo penketos ligi
dvidešimt dolerių iš a. a. per- s&j yra 17 abiturientų

I nai mirusio tos mokyklos mo
kinio a. a. Rolando Kauno fon
do. Įteikta dovanų knyga sese
lei vedėjai. Švietimo tarybos 

i atstovas J. Tamulis apdovano- 
Į jo padėkos lapais eilę mokyk
loj dirbusių mokytojų: Vasaiti, 
Kliorienę, Lauraitienę, Balutį, 
Kliorę, Balautienę, kun. A. Juš- 

I ką, Kašiubienę, Radvilienę, 
Grincevičių, dr. Ašoklį, Daunie
nę, Motušienę, Kreivėną. Šio 

J dvidešimtį metų išdiifcusio mo
kykloj mokytojo populiarumas 
toks didelis, kad kiekvienas jo 
pavardės paminėjimas iššauk- religijos; (kairėje — Gedimino 
davo mokinių entuziastingą ir j stulpai, primeną meilę Lietuvai 
triukšmingą pritarimą. Taip ’ ir lietuviškoms tradicijoms ir 
pat įteikti padėkos lapai mo- ženkliną vyskupo norą išvien
kyklos rėmėjams. dirbti su mūsų patriotine lietu

Aukšt. lit. mok. mokyt. Aid- karta = dežinėJe — šv. Liud-
Zailskaitė kvietė baigusius būti 

i pilnais lietuviais. Truputį sune
galavusio parapijos klebono, 

j didelio mokyklos rėmėjo kun. 
J. Stankevičiaus vardu kalbėjęs 
kun. J. Vylšniauskas pažymėjo, 
kad nors ir baigiame mokslo 
metus, tačiau lituanistika netu-
ti atostogų, nėra jokių atosto-ltį gyvenimam Viršuje — stul
gų tėvynės medei. Mokyklos ' zuotas .lietuviškas dryžius, ak- 
vedėja seselė Marioneba svei-' centuojąs, kad gyvenime domi- 
kindama skatino mokytis lietu- vieta skirtina tilkėji
viškai ir nevengti lietuvių kal
ba kalbėti. Cicero LB apyl. 
pirm. St. Ingaunis pastebėjo, herbas vainikuotas stilizuota
kad lituanistinės mokyklos 
veiks, kol bus LB, kol iš viso 
bus lietuvių, kad lituanistinis 
švietimas yra pirmasis mūsų 
uždavinys. Mok. J. Kreivėnui
LB vald. narys A. Milūnas j c’d^ > uusaikąs naujojo vysku-

i po pasirinktą veiklos būdą: 4
sias vienetas dalyvavęs parade 
po Amerikos karo veteranų. An 
trąją trofeją laimėjo už grupi
nį geriausią pasirodymą. Lietu
viai dalyvavo su įplakatais ir 
vėliavomis. Pirmiausia buvo 
nešama 50 Amerikos vėliavų, 
skirtų kiekvienam Amerikos 
steitui. Po jų buvo nešama 51 
Lietuvos vėliava atžymėjimui 
51-rių metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo. Iš jų 
29 buvo perrištos juodais kas
pinais priminti, kad jau 29 me
tai, kaip Lietuva yra vėl pa
vergta.

Vietinis laikraštis “New Bri
tam Herald’’ plačiai aprašyda
mas šį paradą pirmame pusla
pyje įsidėjo, lietuvių eisenos 
nuotrauką.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— A. a. Vanda Tallat - Kelp

šaitė - Puškarskienė, 82 m. 
amž., motina Elenos Kubilienės 
ir Mykolo Puškarskio, mirė ge
gužės 18 d. 1969 m. Tauragės 
aps., Kaltinėnų valse., Jankai
čių km. Palaidota Kaltinėnų 
kapinėse su 'bažnytinėmis apei
gomis.

dovanas, tolkias pat dovanas 
gavo 23 aukšt. lit. mok. moki
niai. Abiturientų vardu žodį ta
rė L. Radvilaitė. 7 kl. mokinys 
Vyt. Žygas perėmė abiturientų 
tradicinį raktą.

Palyginti netrumpa progra
ma buvo pravesta ne užsitę- 
eiančiai. Nors mokyklai labai 
svarbu rėmėjai ir talkininkai, ' 
tačiau manytume, kad tokios

ir laibai svarbūs momentai bū
tų palikti kitam kartui, nes tai 
pirmoj eilėj tikra mokinių šven 
tė. Be abejo, ačiū visiems, ku

taipgi ir tiems, kurie tą baigia
mąją šventę suruošė. Lauksi
me kitų metų. Baigiamojoj kla-

P. Svilius

Naujojo vyskupo 

konsekracijos belaukiant

Vysk. Antano Deksnio her
bas, jau panaudotas kvietimuo
se į konsekracijos iškilmes, tu
ri daug lietuviškų motyvų: 
centre — Aušros Vartų Dievo 
Motina, kas išryškina naujojo 
vyskupo prisirišimą prie lietu
viškomis formomis reiškiamos

viko herbas, kaip skautų lelija, 
rodanti susirūpinimą jauni
mu, pamilimą humaniškumo 
principų _  tarnauti Dievui, tė
vynei, artimui. Centriniame le
lijos lapelyje — vyčio kryžius, 
primenąs lietuvišką ryžtą, be
sistengiant tuos principus neš

mui, besireiškiančiam kūrybin
gomis tautos formomis. Visas

hierarchinio bryliaus forma su 
nukarusiais lietuviškais fkuto- 
sais, primenant ištikimumą 
Lietuvos Bažnyčiai. Apačioje 
— šūkis “Caritas numąuam ex-

meilė, kuri niekada negęsta. 
Herbas yra suprojektuotas dail. 
V. K. Jonyno. (J. Daugl.J

Marąuette Parko Lituanistinės mo
kyklos ansamblio vadovas ir choro 
mokytojas V. Gutauskas, tautinių 
šokių mokytoja I. Smieliauskienė, 
(stovi): pagelbininkė I- Blekytė,
akord. Ed. šilkaitis ir pagelbininkė 
V. Gutauskaitė.

Nuotr. V. Noreikos

» r


