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HAIPHONGA VEL REIKĖS 
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KATALIKAI 
PASAULY 

Kaip kovoti su alkiu 
\VASHINGTONAS. — Penta-. mečio tankai, prieštankiniai pa-

Vatikanas. Paulius VI per, gonas į Vietnamą siunčia da r j būklai. artilerija ir priešlėktu-
Vatikano valstybės sekretorių kar , į a ugįau lėktuvų. Su naujais da-Į vinės gynybos priemonės, kaip 
dinola Villot telegrama pasvei-; D a r pasiųstais lėktuvais ten bus j raketos ir patrankos. Įrodymui 
kino popiežiškosios Mokslų aka- į j a u ^ ^Q ^ lėktuvų buvo! Friedheimas parodė ir nuotrau-
demijos prezidentą Tėvą O a M Į c a s i ų s t a prasidėjus invazijai. Į! kas iš lėktuvų. 
O'Connell, išreikšdamas linkėji- j Vietnamą lėktuvais siunčiami Į Prezidentas neatsisako suma
nius XII-sios mokslinių studijų sa j vidutinio dydžio M-15 tankai,] nymo pakartoti Haiphongo born 
vaitės proga. Tarptautinės popie-į k u r i e p a k e i s prarastuosius. A-j bardavimo. Galimas dalykas, 
žiškosios Mokslų akademijos na- į 

P. vietnamiečiai 
atstūmė priešą 

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo pėstininkai ir parašiutinin
kai priešpuoliu išstūmė priešą 
nuo kelio Nr. 14, centrinėse aukš 
tumose. ir atidarė kelią Į Kon 

tik gynėsi, vienur sėkmingiau, 
kitur be sėkmės. Priešas buvo 
perkirtęs kelią iš Pleiku į Kon-
tum ir norėjo miestą apsupti. 
P. vietnamiečiai neteko tik 6 vv-

merikos žvalgyba pastebėjo, jog jog duos įsakymą sudaužyti ir 
nai susirinkę All-iai studijų sa- Į šiaurės vietnamiečiai naudoja j uosta. Per paskutinį bombar-
vaitei Romoje plačiai studijavo j pačivs naujausius sudėtingus' 

<*x> 

galimybes pakelti žemės ūkio der 
lių, kovojant prieš alkį pasauly 

sovietų ginklus. Yra žinoma, 
kad tie ginklai atvežti laivais, 

je.Baigiantis studijų savaitei, a-1 v a d i n a s . Haiphongo uosto bom-
kademijos narius priėmė popie- i b a r d a v i m a i būtų buvę labai rei-
žius ir ta proga vengrų moksli-! k a i įnga 
ninkui Gyorgy Nemethy, už jo; P e n t a g o n o a ts tovas J e r r y 
mokslinius darbus žemes u b o | 5 ^ ^ ^ .ka lbėdamas su spau-
produkeijos pagerinimo srity, su-j d o g a t s t o v a i S ) papasakojo dau-
teike specialų atžymi —popie- į ̂ &u k a s žvalgybai žinoma, 
žiškosios Mokslų akademijos me- ; H a iphongo uoste iš laivų iškrau-
* * | na karinę medžiagą pora tuzi-

į nų sovietų ir jų sąjungininkų 
i laivų. Dirbama labai sparčiai, iš

krauti ginklai tuoj išvežami, ne-
^T^T"*!_~"Jml ^ . f M l i r i i M uoste, kad lėktuvai 

Mirė "Mėlynosios Armijos" 
jas 

to ligoninėje mirė 77 metų am- | jų nesunaikintų. Rusų gaminti 
žiaus sulaukęs preletas Harold j ^ n k l a l daugiaisia^ 1950 dešimt-
Coigan, įkūręs tarptautinį Sven 
čiausios Fatimos Marijos garbini- j 
mo sąjūdį, pavadintą "Mėlyno-i 
šios Armijos" vardu. Jis iki pasku į 
tinių dienų vadovavo šiam sąjū-i 
džiui, kuris vien tik JAV-se turi: 
daugiau negu dešimt milijonų į 
narių, kurių tarpe yra nemaža į 

davimą uosto nelietė, tik sandė
lius, o jei sovietai skundėsi, kad 
buvo sužaloti jų laivai, tai spė
jama, jog tai padarė pačių šiau
rės vietnamiečių priešlėktuvi
nių patrankų šoviniai, kritę at-
ga'- iš aukštybių. 

Yra aišku, kad Nixcnas, lan
kydamasis Maskvoje, spaus, rei
kalaus sovietų, kad jie nustotų 
siuntinėje puolamuosius ginklus 
ir kurstę šiaurės vietnamiečius. 

Nixono darbotvarkė 

Maskvoje 
lietuvių, ir dvidešimt milijonų! 
kituose 57-se pasaulio kraštuose. į 

Pagalba Fiziniai atsilikusiems 

BRIUSELIS. — Į Belgijos 
sostinę iš Londono atvyko vals
tybės sekretorius Rogers ir pa-

i minėjo, kad Nixonas Maskvoje 
YVashingtonas. - JAV-ių kata-j k a I b ė s i s a p i & reikalą mažinti ka

riuomenę abiejose geležinės už
dangos pusėse. D a r jis paminė
jo, kad yra tam t ikra "pažan
ga" derybose ginklų apribojimo 
reikalu. 

likų brolija, pavadinta "Alhamb-
ros ordinu", paskyrė vieną mili
joną dolerių fiziniai atsilikusių 
vaikų globai ir ugdymui. Ypatin 
go dėmesio bus kreipiama į tin
kamo vaikų globos personalo pa
rengimą ir atitinkamų įstaigų iš
laikymą. Nuo 1959 metų "Al-
hambros ordinas" šiems tikslams 
jau yra paskyręs penkis milijo
nus doJerių. Si akcija nusipelno 
ypatingo dėmesio jau vien dėl to, 
kad "Alhambros ordinui" pri
klauso tik 20,000 narių, kurie uo
liai vykdo krikščioniškosios arti 
mo meilės tarnybą. 

Hinduistiniai simboliai Mišiose 

Kalkuta. Indijoje. Vatikano įs
taiga, kuri tvarko liturginių a-
peigų reikalus yra pareiškusi, 
kad hinduizmo mostai ir simbo
liai "nestato pavojun teisingo li
turgijos supratimo ir nesikėsina 
prieš katalikiško tikėjimo dės
nius." 

Tačiau Bengalijos katalikų or
ganizacija laikėsi nuomonės, kad 
hinduistinių bruožų įvedimas į 
liturgiją Mišias padarys neatski
riamas nuo hinduizmo švento
vių apeigų. 

Pritaria NTixono minčiai 

Philadelphia. — \ ixono įsi
pareigojimas reikalauti iš Ameri 
kos Kongreso reikiamos paramos 
katalikų ir kitų religinių bend
ruomenių privačiom mokyklom 
susilaukė palankios reakcijos A-
merikos visuomenėje ir spaudos, 
radijo bei televizijos komenta
ruose. Specialų pareiškimą ta 

Kas suspėfŲ tiek 
knygų perskaityti 

Paryžius. — Unesco surinkto
mis žiniomis, 1969 metais visam 
pasauly buvo išleista 496 tūks
tančiai knygų pavadinimų. Ats
kiromis valstybėmis knygų skai
čius taip skirstomas: S. Sąjungoj, j j į o n „ 
su visais užgrobtais kraštais, bu-! 
vo išleista 74,611 knygų. Ame-i T™ P ^ i u m e t u Tennessee 
rikoj — 62,083, Vakarų Vokieti- \ valstijoj buvo atsiklausimas. ar 
joj _ 33.454, Britanijoj — 32,1 f * N N P r i t a r i a vaikų vežioji-

Tennessee už Wai!acer 

prieš vaiky vežiojimą 
NASHVILLE. — Ketvirtadie

nį buvo pirminiai balsavimai 
Tennessee valstijoje ir joje de
mokratų sąraše aiškiausiu lai
mėtoju buvo Alabamos gub. 
George Wallace. surinkęs 69 
procentus balsų. Antroj vietoj 
buvo sen. Humphrey su 16 proc., 
trečioj tik sen. McGovern. surin
kęs 8 proc. Kiti gavo po labai 
mažai balsų. 

Wallace laimėjimą nulėmė du 
faktoriai, apie kuriuos didžioji 
dauguma spaudos, kontroliuoja
ma liberalų, nenori minėti, kad 
jis aiškiai pasakė, jog Nixonas 
teisus, imdamasis stiprios akci
jos, priešo bombardavimo Viet
name, tai viena, antra — aiškiai 
pasisakė, kad priverstinis vai
kų vežiojimas yra laisvės var
žymas, neleidimas pasirinkti tė
vams mokyklos kokios jie nori, 
kad tas reikalas kraštui neša 
daugiau žalos, negu naudos, kad 
bereikalingai erzinami geri pi
liečiai. Yra pastebėta, kad už 
ji balsavo ir nemaža respubli-

Pekine nebuvo 
gegužės 1 parado 

Šv. Florijonas Tryškių miestely.' Šv. Florijono statulos ypač paplitu
sios Žemaitijoje. Jos statomos, kad jis saugotų sodybas nuo ugnies ir 
audrų. Jo šventė buvo gegužes 4. 

- ; :• • M M 

Šaudosi pakistaniečiai 

Su *<!i\iais 
! 

Turkija užaliarmavo 

kariuomene 

tu m miestą. Tai buvo pirmasis j rų. kai priešo rasta užmuštų 
pietų vietnamiečių puolimas nuo į septyni. Pradžioj pietų vietna-
invazijos pradžios. Iki šiol jie miečiai buvo pasigyrę. kad jie 

nušovė 40. bet korespondentai 
patikrino, jog tai nebuvo teisy-

f bė. 
Priešo tankai pasirodė prie 

My Chanh, trys mylios nuo pie-
I tų vietnamiečių isistiprinimo 
į ginti Hue. apie 20 mylių nuo to 
! miesto prie kelio Nr. 1. Diena 

VVASHINGTONAS. — Eks- iš dienos laukiama, kad komu-
pertai Kinijos reikalams sako, nistai iš ten pajudės ir pradės 
jog krizė Pekine nepasibaigė. Hue puolimus. Kariniai eksper-
Yra žinoma, jog šiais metais tai sako. kad šiaurės vietna-
paslaptingai mirė šeši aukšti miečiai puolimą prieš Hue pra-
pareigūnai. o įtarinėjimus su- d ė s i š vakarų. A shau slėniu, 
stiprina faktas, kad pirmą kartą Slaptoji Vietkongo radijo sto-
Kinijos istorijoj buvo atsisaky- tis, paskelbusi apie sostinės pa
tą rengti gegužės 1 paradą. Per- : rinkimą Quang Tri miesto, pri-
nai parade buvo pasirodę abu dėjo, kad tuoj pat įvedama ko-
vadai — Mao ir jo buvęs įpė-1 munistinė tvarka, panaikinami 
dinis Lin Piao. Saigono įstatymai, šalinami vi-

1 si, kurie bet kokią tarnybą tu
rėjo, o "slapti agentai ir visi 
nariai bet kokios reakcionierių 
organizacijos, privalo tuojau 

j prisistatyti į revoliucinius komi-
| tetus, visi turi tuoj sunešti bet 
i kokius ginklus, net peilius, do-

Sovietų propa-; k u m e n t u s r a d i j - 0 i r * t e l e v i z i i o s 

-gandos mašina taip pat išleido; a p a r a t u s r _ T o k s b .d V 0 p i r T M S g. 
Mao Tse - tungo minčių rinki- j sakymas n a u j 0 s ^ i t m - ^ . 

| nį, tik jis gerokai skiriasi nuo | ^ ^ ^ 

Ir Maskva išleido 

Mao mindų rinkinį 
MASKVA. 

N E W DELHL — Vakar to-1 Turkija užaliar-; "*: ~'"^7- * " " " " . . ' . 'I džios. 
J leistų Pekine. Rinkinys sudary-

B ANKARA, 
dija pasiskundė, kad Pakistano! m a v o kariuomenę, kai radikalai į m .. ^ ^ p a r e i § k i m u i r ^ i WASHTNGTONAS. — Penta-
kariuomenė du kar tus užpnoJėj J^mo ^ T r " ^ w ' . . _ " kinių, kurie rodo. kad Mao nė-i gonas neneigia galimybės, jog 
indų kariuomenę Kašmire. rvv-7_j kijcs policijos komendantą gen. 
kosus išaud>^as . Inoi ja""k"al t ink , ; E k e n - S u ^ u o b u v e k e t u r i k a ' 
kad tai aiškus paliaubų sulau 
ž>Tnas. 

r a ir negali būti pasauliniu ko
munistų vadu. Įdėta ir tokia cl-

reiviai taip pat sužeisti. Vienas » _ * . • , , « , 
... l , , ta ta : "Kalbu apie Komunizmą 

užpuolėjas buvo nušautas, o du 
suimti. 

bet pats savo viduje jaučiu, jog 
esu buržuazinis intelektualas". 

Pabėgę į Bulgariją pagrobtu 
D\rfni r i n k i m a i H a l l i r u 1 lėktuvu studentai Sofijos aero-
KylOJ l i n R i m a l MdlIJOJ : d r o m e kurį laiką laikė keleivius. 

' vis reikalaudami, kad Turkija 
ROMA. — Sekmadienį Itali-! paleistų tris nuteistus teroris-

jo j bus parlamento rinkimai.'' tas , bet su jais vyriausybė ne-
Daiyvauti rinkimuose grįžta į sileido į jokias derybas. Paskui į į Q a u e r o 1 a m a s ^u K e n n e d y 
Italiją tūkstančiai darbininkų,; keleivius paleido, patys pasidavė| ^ ^ n į n ė r a p a s i s k e l b ę s k a n . 

WASHTNGTONAS. _ Sen. 
Muskie ir sen. Jackson slapto
sios tarnybos daugiau nebesau
gojami, nes jie savo kandidatū
ras į prezidentus atsiėmė. Už i 

marinai vra paruošti, laukia lai
vuose ir kiekvienu metu gali 
būti iškelti P. Vietname, jei rei
kės ginti kitus amerikiečių vie
netus, parengtus ne kautynėms. 
einančius tik pareigas. 

Rumunija 

tarpininkauti nenori 

321, Japonijoj — 31,009, Prancū
zijoj — 21,9,58, Ispanijoj — 20, 
031, Indijoj — 13,733. 

Europa, kuri žmonių skaičiu
mi sudaro tik 13 procentų visos 
žmonijos, knygų tenka daugiau 
nei 45 proc., o Azija, kur gyvena 
56 proc. pasaulio žmonių, tegau
na knygų 20 proc. 

Tais pačiais 1969 metais visam 
pasauly buvo 251 milijonai tele
vizijos aparatų, ir trečdalis jų bu 
vo Amerikoj — 81 milijonas. Sov. 
Sąjungoj, kuri turi daugiau gy
ventojų nei Amerika, buvo 31 mi 
lijonas aparatų, Britanijoj ir 
Prancūzijoj po 16 mil., Prancū
zijoj — 10 mil. Afrikos šalys, vi
sas kartu sudėjus, teturėjo tik a-
pie 1 mil. televizijos aparatų. 

Radijo aparatų 1969 metais vi-
proga padarė Amerikos vyskupų] sam pasauly buvo 653 milijonai, 
konferencijos pirmininkas Phila Tūkstančiui gyventojų Amerikoj 
delphijos arkiv. kard. Krol, nuroj ju teko 1339, vadinas, aparati 

dirbančių V. Vokietijoje, švei-! bulgarų policijai, 
carijoj, Prancūzijoj, net Brita
nijoj. Italijos šiaurė paprastai 
labiausiai komunistinė, bet šie
met t ikimasi ten mažesnio jų 
laimėjimo, nes gyvenimo sąly
gos y ra gerokai pagerėjusios. 
Nemanoma, kad rinkimų rezul-

didatu. 

Monopolis televizijoje 

mui ar ne, įr balsuotojai dar 
aiškiau pasisakė: 80 proc. prieš 
vežiojimą, tik 20 proc. už, dau
giausia negrai. 

BUKAREŠTAS. — Izraelio 
WASHTNGTONAS. - Res- G o l d a M e i r ^>raM Rumunijos 

publikonų partijos komitetas \ P r e r " jero Ion Maurer tarpimn-
I priėmė Miami Beach miesto; k a u . t i ! u . f r a b a į *" ^ i 0 5 . ^ ^ ' 

WASHINGTONAS. — Patrick kvietimą sušaukti pas juos kon-
Buchanan. prezidento kalbų ra- venciją. Konvencija prasidės 

rugpiūčio 21-. . - _ _ . , . seias, per televizija pareiškė, 
ta ta i labai daug skirtųsi nuo; , , . f 7 , . . . , „ 

? . , *~ . kad jei televizijos kompanijos 
pnes^ta i_ buvusių i r laukiama. ] r ̂ ^ ̂ ^ m l io> k a d 
knksciomų demokratų d a u g u - | l e j s k a ] b ė t i 'rQdys p a v e i k s l l l s i r | ristai išsprogdino malūną, esan-

BELFASTAS. — IRA tero-

mos 

dydamas, kad valstybės tiesiogi 
nė pareiga yra padėti visoms 
krašte veikiančioms mokykloms, 
nežiūrint religinių, rasinių bei 
tautinių skirtumų. Kiekvienas 
šeimos tėvas ar motina turi pil
ną teisę laisvai pasirinkti vieno
kią ar kitokią mokyklą savo vai
kų auklėjimui be jokios diskrimi
nacijos. 

buvo daugiau nei žmonių, kai 
Vakarų Europoje vidutiniškai 
tūkstančiui gyventojų teko 280 
aparatų. 

HCUSTON. — Geologai ^••l 
spėjo apžiūrėti A polio 16 š Me
nulio atvežtas uolienas ir saK; 
jog jos daug kuo skinasi nuo 
pirmiau atvežtų, net nepanašios, j ruikimamž 

ti. kad tie sutiktų derėtis tie
sioginiai su Izraeliu. Rumunija, 
nors palaiko ir gerus santykius 
su Egiptu bei kitais kraštais , 
bet tos misijos imtis nenori, už
tenka jai savų bėdų. 

Izraelio premjerės pakvieti
mas i Rumuniją laikomas aki
brokštu Maskvai ir da r kar tą 
pademonstravimas savarankiš
kos politikos. Rumunija yra vie

ku ri 

scenas tik iš vienos mažesnės I tį vidun- miesto. Pasinaudojo 
grupės amerikiečių, tik radikalų t a pačia taktika: prie pastato 
ir liberalų, o ignoruos konservą-, paliko sunkvežimį su bomba, 
tyvius ir ypač daugumą vidurio: Žmonių aukų nebuvo, 
linijos piliečiu, tai vyriausybė 
ras būdą pritaikinti veikianti ALBANY. N. Y. - New Yor- Į nmtelė komunistinė šalis 
įstatymą prieš monopolijas. ko valstijoje tiek daug vargo .nenutraukė santykių su Izraeliu 

[ su aukštesnių mokyklų moki- P° ̂ " karo. 
SAN FRANCTSCO. "Juo- ^iais. kad valstijos legislatūra! ^ ^ _ _ 

dujų išlaisvinimo armijos" vie-; priėmė įstatymą, jog mokyklų Į 
na s narys, dabar kalėjime, pri-į vadovybes turi įvesti atestaci- j KALENDORIUS 
sipažino. kad jo armija per pas-j j a s ir apie studentų charakterį, i Gegužės 6- šv. Liucijus, šv. 
kutiniuosius dvejus metus or-į * jų. kaip pilĮecių. ^subrendimą j P r u d e n c į j a _ R o k a n t a S j A r g a 

ganizavo terorą prieš San Fran-
cisco policiją, jie buvo įsiveržę 
į porcijos stotį ir nušovė vieną; 
policininką, taip pat jie apiplė
šė ar padėjo bombas eilei ban-
kų. 

KELLOG. — Iš sidabro ka
syklos jau ištraukta daugiau 
žuvusių darbininkų, ir vakar 
buvo žinoma, jog yra mirę 32. 

eiti kokias nors pareigas. Gegužės 7: šv. Stanislovas, 
! šv. Domicėlė. Butautas. Danu-
jtė. 

Gegužės 8: šv. Akacijus. šv. 

VVASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamente sakoma, jog 
jautiena dar kiek atpigs, bet I _ TT°~~~" " - - . 7 
; . ,. . , , . Berta. Mingaila. Audre 
kiauiena mėsa gali pabrangti. 
Tai priklauso nuo pasiūlymo ir 
pareikalavimo svyravimo. 

politines partijos r 
dtiykų, bet sunku 

įetu darbininkams prižada daugybę 
čadus įvykdyti- Dabar vėl ruošiasi 

CTNCINNATT. — Kapinių die- j 
ną šiais metais Cincinnati mies-

o 50 dar pasigendama ir dėl jų i ** parado nebus visai, nes da-
turima mažai vilties. l v v ių skaičius kasmet mažėja, 

visi suinteresuoti, turėdami il-
BONNA. — V. Vokietijos par- gesnį savaitgalį išvažiuoti į 

lamente debatai paktų su Mask- gamtą. Pernai buvo net labai 
va ir Varšuva reikalu prasidės Į liūdna, kai paradavo tik miesto 
- - t r acL- - - j meras ir 30 veteranų. 

Saulė teka 5:42. leidžias 7 53, 

ORAS 

II 

STORMY 

Dalma: saulėta, šilta, gal imas 
lietus su perkūnija, t empera tū . 
ra apie 70 laipsnių. 
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file:///ixono
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SENDRAUGIAI Į SUVAŽIAVIMĄ 

— O, bičiuli, kaip tu pasikei
tęs! — sakė buvęs klasės draugas 
kam. M., kurio nebuvau matęs 
jM*o gimnazijos laikų, Reino eks
kursijos metu Vokietijoj. 

— Gal tu norėjai pasakyti, 
kad senstelėjęs atrodau. Laikas, 
žjaar, vietoj nestovi. Juk ir pat-

nioji karta taip pat su idealizmu 
yra susirūpinusi ir lietuvybe, ir 
kultūra, ir politika bei karu, o 
taip pat ir žmonijos gerove. 

Ir ateitininkų sendraugių vei
kimas, nors ir turėdamas savų 
problemų, vis dėlto savo atlieka. 
Sendraugių veikimas ir jų buvi-

Moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje birželio 18 — 
liepos 2 ; jaunučių liepos 3 — 16 <L 

sai jau nebe tas. — Jis mat buvo! mas yra labai reikalingas, kaip 
jau ir kalėjimo ragavęs. į bendruomeninio veikimo jėgų re-

Praėjo gal koks dešimtmetis. 
Mano klasės draugas tapo prela
tu. Praėjo dar keleri metai ir 

zervaras, kaip jaunesniosios kar
tos auklėjimo veiksnys bei rėmė
jas, kaip naujosios Lietuvos vizi 

Viešpats pasišaukė jį amžinybėn, i jos kūrėjas ir jos atstatymo veiks
nys bei kūrybinių jėgų šaltinis. 

Gyvam sąjūdžiui yra būtina 
laikas nuo laiko patikrinti ir at
naujinti savo veikimo metodus ir 

Jo kūnas amžinam poilsiui pasili
ko Pietų Amerikoj. 

Patikrinti veikimo metodus 
K gyvenimo eilių panašiai pa

sitraukė ir eilė kitų valstybinin
kų, politikų, profesorių, kunigų ir 
šiaip bruzdelninkų. Negirdėsime j jėgas. 
jų giliu susirūpinimu persunktų' Suvažiavę paprastai ne atnau-
balsųjcalbant apie šio laiko prob- i jinam senąsias pažintis, bet 
lemas susirinkimuos bei suvažra- ir įgyjame naujų. Vienas kitą ar-

Red. — pastaba: Žemiau spaus
dinamą laišką sulaukusi at-kų 
sendraugių centro valdyba nuta
rė su autorės sutikimu paskelbti 
spaudoje. 

Malonus Ponas Vasaiti, 
Ateitininkų skyriuj Drauge 19-

72 m. vas. 19 d. perskaičiau kun. 
Pugevičiaus sugestijas at-kų sen 

fo~rrnas7 f į įd į t i "ve ikkno" kryp^ | d r a u gi u konferencijai. Ten pat ra 
tį ir pergrupuoti savo aktyviąsias ( fau i r J"51* a d r e s ? ' d M t o i r » " 

šau Jiums \ietoj draugiško paką I 

KODĖL NEPASIDALINTI 
UŽDAVINIAIS 

Laiškas ateitininkų sendraugių centro valdybai 

vimuos. 
Gyvenime visada taip buvo-

Vieni išeina, kiti ateina.O jaunes-

ciau pažįstam, geriau suprantam 
ir užmezgam glaudesnius asme
ninius ryšius. 
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skaitome dažniausiai ne tuos pa
čius laikraščius, žurnalus ar kny
gas. Šeima pareikalauja iš mo
ters visos dienos, universitetai no 
ri sau turėti visą žmogų, ne tik 
paskaitininką auditorijoje Vi
suomeninis gyvenimas verda ir 
amerikiečių tarpe. 

Mes mėgstame organizacijas ir 
pačiame organizavimosi procese 
tikimės rasti vaistų nuo visų ligų. 
Maždaug tai pačiai žmonių gru

bi© — telefono sąskaita būtų per P« turime Kat. federaciją. Pašau 
ė! Tai nėra oficialus ladškas! &o kat. bendriją, At-kų federari-

ją, intelek. darbui Kat. mokslo 
akademiją. Dažnai visos jos grie
bia tuos pačius uždavinius, svars 
to tas pačias temas ir tie patys 
žmonės, tik vis kitokiu vardu! 

valdyJbai, tačiau, jei Jūs rasite 
vieną kitą dalyką, vertą dėme
sio, pasidalinkite mintimis su C. 
V. nariais, gal jie galės pasinau
doti jom besiruošdami konferen 

Visų pirma pabandžiau išsi
aiškinti, kas gi sudaro Ateitinin
kų sendr. sąjungą. Iš straipsnio 
atrodytų, kad tai daugiausia tie, 
kurie buvo kūrybingi ir aktyvūs 
apie 1935—1940 m- Lietuvoje, 
t.y. mano karta. Tokių nuomo
nių galima kartais išgirsti ir dau 
gi'au. Bet iš tikrųjų tos kartos 

ijai Rašau ne teisinti ar peikti, tik 

pasvarstytų prieš konferenciją 
ir pateiktų dalyviams konkretų 
planą. 

Antra aš dažnai jaučiu, kad 
trūksta tęstinumo, naujai išrink
ti organai pradeda darbą iš nau
jo, o turėtų jį pradėti ten, kur se
noji valdyba ar taryba sustojo. 
Ima svarstyti tas pačias proble
mas, kurias jau penketą metų 
svarstė kiti. Manau, suvažiavi
mas laimėtų, jei valdybos pastų 
dijuotų buvusįjį: kas nutarta, kas 
įvykdyta, kas ne, kodėl, kokie nu 
tarimai verta pasilaikyti ateičiai. 
Manau, laimėtų, jei prisimintų 
ir buvusiųjų suvažiavimų gin
čus, karčias nedraugiškas nuo
taikas ir pagalvotų apie būdą 
jiems išvengti. 

Trečia, man rodos, svarbu nu 
teikti dalyvius ateičiai. Bet tai 
neturėtų būti bendras raginimas 
būti energingais, veikliais, jau
nos dvasios ir t.t., bet konkretes
nis. Kad būtų galima nuteikti 
imtis darbo skyriuose, ir tokio, 
kuris labiausiai reikalingas tuo 
momentu, išnaudoti turimas 
priemones, tam mūsų organiza
cijos rėmai yra pakankamai pla
tūs. Dažnai nerandama atsaky
mo įvairiems kylantiems nau
jais laikais klausimams, o tuo 
tarpu turime puikios me
džiagos "Krikščionis gyvenime" 
leidimuose, Maceinos, Girniaus 
veikaluose. 

I pabaigą dar mano vienas no
ras. Ar nevertėtų, suradus tinka
mą būdą, apžvelgti at-kų veiklą 
ir kūrybą už organizacijos ribų? 
Mes skriaudžiame save ir nupie
šiame klaidingą savo atvaizdą a 
teities kartoms, nuolat bardami 
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Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

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

metams \ į m. 3 mėn. 1 mėn. 
$19.00 $10.00 $6.00 $2.50 

17.00 9.00 5.00 2.00 
19.00 10.00 6.00 2.50 
20.00 11.00 6.50 2.50 
10.00 5.50 — — 
* Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

sas Chieagoje. Ateitininkų va- , vykstantiems j užsienį ir norin-
dai ir dinamiškas išeivijos jau- tiems išsisaugoti diarėjos val-
nimas puikiai atvaizduotas. Pa gyti tik tokius valgius, kuriuos 
matęs tą filmą viltingai žvelgi į galima nulupti a r išvirti, gerti 
| lietuvių išeivijos ateitį ir tau- j t ik virintą vandenį arba bute-
tos laisvę, nes, atrodo, kad bus j Huose pardavinėjamus gėrimus. 
kas už tą laisvę kovoja. nedėti ledų j gėrimus ir nevaly

t i dantų vandeniu iš čiaupo. Su
gadinus virškinimą, patariama 
gerti daug skysčių. Jei kankina 
vidurių mėšlungis — imti 
skausmus mažinančių vaistų; 
jei kyla temperatūra, jei rodo
si gleivės, kraujas ar pūliai — 

Kun. Algimantas Kezys buvo 
apsistojęs pas S. K. Rūkus. Pla
nuojama pagaminti dokumentinį 
f ihną apie lietuvių tremtinių gy
venimą Sibire, kuris taip skau
džiai ir negailestingai palietė 
mūsų tautą. Rusiškieji komu
nistai Sibiro darbo vergų sto- j kreiptis pas gydytoją. 
vykiose, taigose ir tundrose nu- į 
kankino dešimtis tūkstančių lie
tuvių, o kitus pavertė visiškais 
invalidais, kurie grįžę tėvynėn 
yra beteisiai ir ilgai negyvena. 

Toks filmas yra būtinas, nes 

&*-- "*• s**^*>& 

Detroito skelbimai 

Ateitininkų himną gieda Chicagos ateitininkų šeimos šventes dalyviai 
Jaunimo centre balandžio 30 d. Nuotr. A. Viliušio 

STUDENTŲ KURSU 
ŽINIOS 

moję dalyvaus: dr. Adolfas Da 
mušis, kuris pristatys bendrą ide
ologijos apžvalgą. Vincas Koly-
čius, kuris moderuos pasaulėžiū
ros ir ideologijos aptarimo sim
poziumui; ir kun. Kęstutis Tri
makas, kurio paskaita apie vei
kėjų psichologiją lies veiklą, auk
lėjimą, vadų pareigas ir veikėjų 

tipus. 
Kursai vyks Wasaga Beach, Ka

nadoje, gegužės 26-29 dienomis. 
Daugiau žinių bus kitą savaitę. 

KĄ ATLIKS SUVAŽIAVIMAS 

ASS visuotinis suvažiavimas į-
vyks gegužės 27 ir 28 dienomis 
Clevelande. Pagal įstatus, suva
žiavimą šaukia centro valdyba 
reikalui esant, bet ne rečiau kaip 
kartą per savo kadenciją. Kadan
gi dabartinės valdybos kadencija 
jau eina į galą, tad šis suvažiavi
mas bus vienintelis jos kadenci
joje. 

Suvažiavime pamaldas atliks 
vysk. V. Brizgys ir s-gos dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius. Pag
rindinę paskaitą apie emigracijos 
diiamiką skaitys dr. V. Bieliaus
kas. Sąjungos pirmininkas dr. A. 
Sužiedėlis kalbės apie sendraugių 
veikhno formas ir jų racionalu
mą. Centro valdybos veikimo ap
žvalgą padarys Antanas Vasaitis, 
o iždo apyskaitą pateiks Pranas 
Baltakis. Bus taip pat ir skyrių 
pranešimai. 

Suvažiavime tikimasi ir disku
sijų įstatų pakeitimo klausimais. 
Sąjungai reikia lankstesnių vei
kimo formų ir platesnio atstova
vimo. Tokios korporacijos kaip 
Šatrija ar Gaja gyviau veikia ne
gu daugumas skyrių, bet sąjun
gos veikloje jos nedalyvauja ir 
neturi balso- Reikėtų jas kaip 
nors įjungti. Lygiai taip pat svar
bu numatyti galimybę įsijungti 
atskiriems naujų alumnų rate
liams, bei įvairių profesijų ir in
teresų klubams ar vienetams. 

Suvažiavimui tiktų pasvars
tyti ir apie naujus būdus centro 
valdybai sudaryti, nes praeitis yra 
parodžiusi, kad dabartinė sistema 
susiduria su didelėmis kKūtimis. 

Tad visi, kam rūpi ateitininki-
ia ir sendraugių veikimas,kviečia-j tfe, Arvydas Bareduka* ne maldai 

, v. : sudėjęs rankas Tai tik akimirka iš 
m. \ visuotini .sendraugių suvažia- j f | t o o % , g H > t ą 1illMaolwm • 

jau nėra. Jie jau pasiekė 65—70 
m. amžiaus, t.y. pensininkų. Te
bėra aktyvūs tik atskiri kūrybin
gi asmenys, bet daugumas mūsų 
nebegali vadovauti, nebėra nei 
kūrybingi, nei pajėgūs. Pagaliau, 
mūsų yra mažuma, neturime jo
kios įtakos. Normalus ASS narių 
amžius, tur būt, būtų tarp 30— 

pati sau bandau aiškintis mūsų 
situaciją. Vieną išvadą jau pasi
dariau: Turim daug darbų ir 
daug organizacijų, kodėl, nepasi
dalinti konkrečius uždavinius ir 
nustatyti laiką jiems atlikti 
(penkmečio planas!)Turim labai i laiko. Ačių už kantrybę, 
taupyti laiką ir žmones. Manau Su draugiškais linkėjimais 
būtų gera, jei sąjungų viršūnėse Alina Skrupskelienė 

patys save. Mes daug kur apsilei- visais būdais reikia stengtis nu 
dę, bet vis dėl to turime ir kredi- P l ė š t i komunistams nuo jų vei 

to, dažniausiai kitoj, ne savoj or
ganizacijoje. Bet gal ji mums su
darė sąlygas augti.. 

Laišką baigiu, nes jis tikrai per 
ilgas, sugaišinęs Jums nemaža 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Cormecticut 

Factory to you custom made 
PLASTIC SLIPCOVERS 

10 year guarantee. Sofa $23.45. — 
Chair $11.45, Sec. $13.45, separate 

. . . . - -. cushions. Also available eloth, dura-
dų kaukes ir ateinančioms kar- : f r a b . sampies brought to your home. 
toms parodyti teisybę. Sibiro j CalI E. L. Pulick — LU 2-7844 
tremties dokumentacija yra mil
žiniškas darbas, kuris pareika
laus daug pastangų, pasišventi- I sOUTHWEST SHEET METAL 
mo ir nemažai lėšų. K. Ūkana į OONTRACTORS, INC. 

3867 Colambus Avenue 
Chicago, Dll. — Phone PR 8-8686 

7 ? PATARIMAI Įrengiame oro vėsinimą. 
KELIAUJANTIEMS Karštu oru apšildymą 

Jou rna l „f the American į j į * * £ £ į 
Medical Association pataria 

KONCERTAS 

Nuotaikingas pavasario kon
certas rengiamas gegužės 27 d. 55 m. t.y. tie, kurie mokslus jau 

ėjo Čia arba Vokietijoje, bet ku-j^T į r Lietuvių Amerikos pi
ne dar nespėjo kūrybingai Lie-Į M k k l b o ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 

rsų progra- tuvoj pasireikšti. Tai svarbu tu- ~ į u Hartford, Oonn. Dainuo
j i prieš akis, kai kalbame apie ^ b u v ę g v i l n i a u s o p e r o s goi. 
sendraugių problemas. s t a a y g U e p a s i r k o r n p o z i tor iaus 

Kun. Pugevičius duoda suges
tijų — daugeliui įdomių temų: 
katalikybė Lietuvoje ir išeivijoje. 
Parapijų išlaikymas.-. Jaunimo re 
liginis auklėjimas... Sendraugių 
nuolatinis auklėjimasis ir nuola 
tinis kilimas... Kartų nesutari
mas... Tai vis gyvybinės temos. 
Bet 
dimus 
ši 35—55 m. karta. Tai jų žydėji
mas. 

Studentai, baigę mokslus, nes
toja į sąjungą, nors ir neatsisako 
pačios organizacijas. Jie aiškina
si tuo, kad ten tik seni žmonės, 
iš Lietuvos, kitokie, jų nesupran 
tą. Bet gi taip jau seniai nėra. 
Nejaugi dabar baigiantiems bū
tų nepatogi Ant. Sužiedėlio, Vy
ganto, Keblio, Miniataitės, Klei
zos draugija?! Vėl sakoma, kad 
nėra įdomaus darbo. Bet kaip nu 
tinka, kad kelios dešimtys inte
lektualų, universiteto profesorių, 
doktoratų savininkų neturi idėjų 
ar paskatinimo jaunesniam kole
gai. Ir kodėl sendraugiai randa 
įdomaus darbo kitose organiza-
sijosc, ten parodo daug iniciaty
vos, pasiekia žymiu laimėjimų, 
yra rf kalingi ir vertinami? 

Ieškau atsakymų- Manau, kad 
reikia sutikti, kad dalis ateitinin 
kų, vyresniųjų ar jaunesniųjų, 
nureligėjo ir stipriai pasuko leng 
vesnio ir linksmesnio gyvenimo 
keliu. Religinė krizė palietė mus, 
modernus tempas nutvėrė ir ne-
ŠH. Man atrodo, kad tokių nema
ža, ir tai yra viena iš svarbiųjų 
nubyrėjimo priežasčių. Išsisklai
džius — sunku palaikyti ryšius, 
nutrūksta minčių grandinė, im 

Juliaus Gaidelio vedamas Brock-
tono Sv. Kazimiero parapijos 
choras. 

Programa įvairi ir graži. Cho
ras savo dainų repertuarą ruo
šia uoliai. Jis koncertavo ne vien 
Brocktone, bet Kennebunkport, 
Maine, tėvų Pranciškonų vienuo-

let atsakymų ir kelių į jų spren- j lyne. Providence, Rhode island, 
imus turi ieškoti ir rodyti jau "Rostone ir kit. RaJandžio ft d. Bostone ir kit. Balandžio 9 d. 

giedojo Bostone Mišiose, kurios 
buvo transliuotos per televizijos 
7 ir 38 stotis ir 8 stotį New 
Yorko valstijoje. 

Pelnas bus skiriamas pusiau: 
Lietuvių Jaunimo kongresui pa
remti ir Lietuvių Amerikos pi
liečių klubui padėti. Koncertą 
globoja lietuvių moterų gwipė, 
taikinama lietuvių Amerikos pi-
Hečrų khibo. Įėjimas —. auka 
suaugusiems 3 dol, moksleiviam 
1 dol. 

Maloniai visi kviečiami atsi
lankyti. Kovfesp. 

Hot Springs, Ark. 
SVEČIAVOSI 

MtSŲ FOTO MH*©iTNKAS 
Balandžio 9 -11 d. Hot Springs 

vasarvietėje svečiavosi žymusis 
mūsų foto menininkas- kun. Al
gimantas Kezys, S. J. Kunigas 
Algimantas yra čia gyvenančio 
Jurgio Kezio sūnus, kuris nepa
miršta savo sengalvėlio ir ret
karčiais jį aplanko. Svečias yra 
labai svarbaus mūsų tautai ir 
išeivijai Lietuvių Foto archyvo 
rūpestingoji dvasia. 

Visada, kai tik pas mus atsi

kąs pamaldas, kurių visi mūsų 
kolonijos lietuviai laukia ir gau
siai mišiose dalyvauja. 
Paaiškėjus, kad katalikų šven

tovėje negausime lietuviškoms 
pamaldoms vietos, Jonas Galiū
nas Konvencijų auditorijaje iš
nuomavo mažąją salę ir savais 
pinigais sumokėjo 45 dolerius. 
Už tai mūsų organizacijos ir vi
suomenė J. Galiūnui reiškia di
džią padėką. 

Balandžio 9 d. salėje, kun. A. 
Kezys, SJ, lietuviškai atnašavo 
šv. Mišias, kuriose dalyvavo be
veik visi čia gyveną lietuviai 
ir daugelis svečių. Kunigas savo 
pamoksle priminė, kad visų ti
kinčiųjų prigimtoji teisė ir Baž
nyčios nutarimas leidžia garbin
ti Dievą savo gimtąja kalba. 
Lietuviai irgi turi teisę prašyti 
ir- reikalauti lietuviškų pamaldų, 
kai atsiranda proga ir čia atsi
lanko lietuvis dvasiškis. Pamal
dos baigtos giesme Marija, Ma
rija ir Lietuvos himnu. 

Toje pačioje salėje, tuojau po 
pamaidų, vyko kun. A. Kezio 
feto paroda. Ant sienų iškabi
nėti ir ant stalų išdėlioti foto 
paveikslai daug žiūrovų pririšo 
prie nuostabių foto kompozici
jų. Reikia didelio talento ir ste
bėtino pastabumo, kad foto ob
jektyvas užfiksuotų labai ori
ginalų vaizdą, į kurį eiliniai pra
eiviai visai nekreipia dėmesio. 
Apie A. Kezio meninius suge-
bėjimus Drauge gražiai parašė 
Al. Grigaitis. 

Matėme ir Lietuvių Foto ar
chyvo paruoštą dokumentinį fil
mą "Dvylika". Tai to filmo pir
moji daMs, kurioje telpa : My
kolas Vaitkus, Leonardas šimu
tis, Mykolas Krupavičius, Vac
lovas Sidzikauskas. Juozas Ži
levičius ir Adomas Galdikas. 

Stebėjome ir "Į septintąjį de
šimtmetį''. Filme vaizduojama 
ateitininkų prieškongresinė sto-

MES TEBEMOKAM 
6 % už 2 Mėty 

Certifikatus 
(Minimum $5,000) 

5% % už 1 METŲ CERTITIKfiTUS (Minimuml 1,000) 
S A I N T 1447 So. 49th Court 

A N T T-l O M V Cicero, 111. 60650 
i-%. n x n v̂  n 1 TELt __ 6 5 6 ^ 3 ^ 

S A V T M n C Josepb F. Oribaoskas, 
*\ V 1 rN VJ 3 Ececutive Secretary 

Open Man. 9-8; Tues. Thurs. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed. 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį. 
UEPONIS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T UR E C E N T E R I N C 

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara nuo 12 v iki 5 v. popiet 

lanko lietuvis kunigas, tai sten-j vykia Dainavoje ir Aštuntasis 
giamasi snTorgtinrjutrtl lietuv&-J Ateitmtnkų FederadJ&fl kongre-

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi Įvairiais 

būdais patarnauti jau virs 60 metų. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams drau
gijas ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos 
centras visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai 
yra jo pastangos padėti šio krašto lietuviams. 

šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių. kurie ateitų jam 
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai visuomenei — padeda įsigyti geresnių 
mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t. 

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbindami savo artimuosius pre
numeruotis šj dienraitį. Jei nuoširdžiai vertinate mūsų dienraščio pa
tarnavimus lietuviškai visuomenei, paraginkit tuos. kurte DRAUGO 
dar nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti. 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artinai draugai. 
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Pagarba 

SUKAKTIMS IR SUKAKTUVININKAMS 
Jau kuris laikas šiame dien- spaudoj išryškėja, k a s vienur 

raštyje skelbiama apie įvyksian- ar kitur- padaryta, per spaudą; 
tį gegužės 28 "Draugo" 60-ties vieni su kitais susisiekia, susi- i 
metų gyvavimo Chicagoje minė- laukdami pagalbos iš veiklesnių-
jimą. Išeivijos laikraščiui toks jų visuomenės ar kultūros vado-
metų skaičius yra pakankamas vų, iš spaudos išeina paskatai 
pažvelgti į save ir i savo nuei- didesniems žygiams ir pasireiš-
tą kelią. " Draugas" išgyveno kimams tautiniais savitumais. 
du didžiulius karus, savo tautie- Jei spauda to neatliktų, liktų 
čių išsisklaidymą, naują ateivių didelė tuštuma, kuriai užpildyti 
bangą ir dabarties pasikeitimus, nebūtų kitų priemonių, nes nu-
Per šį laiko tarpą pasikeitė ke- t ruktų ryšys tarp žmogaus ir 
lios skaitytojų, rėmėjų ir tiesio- visuomenės, tarp nario ir orga- j 
ginių darbininkų kartos. Jau ne- nizacijos. 
bėra gyvųjų tarpe "Draugo" "Draugas" tai žinojo ir tol 
kūrėjų ir daugelio tų, kurie lėmė tikslo siekė nuo pat savo gimi- į 
jo egzistenciją. Tačiau gyvųjų mo. Jis buvo perkeltas ir Chi- | 
t a rpe dar yra vėliau 'T>raugui'' cagon, kad savo tikslų lengviau į Balandž. 29 d. Clevelande. Jaunimo žygis už tikėjimą, ryšium su iš Lietuvos atsiųsta 17.000 parašų peticija 
savo didelę gyvenimo dalį atida- galėtų siekti ir savo tautai pla- j Jungtinėms Tautoms, pravedė maldos vienybės mani festaciją už siekiančius žmogaus teisių. Po Mišių, ku-
vusiųjų, su juo suaugusių ir jam čiau patarnauti. I r tai' vykdė re-1 riBS koncelebravo lietuvių, latvių, vengrų, slovėnų įr amerikiečių kunigai, vyko eisena — procesija link 

miesto centro. Procesiją vedė Žygio pirmininkas su d ideliu kryžiumi, kurį lydėjo lietuvaites, latvės ir len
kės, pasipuošusios tautiniais drabužiais. Amerikieči ų, lietuvių, latvių ir ukrainiečių vėliavas sekė virš 600 
įvairių tautybių žmonių. Nuotr. J. Garios 

Rimties valandėlei 

KO LABIAUSIAI REIKIA? 
Jėzus Kris tus prisikėlė iš mir-1 savo mokinių "iki pasaulio pa

ties. J is pasirodė apaštalams bei baigos". 
mokiniams Judėjoje ir Galilėjo- j Dėi to čia baigiasi Jėzaus gy-
je. Kai apaštalai jau buvo tikri, j venimas ir prasideda Bažny-
kad Jėzus yra iš niirties prisi- j čios; pasibaigia Kristaus isto-
kėlęs, tada jis ta rė jiems: ' M a n rija "pagal kūną" ir prasideda 
duota visa valdžia danguje ir "mistinio Kris taus istorija" 
žemėje. Eikite tat ir mokykite (Efez. 5.23; Kolos. 1,18). 

; visas tau tas kiykštydami juos Visiškai pei imti tos minties, 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir Sven- kad Kristaus pagal kūną isto-

; tosios Dvasios ir mokydami juos : rija yra ne kas kita, o tik pir-
! laikytis visa, ką tik esu j iems ' masis Bažnyčios skyrius, evan-

Įsakęs. Ir štai aš esu su jumis gelistai maža teteikė reikšmės 
j visas dienas, iki pasaulio pabai- i jo fiziniam atsiskyrimui su įe -
I gos". j me — jo dangun žengimui. Ma-
; Jėzaus įsteigtoji Bažnyčia da- Į tomojo ir apčiuopiamojo jo nete-

bar jėjo į naują istorijos laiko-^ kimas dabar labai daug nereiš-

geriausias savo jėgas paskyrų- daktoriai ir leidėjai, kurie jame 
sių. Ne vienas jų yra sukaktu- paliko savo gyvenimo dalį. Tiek 
vininkas, vertas kartu su laik- leidėjai, tiek redakcija, tiek ben-
raščio sukaktimi prisiminti. dradarbiai ėmėsi tų uždavinių, 

"Draugas" gimė Pennsylvani- žinodami, kad jie tu r i stovėti 
joje, kur anais laikais buvo su- laisvės reikalų sargyboje ir rem-
sispietę dideli* būriai lietuvių, ti visus jos išlaikymo talkinin-
Bet Chicaga jau tada pradėjo kus. 
daryt is lietuvių centru, kur kun- P 
kuliavo kultūrinis, visuomeninis Nors tiksli "Draugo" gyveni-
ir religinis lietuvių gyvenimas, mo Chicagoje sukaktis yra vė-
"Draugo" tikslas buvo ginti liau (liepos 4 d . ) , be t vasaros 
krikščioniškus principus, infor- laikotarpis yra nepalankus di-
muoti savo tautiečius visais desniems minėjimams. Kai ku-
tautiniais ir visuomeniniais rei- rių sukaktuvininkų, vertų pri-
kalais. Prieš šešiasdešimtį metų siminti ir pagerbti, didesnės su-
jis perkėlė savo veiklą į šį mies- kaktys taip pat nesutinka su 
tą, iš kur galėjo daugiau savųjų minėjimo data, bet administra-
pasiekti ir plačiau savo idėjas cija tegalėjo pasirinkti išskirti-
skleisti. nę dieną, kurią būtų galima pa-

Kuriantis Lietuvos nepriklau- gerbti visus didžiuosius sukak-
somybei, "Draugas" buvo akty- tuvininkus, kaip pirmąjį redak-
vus pagelbininkas tiems patrio- torių ir "Draugo" krypties kū 

VIETNAMO PAINIAVOS 
Virš mėnesio užsitęsęs Šiau

rės Vietnamo puolimas ėmė ran
tyti Pietų Vietnamą, šiauriečiai 
spraudėsi Pietų Vietnamo šiau
rėje, darė puolimus pietuose, ten 
pasiekė A n Loc. ėmė varyti ky
lį viduryje krašto, žygiuoti į 
Kontumą ir staiga vėl užsimojo 
apsupti Quang Tri. 

Pietų Vietnamo kariai bandė 
tik atlaikyti šiauriečių smūgius. 
Kareiviai drausmingai atlieka 
jiems pavestus uždavinius. Ka-

Šiaurės Vietnamo karinio puolimo pasėkos 

GEDIMINAS GALVA pulti Hanojų Haiphongą, s a 

tarpj, kuris tęsis iki pasaulio 
pabaigos. Aukščiausiojo Gany
tojo vietą jau užima jo vietinin
kas. Kaimenė turi būti sudary
ta Iš visų tautų, visų kraštų ir 
visų giminių, o ne vien tik iš 
išrinktosios Izraelio tautos. Vi
si naujai ateinantieji į kaimenę 
bus Jėzaus mokiniai, kaip ir tie, 
kurie pažinodami jį, y ra buvę 
tiesioginiai jo mokiniai. Į šią 
kaimenę — bendruomenę — bus 

kė, kai jie tikėjo, kad jis nors ir 
nematomas ir toliau teiks pa
galbą iš dangaus. Taigi mato
me, kad Matas iš viso nepasa
koja apie dangun žengimą; Mor
kus trumpai suminį priede (16, 
19): Jonas (20,17) vos t ik už
simena ir tai pranašystės for
ma; vienintelis evangelistas, ku
ris išsamiau aprašo, tai Lukas 
(24.50), bet šitaip atsitinka 
kaip tik dėl to, kad jis baigęs 
savo evangeliją, kuri yra Kris-įeinama per krikštą ir tikėji 

mą : "Vardan Tėvo ir Sūnaus į taus pagal kūną istorija, yra 
vaitei praslinkus nuo šiauriečių •* Šventosios Dvasios. Naujųjų j pasiruošęs tuojau tęsti mistinio 

Apsiginklavimas I žygio pradžios, sukėlė tr intį mokinių pareiga bus išlaikyti! Kristaus istoriją. Jo Apaštalų 
rv,x ^-- • « • v - f , ; t a r p VVashingtono ir Maskvos. t a i - ką Jėzus bus liepęs užlaikyti : darbai yra epizodinė Bažnyčios 

puolimas buvo numatytas bent 
prieš metus. Svarbiausias gink
lų tiekėjas ilgai užtruko besi
rūpindamas tiekimu. šiaurės 
vietnamiečiai buvo priversti gaiš 
ti, kol šarvuočiai ir patrankos 
buvo nugabenti į Pietų Vietna
mą ir Kambodiją. Ir šiuo metu 
kariai nesugeba paaiškinti, ku-

vadovauti. Kai kurie vadovai šį 
karą laiko krašto naikinimu ir 
jie nėra linkę kovoti prieš šiau
riečius. 

Amerikiečiai teigia, kad pie
tų Vietnamo karinis pasiruoši
mas esąs patenkinamas kraštui 
ginti. Kar inė drausmė gera, ka-

Sov. Rusija buvo svarbiausias 

čiai darė puolimą ir jsiiaužė P. \ 
Vietname naudodami rusiškus 
ginklus. Rusiškais ginklais tebe-

nas 2 0 ^ ginklų davė š iaurės, 
reiviai kovingi. O vis tik pietų I Vietnamui. šiaurės vietnamie-
vietnamiečiai nepajėgia padary
ti priešpuolio. Jie tik ginasi. Pie
tų vietnamiečių padėtis būtų žy
miai* blog*esnė. jei amerikiečiai 
jiems netalkintų orine danga. 

temų remonto išlaidas. Ji būtų 
Į solidesnė, jeigu pridėtume lėšas, 

tuvai 
JAV sutelkė prie Vietnamo 

karo laivyną. 150 laivų, šiaurės 
Vietnamui ir šiauriečiams pulti 
jau panaudojo 1.000 lėktuvų. 

gamyklos nedirbo keletą dienų". 

Vyriausias inžinierius Bavars-
kis iš anksto perspėjo apie gali
mus pavojus ir nurodė priemo
nes, kaip nuo jų saugotis. Tačiau 
į tai nebuvo kreipiama reikiamo 
dėmesio. Aiškus vadovybės apsi
leidimas, o vadovybėje, kaip iš 
straipsnio matyti, kolonistai: ši
luminių tinklų dispečerinėje tar
nyboje budi I. Koniuškin, katili
nės viršininkas A. Zabavliajev, 
tinklų direktorius V. Bukatin... 
Maskoliai, grįžkite i namus! 

J. Žvilb. 

tams. kurie savo jėgas skyrė rėją kun. A. Kaupą, kurio nuo i " n ė vadoovybė neįrodė, kad ji j riuo būdu minėti ginklai pasiekė 
naujai valstybei praskinti ke- gimimo šimto metų sukaktis tinkamai pasiruošusi mūšiams', pietines sritis. 
liūs į tarptautinį pripažinimą ir neseniai praėjo (1970) ir šešias-
paremti tėvynėje už laisvę ko- dešimt metų nuo mirties tik ar-
vojančius. Antrojo karo metu tinasi (1973). Šimtas metų šie-
jis turėjo pereiti į aktyvią ir ne- met sueina nuo svarbiausio re-
palaužiamą kovą prieš tėvynės daktoriaus Chicagoje vysk. 
okupantą — rusiškąjį komuniz- P- Bučio gimimo (1772) ir pra-
mą ir visas jo formas. ėjo dvidešimt metų nuo jo mir-

Laikrašcio perkėlimą į Chica- ties (1971). 
gą galima l ' k y t i Apvaizdos Reikia prisiminti i r du gy-
patvarkymu, nes tik čia jis ga- vuosius, kuriems amžiaus naš-
lėjo išsilaikyti, iš čia galėjo t a jau nebeleidžia aktyviai reikš 
šviesti plačiai išsisklaidžiusiems t is redakciniam' darbe, būtent 
lietuviams, čia jis galėjo susi- Leonardo šimučio ir Igno Saka-
kur t i tokį spaudos centrą, iš lo aštuoniasdešimtąjį gimtadie-
kurio lietuviška spauda ir šian- nį (lapkričio 6 ir 7 d . ) . Tai var-
dien sklinda laisvajam pasauly, dai, kurie žinomi tautinio gyve-
Dėlto ši sukaktis yra ne tik pri- nimo kūrime išeivijoje. Jie abu i 
siminimas. bet ir naujas pasi- taip pat stovėjo lietuviu visuo-1 
ryžimas savo kely ištesėti menės priešakinėse eilėse ir dau-I P r a r a s t a s>, t u m ė m s tnusiant sal 

* giau kaip šešiasdešimt metų da- ! ' 
Nūdien išeivijos lietuviška linosi savo idėjomis ir patirti-

spauda turi jau kitokį veidą, mi per spaudą su išeivijos lietu-
negu prieš kelias dešimtis metų. viais. 
I r skaitytojų sudėtis yra kito- Nebūtų pažangos i r kūrybos, 
kia. Ji labiau mišri. įvairi, skir- jeigu nauja karta nesusirastų 
t ingo išsilavinimo. Tačiau ji yra išraiškai savų formų ir nesi-
idealistinė. patriotinė ir remiasi reikštų pagal savo laiko reikala-
pastoviomis vertybėmis. Skaity- vimus. Ir lietuviška spauda da-
tojų skirtybė skatina lietuvišką rė pažangą, atsiliepė į laiko bal-
spaudą ieškoti naujų kelių, kad są ir tarnavo lietuviškai visuo-
juos lengviau galėtų pasiekti, menei savo laike ir savo aplin-
kad visiems galėtų duoti ką nau- koje. "Draugas" siekė ir tebė
jo, bet svarbiausias tikslas — siekia būti visiems viskuo, kad 
visus sujungti prie lietuviško visus išlaikytų prie lietuviško 
branduolio, iš kurio vystosi tau- kamieno ir tikroviškai nurodytų 
t inė veikla. Išeivių jungimas ir krikščioniškus bei humanistinius 
jų ryšių sumezgimas yra viena principus, padedančius labiau 
priemonių, be kurios išeivija lik- įprasminti žmogišką gyvenimą, 
tų tik plačiai išsibarsčiusių pas- Pagarba asmeniui, meilė savo 
kirų žmonių būriai. broliui ir pakanta priešininkui 

Lietuviai, gyvendami svetur, y ra pagrindas, kuriuo "Drau-
nenoromis paskęsta vietos įta- g a s " yra atrėmęs spaudos dar-
koje. Aplinkos poveiky pradeda bus. Ne raidė, o krikščioniška 
užmiršti savo pirminius užmojus dvasia skatina jo redaktorius 
ir pasiryžimą. Spauda juos in- ir leidėjus tikroviškai žvelgti į 
formuoja, skatina tautinei veik- dabartį. Nepamiršdamas savo 
lai, tą veiklą vertina ir nurodo, praeities ir atliktų darbų, jis su 
ko reiktų siekti ir kokias nau- pasitikėjimu žiūri j savos tautos 
j as priemones panaudoti. Tuo ji' ir savo spaudos ateitį. Pagarba 
tampa stipriausiai įtaigojančiu darbą atlikusiems ir ryžtas kur-
veiksniu, kuris tokiu pasidaro ti ateitį yra jungtis, išryškinan-
bendromis pastangomis, nes tik ti siekimų tęstinumą. Pr. Gr. 

Amerikiečiai jaunuoliai ėmė seniesiems mokiniams. Aukščiau j istorija, ir šio naujojo darbo 
triukšmauti ne dėl Pietų Viet- viso ko bus Aukščiausias Gany-• pradžioje ( 1 . 1 - 1 1 ) jis pakar-
namo užpuolimo, bet dėl ame-: to j as k u r i s padės kaimenei ir toja dangun žengimo istoriją, 
r-ikiečių kariniais lėktuvais Ha-Į saugos ją; nematomu, bet nema- kuria jis yra baigęs savo evan-
nojaus naikinimo. Amerikiečiai i ž i a u sėkmingu bvdn jis bus t a r p , getiją. 
jaunuoliai naudojo tuos pačius; j 
šūkius, kaip Maskvoje i r komu- i K&1 kurie vakariečiai politikai į Jėzaus Kris taus dangun žen-
nistinėse valstybėse. į bando daryti išvadas iš viešna- į gimas įvyko nuo Alyvų kalno, 

VVašhingtcnas ėmė svyruoti.! gės t rukmės. Paskelbtas prane- j netoli Betanijos. keturiasdešimt 
Pradžioje nenorėjo pradėti de - ' Šimas nerodo Sov. Rusijos ir! dienų po prisikėlimo iš mirties, 
rybų. kol šiauriečiai nenut rauks j Egipto pelitinių nuotaikų pakiti- j Ir Jeruzalėje paskutinio su pri-
karo veiksmų, o vėliau padarė 
nuolaidas. Pi rmajame susitiki-

ginklų tiekėjas šiaurės Vietna- m e a b i š a l v s g ^ s e n a s p l o k š . 
mui. J i siuntė T-54 šarvuočius, t e l e s š i a u " r ė s Vie tnamas buvo 
patrankas, raketas ir kitus mo- | įspėtas, kad pasi tar imuose būtu 
dermškus ginklus, kurie buvo j g e s m ė s k a ] b a m a . J o a ts tovai 
panaudoti pulti Pietų Vietnamą, j n a u d o j o seną būdą — kaltino 
Maskva apie 80 proc., o Peki- amerikiečius. 

Šiaurės Vietnamo politinio 
biuro narys Le Duc Tho. anks
čiau vedęs slaptus pas i ta r imus 
su JAV prezidento patarėju, vėl 
atvyko i Paryžių paslapčia kuž-

naikinami amerikiečiai ir jų lėk- j d ė t i . s l a p t i "pasitarimai patar
naus karui užtęsti, t ikintis jė
gų santykio pakitimo. 

Kelionės 

Prieš prezidento R. Nixono 

Nuotaikos 

Šiame kare stipri amerikiečių: kelionę j Maskvą jau jaučiamas 
orinė danga, didelė naikinimo sujudimas. Rusijos delegacija. 
jėga dar nepajėgė palaužti šiau
riečių. 

Derybos 

JAV vyriausybė buvo sukrės
ta šiauriečių puolimo. Prez. R. 

vadovaujama K. Katuševo. lan
kėsi Hanojuje ir ke ' las dienas 
tarėsi. Apie pasi tar imus nepa
skelbtas joks pranešimas, š ios 
delegacijos tikslas greičiausiai 
tebuvo derinti k raš tų politine 

Nixono planas atitraukti kariuo j veiklą. Tuo pat me tu Rusijos 

mo. žinia, jis neparyškina Mask i sikėlusiuoju iš mirties Mokytoju 
vos sutikimo tiekti Karui toli-i susitikimo metu apaštalai aiš-
mąsias rake tas ir Suchoj-11 i kiai jautė, kad turi kažkas ne-
bombonešius - naikintuvus. j paprasta ^atsitikti. Tai jų gal-

; vose vėl idlo senosios mesijinės 
į mintys, tokios įsišaknijusios jų 

J A V prezidento patarėjo H. ' sielose, kad jos iš dalies per-
Kissingerio. slaptai besilankiu- gyveno net ir Jėzaus mirties 
sio Maskvoje, pranešimas keis- į ir prisikėlimo tikrovę. 
tas . J i s keistas, kai norima ru-i Taigi jie priėjo prie Jėzaus 
sus teisinti dėl ginklų tiekimo Kristaus, kupini vilties i r m e i -
Šiaurės Vietnamu:. Patarė jas , liai šypsodamiesi, tarytum pra-
prieštarauja kalbėdamas apieišydami pasitikėti jais, ko jie 
nuotaikas Maskvoje pasirašyti j taip seniai j au tikėjosi, ir jie 
SALT strateginiams ginklams; paklausė: "Viešpatie, a r šiuo 
varžyti sutart į . Jis taria, kad 
amerikiečius ir rusus teskiria 
antraeiliai dalykai sutarčiai pa
sirašyti, bet spėlioja — ji ne
būsianti Maskvoje pasirašyta. 

laiku tu sugrąžinsi karalystę Iz
raeliui?" Nelaimingajam Izrae
liui iš tikrųjų jau daug metų 
kaip buvo a t imtos visos politi
nės teisės i r j is padarytas pir-

R. Nixonas atidėliojo svarbius ' miausia pavaldžiu nesantaikoje 
dalvkus rinkiminiams metams j gimusiems Erodams, o paskui 

menę iš Vietnamo ir sudaryti 
taikos sutartį sulaukė smūgio. 
Galimas dalykas, kad Washing-
tonas žinojo apie šiauriečių pa
siruošimą pulti, nes prieš pat jo 
pradžią nutraukė derybas Pary
žiuje. 

JAV prezidento sprendimas 

ambasadorius P. Abrasimov Pa
ryžiuje pareiškė, kad j o k raš tas 
tieks ginklus š iaurės Vietnamui 
ir grasino Amerikai. 

Egipto prezidentas A. Sadat 
kelias dienas užtruko Maskvoje. 
Jo pasitarimai buvo t rumpesni . 

t ikėdamasis rinkikams padaryti 
įspūdį, šiam tikslui ir keliones 
ryžos ; daryti į komunistines sos 
tinęs, nors amerikiečiai fronte 
tebekovoja prieš komunistus. 
Nūdienės nuotaikos Maskvoje 
nesako, kad šioje sostinėje su-

neapipiaustytiems romėnams; iš 
tiesų būtų patogi proga sukur t i 
Izraelyje puikią karalystę, ku
rios karalium, suprantama, bū
tų pats Jėzus, o apaštalus j is 
paskirtų savo ministeriais. Ši
taip susitvarkius, būtų ypač pa

lauks laimėjimo, kai šiaurės tegu išsiuntinėti į visas pasaulio 
Vietnamas meta visą svorį už-1 šalis armijas sumušti romėnų 
valdyti jo pietinę dalį ir turėt i į ir tuo pačiu metu skelbti Jė -
ryškią įtaką visoje Indokinijoje. 
Šiuo klausimu Maskvos ir Wa-
shingtono nuomonės nesuderina-

kaip iš anksto buvo numaty ta , mos. 

zaus mokslą. Ką gi pakenktų 
sujungus abu tuos dalykus į 
krūvą — būti politiniais nuka-

(Nukelta į 5 pusi.) 

LAIŠKAS 
ANTIJOCHUAI 

įvažiavus į Perloją, iš visų namų pasipylė ginkluoti j sakomybe. Mūsų savarankiškas karas su lenkais užtru-

Romanas 

JONAS DULEBATTIS 

'57 

Spaudoje ir gyvenime 

MASKOLIŲ KOLONISTŲ GLOBOJE 

paklausė vienas iš jų. 

"Tiesa" Nr. 56 kovo 7 d. pa
skelbė apie avariją Aukštuosiuo
se Paneriuose — susprogo šildy
mo sistemos. Dienraštis rašo: 
"Atvykęs į katiline, viršininkas 
plušo su pagalbininjais iki auš
ros, o tuo metu šaltis, siekęs 25 
laipsnius, irgi nesnaudė. Užša

lęs sistemose vanduo išvedė iš 
rikiuotės dar visoje eilėje objek
tų šildymo sistemas, susproginė
jo radiatoriai. Oficiali ketvirto
sios katilinės padarytų įvai
rioms įmonėms nuostolių suma 
siekia 137 tūkstančius rublių. Ši 
suma rodo vien radiatorių ir sis-

— Ar i Perloją, sveteliai? 
— Taip. 
— Prašome. — Ir vienas iš sargybiniu įsėda mū

sų automobilin, o kitas, šautuvu gerbdamas, pasilieka 
vietoje. 

Stebimo nelauktą mūsų palydovą. Saule įdegęs vei
das. Drąsa spindinčios akys. Tai tas pats spindesys, ku
ris pasinxlė daugelio Lietuvos vyrų akyse, kai kėlėsi 
tėvynė. Abipus plento matome išraustas duobes. 

— Tai mūsų apkasai, — paaiškina palydovas. 
— Ar jūs sargybą pastatėte mums sutikti? — pa

klausėme. 
— Ne. Sargyba čia būna visada. O dabar, kai, 

grįžę iš Klaipėdos atvadavimo, radome puse mūsų kai
mo atkirstą, mes esame pasiruošę tolimesniems neti
kėtumams. 

vyrai, susibūrė aikštėje, išsirikiavo ir dainuodami nuėjo 
daryti paradų. Mus sutiko perlojiečių vadas Jonas Čes
nulevičius, i 

Mes pasveikinome perlojiečius savo atstovaujamos 
idėjos vardu ir pažadėiome jiems atitinkmą puslapį kul
tūros istorijoje. Tai juos nedaug paguodė. Jie pradėjo 
skirstytis ir kurtis naujose gyvenvietėse, nes, pravedus 
demarkacijos liniją, daugelio jų namai pasiliko Lenki
jos pusėje. Jie bandė savo gyvenvietes atsiimti jėga. bet 
tarptautinė teisė jų pastangų neparėmė. 

Su mumis pasiliko tik Jonas Česnulevičius, žmogus, 
kuris nebuvo prislėgtas įvykių. Jis mus pakvietė atsisės
ti ant upelio Amarnios kranto. Dabar čia buvo labai 
tyku. Tačiau buvo laikų, kada Čia būta ne mažo bilde
sio. Toje vietoje yra buvusi Perlojos ginklų dirbtuvė. Iš 
tų laikų ir upelis yra gavęs savo vardą "Hammer" — 
vokiškai kūjis. Ginklai buvo kalami iš vietinės rūdos. 

Mums buvo įdomu sužinoti, kokie buvo Česnulevi
čiaus santvkiai su Lietuvos valstvbe. 

KO porą metų. Apie šių kovų dydį liudija kapai, astuo-
nias'deštimt lenkų karių, kurie yra palaidoti šiose ka
pinėse. 

Mes. klausydami šių Česnulevičiaus paaiškinimų ir 
žavėdamiesi šios epopėjos branduoliniu grožiu, negalė
jome užgniaužti savyje klausimo, kurį išreiškė Jonavi-
čius. 

— Bet ar ši Jūs u pretenzija nėra perdidelė? Ar dvi
dešimtame amžiuje galvoti apie jūsų dydžio respubliką 
nėra utopija? Ar jūs nesate savęs pervertinimo auka? 

— Aš nemanau, kad mes esame kas nors iŠ esmės 
skirtingo nuo kitu Lietuvos vietų, — atsakė Česnulevi
čius. Visuomeninės atsakomybės sąmonė visur buvo pa
budusi tuo laiku. Mūsų skirtumas yra tik tas, kad mes 
buvome priversti už savo sąmonę nemažai kovoti, kai 
tuo tarpu kitos vietos nuo šios kovos buvo laisvos. Tai 
iš mūsų pareikalavo daug aukų, bet kartu pas mus ši 
visuomeninė vertybė pasireiškė labiau matomomis for
momis. Šia prasme mes norime save laikyti pasitarnavu
siais lietuvių tautos sąmonei. Man atrodo, kad ši sąmonė 

Visos jaunos valstybės yra netolerantingos, — atsa- yra pats vertingasis dalykas, kuriant ir išlaikant valsty-
kė jis. — Jos perdaug brangiai moka už tai, ką laimi, 
kad įsigytų vertybių nebrangintų. Jos negali būti labai 
liberališkos. Mes save laikėme ir laikome lietuviškos są
rangos dalimi. Ir šį nusistatymą paliudijome savo ap
sisprendimais. Nepaisant to. kad mūsų respublikos Lietu
va nepripažino, kai Lietuvos kariuomenė neįstengė mū
sų apginti ir lenkai mus užėmė, mes veikėme savo ai

binę sąrangą. 
Tai pasakęs Česnulevičius nutilo. 
— Mes esame vertingi savo pradžiomis. Kiekviena 

pradžia yra paslaptis, artima Dievui. Dėlto ir mūsų są
jūdžio pradžia glūdi jokiam pažinimui neprieinamoje 
šviesoje. 

(Pabaiga) 

- i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. g e g a t t e raėn. 6 d. 

SES. MARGARITA - NAUJA PUTNAMO 
SESERŲ VYRIAUSIA VADOVĖ 

L1ETUVMTK 
INAUGURACIJOS BALIAUS 

SUKNIŲ PARADE 

KVEPIANTIEJI LCF"C 
PIESTfJKAI 

i Škotijoj vienas pramonininkas 
Majlin gamina degtine kvepian-

Balandžio 30 dieną Marylan- čius lūpų pieštukus. Jis teigia: 
Sesuo M. Margarita - I rena 1963 — 1964 m. ir vėl 1967 — !*> respublikonų komiteto mote- "Vyrams vis tiek. kokia būtų 

Bareikaitė neseniai buvo išrink- 1971 m. Ten. be darbo daržely. «* skyrius suruošė priėmimą lūpų pieštuko spalva, svarbiau-
ta nauja Nekaltai Pradėtosios dėstė šeštadieninėje mokykloje.:— vakarienę Indian Spring ša , kad j is kvepėtų degtine." 
Marijos Seserų kongregacijos rucšė abiejų parapijų vaikus Country Club Marylande patai- • 
vyriausia vadove. Iš Romos gau- pirmajai komunijai, dirbo su a- pose- ^nxr b u v o p a r o d a Ame-
tu specialiu leidimu visos sese- teitininkais, padėjo organizuoti j rikos prezidentienių, vilkė- F a i e S K O J U I i a S 
rys dalyvavo rinkimuose. Da- ir vadovauti ketur ias vasaras jusiu inauguracijos baliuose i I e š k o m a s Domininkas Giedrikas, 
bar kongregacijai vadovauja se- Baltijos stovyklai ir teikė sočia- suknelių kopija. gauta ^ a p i c 72.75 m.'amž., gyv. Chicagoje. 
suo M. Aloyza - Ona šaulytė, o line pagalbą kolonijos reikalin- Smithsonian muziejaus Kon- y s ^ , dukterėčia Dabriškienė Lietu-
ses. Margarita perims pareigas giesiems. gresmanų ir kitų politikų žmo-jvoje. Atsiliepti adr: Z^ Dailidka, 
seserų kapitulos pradžioje, ge-l 

C L A S S I F I E D G U I D E 

i nos paradavo pasipuošusios to- 5921 S. Fakfield Ave.. Chicago, Dl. 
Grižus į P u t n a m ą 1964 m. po k i o m i g s u k n e l ė m i s . P o n i a M a - «**>• 

guzes su a. ivapiLuics, besijų s u n k K ) S S l r dies operacijos, baigė 
metu bus renkama nauja t a r y b a socialinius mokslus Annhurs t 

kolegijoje B. A. laipsniu. 1 9 7 1 ; l i ų / T a i p p v z N ixonienę vaizdą 
metų rudenį sesuo Margar i ta 
buvo paskir ta Pu tnamo vienuo
lyno vyresniąja, š iam vienuoly- w m i a m 0 M i l l s . buvusią prezi-i 
nui ir dabar vadovauja, kol per 
ims naujas pareigas gegužės 
pabaigoje. - T. 

šešių seserų, kurios padės va
dovavimo darbe. 

Ses. Margarita gimė Musnin
kuose, Aukštaitijoje. 1931 m. 
rugpiūčio 28 d. Kartu su šeima 
paliko Lietuvą 1944 m. ir apsi
gyveno Hanau, Vokietijoje. A t 
vyko j JAV 1949 m. ir rudenį 
įstojo į Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyną Putname. Pirmuo-j 
sius įžadus padarė 1951 m. rug 
piūčio 15 d. ir įsijungė į kon
gregacijos dirbamus darbus . 
Putname tęsė mokslą pedagogi
kos srityje ir vasaros metu dir
bo mergaičių stovyklose: devy
nias vasaras Putname ir dvi va
saras mergaičių stovykloj Dai
navoje. Dirbo seserų vadovau
jamame vaikų daržely Toronte 
1955 — 1963 m. Toronto sky
riaus vyresniąja buvo pask i r t a 
1958 m. ir prižiūrėjo Vaikų na
mų statybą, kuri įvykdyta 1960 Ses. Margarita Bareikaitė, nauja 
metais. Vadovavo Montrealio N e k - Pr- Marijos seserų vienuolijos 
Nek. Pr . Marijos seserų skyriui vy"*"33"1 vadovė. 

mie Eisenhower specialiai buvo 
atvykusi iš Gettysburg į šį ba-

vo tokią pat, kaip ji buvo per. 
inauguracijos balių pasipuošusi. 

dentienę Eisenhov/er vaizdavo 
Hitt (Sveikatos, mokslo ir so
cialinio aprūpinimo sekreto
riaus pavaduotojo žmona),, 

į prezidentienę Woodrow Wilsor. 
!— Lawrence Hogan ir pan. 

Iškilmių šeimininkėmis į tą į 
balių buvo pakviesta ir keletas | 
etninių grupių atstovių. Jame 1 

I dalyvavo graikės, ispanės, japo- j 
j nes. lietuvaitės, ukrainietės ir 
! vengrės. pasipuošusios savo 
tautiniais drabužiais. Gražiai 

; lietuvėms atstovavo Izabelė 
Laučkaitė ir Joana Vaičiulaity-

itė. G. K. 

Smokey's 
ABCs 

AKvays 
hold matehes 

PROTESTAS CLEVELANDE PRIEŠ 
RELIGIJOS PERSEKIOJIMĄ 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma MARIJA 'PREKŠAITĖ 

W A R N O W (Jono Preikšos duktė) 
iš Vilkaviškio apskr.. gyv. Vokieti
joje. Jos dėdė prašo ją atsiliepti arba 
apie ją pranešti adr.: Juozas Preik
šą, 2238 W . 47 Place, Chicago, 111. 
60632. 

R E A L E S T Ą T E 

Didelis 4 miegamu mūr. bungakm. 
centralinis gazzu šildymas. 35 p. 
sklypas. RHvktinSje Marąuette pko 
vietoj*. 

Mūr. \y% ankšto. 6 Ir 4 kamb. 
Modernus ir Svarus, vidus kaip nau
jas. 

H> batu, 10 meta amžiais. G&?e 
pko. rajone. Geros pajamos. 

12 būta: 6 po 4 kamb.. 2 po 5 
kamb. ir 4 po 3 kamb. Centralinis 
automat. šildymas. Geros pajamos 
mažos išlaidos. Namas kaip ISIS. 

Insurance — Incoane Tax 
Notary Public 

Š I M A I T I S REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

Nemokamai surandam nuomininku s 

BUD'S R. L & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
TEL. — 254-5551 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTART PUBLIC 

ESTOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplevrood Av. CL 4-7450 

Tvarkingai patarnauja visais Reai 
Katate reikalala Be to cia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiski 
mai Ir įvairūs blankai. 

R E A L E S T A T E 

WESTCHESTER — Lovely Church 
on 1^5x105' lot. seating capacity. 
125. Kitehen in bas^ment. plūs ap-
liancos pt^-s. all dr&pes: air oondi-
tionid. Ideal for >m;U Church. Mis-
s=ion. or Kon-pi-ofit orgunization. 
Offered at $72.500. MX*ST SEUL! 

GOREY REALTY — 345-5015 

HELP WASTED MOTERYS 

GIRL WANTED 
.Mušt speak French, Engiish. 

German & I i thanian . 

C ALL 227-ft525 

Only You Can Prevent Forest 
Fires. 

Balandžio 29-sios šeštadienis 
buvo graži pavasario diena. Jau-
s m o žygis už reiigPios laisvę 
sąjidis Ctevelartde pasirinko tą 
šeštadacsiį kartu su kitų paverg
tų taatų atstovais pareikšti sali

k ą . 
Jautrus ir giliai prasmingas pa-

%&, Jaunimo kongreso atstovai ir 
kitos organizacijos prisidėjo prie 

. I šios maldos ir vienybės demonst-
mokslas klausytojams paliko gerą 
įspūdį. Sukalbėta speciali malda 
už visus persekiojamuosius. 

Ciurlioriio ansamblio kanklių 
cbanasą, vienybę ir pasimelsti už,orkestras, vadovaujamas Ryto r.a-
visus, kuriems suvaržyta religijos: bicko, atliko Lietuva brangi, Ma-
ū sąžinės laisvė už Geležinės už- j rija, Marija ir pamaldų pabaigo-
dangos. Cia ypatingai pagarbiai ; j e Lietuva Tėvynė mūsų. Kank-
prasrmnti visi 17,000 lietuvių pa-jlių aidai sklido gotikos skliaus-
a r a S i š i ų skundą Jungtinėmsj tuose, maldingai prašydami drą-
Tautoms. į sos, ištvermės ir Dievo globos 

Pirmą vai. p. p. Sv. Jono ka- tiems, kurie dar kartą praskleidė 
tedron susirinko arti tūkstančio; geležinę uždangą. 
S&inčiųjų. Amerikiečių, lietuvių,! Pamaldų komentatorius inž. 
iatvių ir ukrainiečių vėliavos su; Romas Bublys, vienas iš JTL są-
psrfydomis išsirikiavo prieš didįjį | jūdžio veikėjų. Prieš aukojimą 10 
altorių didingoje katedroje. j taretrrriais drabužiais pasipuošu-

Kun. Gediminas Kiiauskas, S j ^ P e n k ^ t a u t x * mergaičių at-] 
Lietuvių provinciolas, kartu s u j * 1 ^ aukojamąsias dovanas. 

racijos, apeliuodami į laisvųjų 
pasaulio žmonių sąžinę. Algirdas 
Muliolis yra JTL sąjūdžio pirm. 
Glevelande. 

V. R. 

MISCELLAVEOUS 

OOSBfOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2.501 W. 69th St., Chicago. UL 6082* 
3333 S. Halsted, Chicago. ni. 00608 

Tel. WA 5-27S7; 254.3320 
Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI Ir AtTTOMOBILIAl 

V. Valantinas 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 
APTOBAUBC AGENTtTRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So Kedzie Ave. PR 8-2283 

GERIAU NERASIT 
Apie 16 metų, g-eras 2 but. mūr. 

ir 2-auto garažas. Marąuette pk., 
atskiri gazo šild.. platus lotas. gTeit 
gpalima užimti. SS7.500. 

Modernios 2 biznio patalpos ir 
liuksus butas. 2-jų aukštų mūr., ga
ražas, labai plat. lotas. Viskas įreng
ta prieš 7 m., dabar parduoda už pi- I 
g-iausią kaina. Užinteresuoti bizniu į 
kreipkitės tuojau. 

šviesus 2 Imtu mūras arti Stan
dard banko. Atskiri guzu šildymai. 
Garažas. Sausas įrengtas beismentas. 
Aukšta pastog-5. $22,400. 

Modemus — 3-jų miesamų. beveik 
naujas niūras. Prie pat Marąuette 
pko. Gazu automat. oro šildymas — 
vSsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000. 

•puikus 4 miegamu mūras, apie 18 
metų. 1 % vonios, karpetai. platus lo
tas, garažas, vertinga pastogg šeimai 
didSjant, naujesniam mieste — apie 
81 & Kedzie. $31.000. 

Tvirtas fiv.kamh. mftra«. 1% vo
nios. Karpetai. įrengtas beismentas. 
garažas. Marąuette pke. $26.600. 

švarus 7 kamb. mūras. Gražiai i-
rengtas beismentas. baras, "air cond.", 
uždaras porčius. garažas. Tuoj galima 
užimti. Marąuette pke. $23.60U. 

10 butų mūras. Apie $14.60* nuo
mos. Marąuette pke. Kaina $74.700 
Investuokite pelningai Ir saugiai. 

fcmfc - SO p . wu garafiu. Pr1» 
nat parko $10,400. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washt«naw Av. RE 7-7280 

Daktarų šeimai, gyv. Liacoin Parke 
reikalinga penkiom darbo dienom 
moteris prie 4 mėn. kūdikio nuo 8 
v. r. iki 4 v. popiet nuo š. m. liepos 
mėn. 1 d. Skambinti tel. GR «-2752 

HELP WANTED — VYBAI 
. . . . . . . • . . » • » • » . « • • • • • • • • 

H E L P WANTED MEN 
Kxperieji<?ed stook sawyer, trim 
setever and sfaa^er haad. &mml 
pay. Steady work and fringe benefits 

ALONZI FURNITUKE CO. 
1832 W. Hubbard Street 

T d . — 829-8500 

COUPLES 
VVithout previous business exper.. 

but urilling to work & learr. tngrtfafT 
Pleasant profitable work. 

C o n t a c t — 

MR. V A N D E R W O O D 

TeL 354>5936 for interriew 

Reikalingas pensininkas prižiūrėti 
j namas savininkui išvykus atosto

goms. Jokio darbo. 35 myhos nao 
Chicagos. Skambint (312) 946-211* 

latviq atstovu kun. A- Goldiko\-s-
Icru, slovėnu — kun. Antharty F. 
Srsen, vengrų —kun. Francis A. 
Karpi i r amerikiečių kun. Ken-
neth Sommer. S. M. koncelebravo 
sv. Mišias pavergtųjų ir laisvės 

Eisena 

Juodas, didžiulis, medinis kry
žius k vėliavos išlydėtos iš ka
tedros ir pamažu traukė miesto 
centro kryptimi. Apie 700 daly-j 

siekiančiųjų intencija. Visų nuo-1 **t tylioje procesijoje sekė skaus- i 
Srdi malda kilo į Aukščiausi,' mo ir pergalės ženklą — kryžių.' 
ypatingai už tuos, kurie viskuo Procesijos vidury buvo nešama 
rizikuodami, išdrįso pasirašyti j plati 341 pėdos ilgio balta juos-; 
peticiją ir viešai pareikšti protes-ita, simbolizuojanti 17,000 pasira-; 
tą, kad pasauliui skleidžiami meįšrusių lietuvių. Eisenoje nešami; 
lai, tvirtiną, kad Sovietų unijoje plakatai skelbė: "USSR! Restorej 
yra pilna religijos ir sąžinės lais- j Freedom of Religion, "Religious; 

Persecution Urtder Communismj 
Mušt Stop". Plakatų, aišku, ga-: 
Įėjo būti žymiai daugiau, kad 
praeiviai būtų galėję atkreipti 
daugiau dėmesio. Tvarkinga ei-i 
sena, ėjusi keletą blokų, policijai; 
nukreipus visą kitą judėjimą į i 
antrą gatvės pašę sustojo prie j 

VALERIJA S T A N K U S 
RUZGYTio 

Gyveno 3551 S. l"nion Ave.. 
Chicag-o. niinois. 

Mirė greg. 5 d.. 1972, 10 v. 
i">l». sulaukus st-natves. 

Gimė t i l f w j t . 
Amerikoje išg\-veno 5N m. 
F'asiliko dklfliam.' nuliūdime 

duktė H«'Un Gerules. 4 anū
kai: Vv'alter su žmona Marie. 
Ernest M žmona Joan. Rai-
rmnid ir lyimund. Gersliai. :-
proanūkai tj- ksti ciminčs, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas še*-
tad. 7 vai. vak.. Kiidmino kop-
lyrioio. SS1S So. T^ituanica Ave. 

Laidotuves ivyks pirmad.. 
ges. S d. iš koplyčios 0:30 vai. 
ryyv> hus attjdeta i Sv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
;vyks fr^dulingos pamaldos nf. 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sr. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuošu-džiai kvk«ciame visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da.t\-\-auti šiose laidotuvėse. 

O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldos ir kttni 
daiktas, kr 8 t o l miesto leidimai Ir 
pilna ap drauda. 
2047 W . 67th Rače - W A 5-8063 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuvė Marąuette Parke 

.Spalvotos h- paprastos. Radijai 
tr srereo. 

Pardavimas ir 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 

Prie mokyklų ir bažnyčios, Mar
ąuette pke. 19 metu. 2 butai po 6 
kamb. ir rūsy 5 kamb. 

Marąuette pke. 12 metų. 2 butai— 
5 ir 4 kamb. 2 gazo šildymai. Gara
žas. 

Prie 71 ir Washtena«\ 7 kamb. 
mūr. bungalovv. Nebrangus. 

Netoli Tl ir Kedzie. 19 metų. 
5 kaino, su gražiai įrengtu rūsiu. 
Viskas kaip nauja. 

LISKUS R E A L ESTATE 
2502 W. 69 SL — 434-8766 

šiaurės - ryty Wisoonsin'e, prie 
Peshtigo upės parduodami žemės 
sklypai vieno ir vieno su puse ake-
rio. Upė švari ir žuvinga, žemė 
zonyta ''residential". Skambint sa-
viainkui 715-789-2443 

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
bungalou. Mūro garažas. Skambinki
te auo pirmad. iki penktad., tarp 10 
v. r. ir 12 vai. d. 434-5514 

88 & CaHfonria — 4 bdrm. brk., 
corner. randi. Finished bsmt., ga-
rage, 2 baths. relative living. Owner. 

PR 8-4247 

Michiana, Mi«m. savininkas parduo
da gražų ranch namą: kaip naujas. 4 
miegamieji. Ekstra didelis šeimos 
kamb. Alyva apšid.. centrai., air con-
ditioning. Pilnai apstatytas. Skalbia
moji ir džiovinamoji maš. 700 kv. p. 
patio. Gražiai apsodintas didelis skly
pas. 308 p. nuo ežero. Skambinkit nuo 
pirmad. iki ketv. tarp 9 v. r. ir 4 po
piet tel (312) 536-6500. 

Del sveikatos savininkas parduoda 
namą. Prieky grožio salionas su visais 
moderniais įrengimais; užpakaly 5 
kamb. butas su 3 miegamais. Siena 
nuo sienos karpetai. Kabinetų virtuvė 
ir gazo šilima. 2 maš. garažas su 
elektros atidarymu. Skambint 

523-9202 

I E Š K O N U O M O T I 

Pusamžiaus lietuvė ieško 4 ar 5 
kamb. apšildomo buto Bridgeporte. 
Skambinti FR 6-2134 

švarus 

VALOME 
KILIMUS IR BALDOS 

Plauname ir vaškuojame viso 
rfišhj grindis 

S. BCB5TYS, Tel RE 7-5168 

med. 

71 — 

bung. 
Camp-

Niiliūd-. 
proanūkei. 

r>oku. arnikai 

ve. 
Savo pamoksle jėzuitų provin-

ciolas kun. Kijauskas pabrėžė, 
kad si Jungtinėms Tautoms pa
sivestoji peticija esanti didžiausia, 
kokia yra kada pasirašyta okup. 
Lietuvoje. Šia Mišių auka norime 
išreikšti solidarumą su tais, ku 

Laid. direkt Jurkus F. 
minas. Tel. TA T-l VSS. 

Kud-

VYTAUTK ŽŪKAOSKILS^ 
SIUNTIMAI | LIETUVA 

Gterų prekių didelis paslrlnklmaa. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
1w. ceTttflkatai. Tnaistes, akordeonai. 
2*08 W. 6»tb St.. Chicago. m 60629 

TEL.EF. WA 5-STRT 

I 
c o i; P o N i 

If you hav«- more than 25,0OO 
on your <s»r, novv is Uw timo for • 

I
TRANS.HISSION TVNE-UP I 

Barni A<lju.simeiu.s — OU I 
_ New Fan C^u*ct — CWn Fflt*-rB 

R«*r. ¥19.95 — $9.9.-, 

riems paneigta sąžinės laisvė, i 
! Federalinių rūmų, kur Clevelan- į 
do Transito tarybos pirm. N. A. į 

«3rd St. — -176-O.VM) 

Apeliuojame į geros valios žmo
nes. Pamokslininkas vaizdžiai pa- , 

. . . . , . . K įprašoma, kad Junjrtmes 
teikė duomenų, .<une sugriauna , — . , . i t J c- • duotų eiga lietuvių komunistų melus, kad Sovietų są-

1«% — 20% — 30% pijrJaa mokfeit 
už. apdraudę ntio uciiies ir automo-
MMo pas 

FR A NK Z A P 0 L I S 
S208% WKST »5tt» Street 

CbicaaT). niinots 
Tel. GA 4-8«54 ir GR 6-433* 

5 V- ka>mb. 
VL P- $17.500. 

5% kamb. seras bunsr. 
V«I1 S. Ir Sar. $21.900. 

e kamb. buner. 71 — Washtenatv. 
gar. Pasiūlymas. 

6 kamb. didelis buns. «57 — Ro
man gar. 

S kamb. bnrur. 65 — CaHfonria srn.r. 
2 buta.i T>o fi kam*. M. P. gar. 

Pa<fiūlvmas. 
St kamb. 15 411. buns. 71 — Homan 

Ra.r. 
fi kamb. 5 m. Snlrt-l^vo-I. OaT< 

Forest. 
7 kamb. IS m. sreras. bxrnp. 71 — 

Sa<*ramento. 
5 butai 56 — YVest.̂ rn sar. ?29.50f>. 
•* Tmtai R m. M. P. Įruoštas skly

pas. 
B kamb. Split-lovel. Hickfvry Hills. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 W. 69tt St. — <*25-6015 

Mūrinis, 19 metų. 2 butai po 4% 
kamb. Gražios virtuves. Keramikos 
vemios. Įrengtas rūsys. Geras. N e -
branorus. Arti mokykla ir parkas. 

REAL ESTATE - 778-6916 

Sklypas (Lotas) — dvigubas — 
100 pėdų platumo, gražiausias Bever-
ly Shores ant Broadway. daug me
džių, arti ežero. Parduodamas savi
ninką. Tel.: U N 4-1044 <Evansto-
ne) ir 376-5119 (Chicagoje) 

Marąuette pke. savininkas parduo
da 6 kamb. permodeliuotą namą. 
Garažas. $17,900. Skambinti po 5 
v. v. 476-5363 

S T A S Y S S U L A 
'•/r *NTERCONT!NENTAL P. E. 

PALMDALE. CAUFORN1A 93SSO 

to*. (213) 820-2925 Wegt I.-A 
Pirkite žemę Palmdale. kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— i* savininku, akrais ne sklypais! 

Tvarkinga ir švari moteris ieško 
3-jų kamb. batuko (be baldų) 
Brighton pko. apyl. Skambinkit 

847-4188 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas 1965 ra, Buick auto
mobilis. Juodos spalvos. Skambint 
HE 4-8431 

2 Story Brick B H g . 3 4 ' x l 2 0 \ 

Store is 34'x65' 
•Kith full bsmt. Ovprh.d-sewers. Mo-
<tern 7 rm. apt.. abo^'e. cent. air 
cond. Storame rm. in rea-r of store 
S4'x55'. 2 garavęs. $62.000. By 
r>wwr, rctirįn$r from hiisiness. 

IŠNUOMOJAMA — FOR 

Lšnuom. 6 kamb. buta> (3 mieg.) 
Ciceroje. Gazo šiluma- 1-me aukšte 
iš kiemo. Suaugusiems. 1410 S- 48 
Ave. Apžiūrėti galima, iki 4 v. po
piet. Po 4 ral skambint TO 3-0609 
Br/TAI — rinktiniams nuomininkam* 
B*s» As^ncv. 2*25 W. «3rd. F R 8-OBK 

yelauJute. ažsiregistruokit dabar 
Aptarnatija pietvakarinę dali S me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai. 

2435 W. Tlst St. 925-43!» 

BUILDEVG & REM0DELIN6 

^ • 1 1 . T ! | t l l l < > l 

jungoje valstybė yra atskirta nuo 
religijos. Tuo tarpu valstybė ten 
ne ttk kontroliuoja Bažnyčia, bet 
vasMnis priemonėmis varžo bet 
kokį religini gyvenimą, uždary
dama bažnyčias, teleisdama sto
ti į kunigų seminariją tik mini
maliam klierikų skaičiui, neleis
dama dviem vyskupams eiti savo 
pareigų, užgniaužusi visiSkai re
liginę spaudą ir literatūrą, išplė
tusi ir uoliai remianti ateizmo 
propagandą ir t. U 

"Jei mes tylėsime, akmenys 
verk--". Jeruzale, jei aš tave už-

Bucur perskaitė pareiškimą, kur | j ^ ^ ^ ^ 
1 autos COMMUNITY INSTANT ITMNTERS 

protestui. į Greitai, gražiai ir pigiai spausdina Į 
Stud. A. KaJaitis tarė trumpą j ! į į _ 5 ^ n * ! , ? i t e if, S T ^ ? ° ! e J I l ^ 
žodį. prieinamas kainas tel. (312) 778-1979 

2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629 
Keletas, apskurusių vaikėzų, i 

t u r būt, pasitikusių iš ką tik įvy-', 
kusios prieš karą Vietname dc- j 
monstrąntų, Pablic Square kampe i 
pasirodė su plakatais "Long U v e : 
T h e Soviet Union", "Long Livei 
Soviet Lithuania". Plakatai de- į 
monstrantams bu\-o išplėšti, pa-; 
tys demonstruotojai išsigandę ir j 
pamatę raitąją policiją, pabėgo. 

Šios demonstracijos atkreipė ir 
didžiosios spaudos, televizijos ir 
radijo dėm^j - Jaunimo žygis už j 

Krumplis k Stulpinas 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
Ir kitus kraštus 

VEDZTN'SKAS. 4063 Arcbor Ave. 
Chicago, m . , 60632, M . TA 7-5980 

*W#W*^f*W»»t#»fT»l •»»»¥¥¥#•• »̂  

JT 

nriišm. tenudžiūsta masno n»-1 tikėjimo laisve studentų sąjun-

HISTORY OF LITHUANIA 
Ką tik išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga 

"History of Lithuania" skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams, šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi 
142 psl.. 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius 
yra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J. A. V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama "Drauge", 
4545 W. 63 s t , Chicago, St. 60629. 

LYONS — Patrauklus bungalow. 
3 miegamieji, gazu apšildymas. Air 
conditioned. Sklypas 50 x 200 p. 
Mokesčiai tik SI30. $24,900. SVO-
BODA. 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162 
arba LA 1-7038. 

DĖMESIO! 
Attiksiu visą karpenrerio darbą 

Nuo sutaisymo tvoros 
iki rezidencijos naujos. 

JUOZAS ŠUKYS - 582-7595 
REMONTUOJU MORĄ (TOckpoh* 
ing), STOGUS ir SUNAS. 

Tel. RE 7-0425 

ISNUOM. Kfarcmctte pke. miega
mas kambarys nerūkančiam pensi
ninkui arba dirbančiam asmeniui. 
Galima naudotis virtuve. Skambint 

W A 5-6742 

Išauom. miegamas kambary* *a 
atskira virtuve. Nebrangus. 

Tel. 476-5014 

Išnuom. miegamas kambarys pen-
sininkui 64-os ir Talman apyl. Skaia-
bint po 6 v. v. 471-2190, 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungalow. Marąuette pko. ra
jone. Pilna pastogė ir rūsys. Gazu 
apsild. 2 maš. garažas. Daug priedų. 
Skambint 476-3215. 

J 

Labai geras pirkinys j vakarus 
nuo Kedzie — 9 baru mūrinis, 12 
m. apartmentinis namas. Pajamų apie 
$16.000. Skambint 523-7797. sekm. 
ir vak. 436-7344. 

Heating Contractoi 
Įrengriu naujus Ir perstatau se
nus visų rūstu namo a|>SHayino 
pečius ir air conditioaing -— } 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbai atliekamas greitai ir są
žiningai. A.pslcaiCiavtma» nemo
kamai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET 3CETAL 
4444 S. Westera, CbJoago. 6 M N 

Telefonu VI 7-S447 

D M S I O 

Beverly Shores. lod.. parduoda
mas dvieji; atikštti medinis namas s« 
garažu. Du sklypai: 120 pėdų prie
kyje. 220 pėdu ilgumo. Graži vieta, 
netoii ežero. Skambinkite vakarais 
auo septintos iki dešimtos v. v Te
lefonas 1-219-S72-2891 

V I L I M A S 
O V I N G 

Apdransta* perkrausi y UIM 
f mirta at.HtnmŲ 

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

GEJIMUSM DOVAftA 
MOTOMS MAA6I0MS 

Jei J8»q marti yra Tietave 
kitos kilmes, 
iraaaa yra naujai išleiata kay&a, 
Juzėa Daužvardienė* 

Popular Lithuanian 
Redpes 

P*akto}ilai^ 

Visų įprastų lietuviakų «al«N 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aižkia anglų kalba 
surašyti, h* lengvai įvyMunri. 

Kaina tik $3«0Q 
Užsakymua siuskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Str. 

Chicago, 111. 60629 
Persiuntimo Alaiao&s prastom* prt-

jtn 2B ot. o IlUaoisfyventojsi įrt -
iltesciarr 

~r • 

1*4H inr IS o*, tno* teiams. 

Paskaitę "Drangą". <ieo-
kiie kitimus pa^akaitrtč 



KUNIGO K. KAVALIAUSKO 
' NETEKUS 

Siu metų balandžio 22 d. 11 v. 
ryto Little Company of Mary Ii- j landžio 24 d. iš ryto buvo is-
ganinėje mirė kun. Kazimieras! vežtas a.a. kun. B. Sugintas, o 
Kavaliauskas, sulaukęs 61 metų vakare buvo atvežtas a.a. kun. 
amžiaus. I K. Kavaliauskas. 

Velionis gimė Lietuvoje 1911 Velionio pageidavimu jis bu-
m. vasario 15 d. Janiškaieių kai-1 vo laidojamas iš St. Michael haž 
me, Lygumų parapijoje, Šaulių nyčios. Tos parapijos klebonas 
apskr. Tėvai — ūkininkai, abu; jį mylėjo, jį sergantį lankė, todėl 
mirę Lietuvoje, liko dar du gyvi nenuostabu, kad jis parengė vė
jo broliai: Pranas ir Petras, abu; lioniui gražiausias laidotuves, 
su šeimomis. Amerikoje liko A\ 

VIETOVĖ TINKAMA PENSININKAMS 
t5 

Daugelis lietuvių, prigyvenę turistų labai daug (keletas mi-
_, pensininku amžiaus apleidžia lijonų). Daug motelių ir vasar-pam i ligoninę ir ten mire. Ba- ^ J * ._: _ • • , - - • • ~ + Z -, . ' gyventas vietas didmiesčiuose, namių. Daug motelių veikia ap-

kur turėjo darbus ir pragyveni- skritus metus, nes Cape Cod 
mo šaltinius. Išsikelia gyventi į turistų lankomas ir žiemos me-
ramesnes vietas, kur švariau i r tu. 
ramiau. Cape Cod labai augantis ku-

Laikraščiuose daug buvo ra - rortas. Namų statoma labai 

Daug ne lietuvių pensininkų DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. gegužės mėn. 6 d. 
gyveną Cape Cod. Ir vis. atsike
lia naujų. 

Kas mėgsta daug švelnesnes 
žiemas, truputį šiltesnes vasa
ras, negu Lietuvoje; pušynus. 

GRĮŽO GYVAS I 
LAIDOTUVES 

goninę. Pasigydęs 18 dienų, jū
rininkas grįžo į savo tėviškę La 
Coruna, Ispanijoje. Namuose 

Nuo Panamos laivo San Sal- ; a t rado verkiančią motiną i r 
smėlio kopas, meškeriojimą, gry vador nukr i to Malakos sąsiau- gedinčius gimines, kurie ruošė-
bavimą, gryną orą (pramonės | ryje jū r in inkas Manuel Carbale- si jo laidotuvių pamaldoms, 
nėra), neturėti rasinių proble-jda. Niekas jo kri t imo nepaste-

švta, kviečiant lietuvius kurt is daug. Kainos kasmet kvla. p i ( V j m ^ tegu renkasi Cape Cod. Dau bėjo ir t ik kai laivas atplaukė 
įvairiose Amerikos vietose: Flo- tas yra ribotas, o susikmšimo S 1 f s * ^̂ ^̂  kapi tonas pranešė. 
ridoje, Arizonoje, Arkanse, Ca- neleidžia, tai vietos naujiems 
lifornijoje. Bet nė kar to neteko gyventojams greit pritruks. Na-

r> , 6 , ,r _ - , , . ' ska i ty t i apie Cape Cod, Mass. mu kainos įvairios, žiūrint ko-Dalyvavo vysk. V. Bnzgvs, k a r a i _ , . . J ? r_ r . » __. . . * . . . . " _ . „ x . . TodpJ TIARU trutrenai narasvti a- kioje vietoje namas stovi. Dvie-tolimesni giminės: Bronė Myko! nolo atstovas msgr. J. Koziol ir | T o d ė 4 n o r i u t r U m p a i P * ™ ^ a 

laitienė (Detroit) — jai velionis 
buvo dėdė — ir jos dvi dukterys. 

apie 20 lietuvių ir nelietuvių ku
nigų, vietos parapinės mokyklos 

Nėllie Riemer| mokiniai, lietuviai ir svetimtau-1 žinomas, nes daug jų iš Cbica-
gos, Clevelando, Canados ir At-

be to, pusesere 
(Wisconsin). Į čiai parapijiečiai — pilna bažny-

Kun. Kazimieras Kavaliauskas'čia. Laidotuvėmis rūpinosi velio-
baigė kunigų seminariją Kaune j nio draugas kun. F. Kireilis. Lai-

pie Cape Cod. 

Cape Cod daugeliui lietuvių 

lanto pakraščio miestų čia y ra 
vasaroję. Cape Cod yra žinoma 

j ų - t r i j ų miegamųjų namas ne 
blogoje vietoje galima nupirkti 
už 2 0 - 3 0 tūkstančių. Y r a na
mų, kurie kainuoja šimtus tūks
tančių. 

Kelios dešimtys lietuvių turi 

viile ir Osterville. Cape Cod — kad Carbaleda kelionėje juroj 
250 mylių nuo New Yorko, 70 y ra dingęs. Kapitonas nežinojo, 

kad t a s jur in inkas praleido o9 
valandas vandeny ir vieno ja
ponų prekybinio laivo buvo iš
t r auk t a s be sąmonės, nugaben
t a s į Bombėjų i r nuvežtas į li-

i r buvo įšventintas kunigu 1936: dotuvės buvo pravestos tvarkiu- Amerikos vasarvietė. Cape Cod nusipirkę namus. Vieni jų gyve
ni, birželio 21 d. Iki 1944 m. J gai ir iškilmingai. 
ėį'o vikaro pareigas keliose para-1 , r ,. . — 
pijose, 1944 m. rudenį pasitrau- * f e * J * * "fa k k < X ]oJ' 
kė į Vokietiją ir t en p r i s i g l a u d ė ' * ? . ^ T * ! - ? v T T 
prie vienuoliu Bamberg'e M ū . j Chicagos kardinolas. Ką kun. Ka 

pensijos, kur persikels nuolati
niam apsigyvenimui. Daugelis 

sų čikagietės A. Eivienės liudiji zimieras paliko, tai gražų lietu-

mu. .Vokieti jojkun. Kavaliauskas' T° ***** P ™ ? 1 1 ^ 1 ^f* 
vietos lietuviams Bamberge daug; 

padėjo: rasdavo j 'ems maisto pas j 
vokiečius ūkininkus, parūpinda-j 
vo pravažiuojantiems nakvynę, 

lestingas, tvarkingas, nuoširdus, 
atviro budo ir pamaldus. 

Paskutiniu metu Šv. Šeimos vi
loje jis buvo tiek jau silpnas, kad 

įstatydavo į darbą, žodžiu, buvo šv. Mišias laikė sėdėdamas. Kai 
geros širdies kunigas, 

iš Vokietijos emigravo į Aus
traliją, o iš ten 1953 m. atvyko 
Chicagon. Ilgesnį laiką dirbo lie 
tuvių Šv. Kazimiero parapijoje 
Chicago Heights, 111., apie 6 me 
tus dirbo St. Cyril — Methoctius 
bažnyčioje, vėliau St. Turibius, 
St. Leonard (Bervvyn) ir Queen 
of the Universe bažnyčiose. Dėl 
pablogėjusios sveikatos 1971 m. 
pasitraukė iš pastoracinio darbo 
ir laikydavo tik šv. Mišias St. Mi 
chael slovakų bažnyčioje, bet 
greit turėjo gultis į ligoninę. Po 
sunkios galvos operacijos kiek at
sigavo ir buvo priimtas į Šv. Šei
mynos vilą. Čia jis pagyveno be
veik 10 mėnesių. Vėl grįžo trum-

jo paklausta, ar negeriau būtų 

reikia skai tyt i sala, nes nuo že- j na apvalius metus, kiti laukia 
myno a tsk i r ta kanalu. Žemyną 
su sala jungia du automobiliams 
ir vienas geležinkelio t i l t a i Ca
pe Cod dydis — maždaug 60 
mylių ilgumo ir nuo 15 iki 1 my
lios platumo. Perdėm apaugę 
pušynais su mažom priemaišom 
ąžuolų Dirvožemis — smėlis. Y-
ra daug smėlio kopų. Daug eže
rų (apie 400) didesnių ir visai 
mažų (nuo 700 iki kelių ak rų ) . 
Cape Cod labai primena Lietu
vos Kuršių Neringą. Iš pietų 
pusės skalauja šiltoji Golfo sro
vė, todėl pietų pusės paplūdy-
mių vanduo šiltas, kaip Florido
je, o šiaurinėje salos pusėje van
duo šal tas . Klimatas švelnus. 
Žiemą sniego būna mažai. Ypa
tingai gražūs ir Egi rudenys. 
Vasaros šiltesnės, kaip Lietuvo
je, bet ne tvankios. Vėsintuvų 
nereikia. 

Vasaros metu ir vasarotojų ir 

mylių nuo Bostono ir Providen-
ee. 50 mylių nuo Brocktono, kur 
yra didelės lietuvių kolonijos. 

Jeigu kas rimtai norėtų Cape 
Cod apsigyventi, a š mielai tam 
padėčiau informacija ir patari
mais. Mano adresas : Mykolas 
Biliūnas, 42 Fuller Rd., Center-
ville. Mass. 02632. telef. (617) 
775-8073). M. B. 

VATIKANO 
LAIKRAŠTININKAI 

Vatikano laikraščio "Osserva-
; tore Romano" nauju redakto-
; riumi paskirtas kun. Virgilio Le-
; vi. Anksčiau tose pareigose bu-
jvęs Frederico Alessandrini pa
skirtas nuolatiniu Vatikano ryši
ninku su pasauline spauda. 

perka sklypus i r ruošiasi sta- j — Patarimas tai š toks daly- < 
tytis namus. Y r a keletas lietu- kas. kurį senas duoda jaunam, 
vių, kurie savose vilose priima kada jau nebegali duoti blogo 
vasarotojus su visu išlaikymu, pavyzdžio. I. S. Cobb. 

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

•A 

?M 

P A D Ė K A 
A. f A. 

VACLOVAS BAGDONAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis mirė 1972 m. balandžio 12 

d. ir buvo palaidotas šv. Kazimiero kapinėse balandžio 15 d. 
Dėkojame visiems, aplankiusiems į koplyčioje ir palydėjusiems 

į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už šv. 

Mišių aukas, už gėles ir pareikštą mums užuojautą žodžiu, laiškais 
ir spaudoj. 

Dėkui už aukas, skirtas Lietuvių Tautiniams Namams, Lietu
vos Dukterų Draugijai, American Cancer Society ir paminklui. 

Ypatingai dėkojame Tėvui J. Raibužiui, S. J., lankiusiam velio
nį ligonine} ir aprūpinusiam Šv. Sakramentais. 

Ačiū kart. V. Zakarauskui už rožinį koplyčioje, už gedulingas 
pamaldas, pamokslą ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame solistei Danai Stankaitytei už eiedoįimą bažnyčioje. 
Dėkojame Korp! Neo-Lithuania už užuojautą ir suruoštą atsi

sveikinimą koplyčioje. 
Ačiū Mečiui Valiukėnui už pasakytą kalbą, o Vaclovui Mažei

kai už vadovavimą korporacips tradicinėms laidotuvių apeigoms. 
Nuoširdi padėka Korp! Neo-Lithuania garbės sargybai, stovėjusiai 
prie karsto. 

Ačiū Antanui Urbonui, kuris tris mėnesius ligonį lankė ir beveik 
kasdien rado laiko jį paguosti. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui ir Larry Gasiūnui 

už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū. 

2MONA, DUKTĖ m BROLIS 

A. a. 
kas 

kun. 

Rimties valandėlei 
-

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Mišias sustoti laikius, jis atsakė: 
"Esu kunigas ir šv. Mišias laiky
siu, kol sukrisiu". Sukrito po 2 d. 

Draugų kunigų ix giminių var- ' 
Kazimieras* Kavafiauš- du tenka padėkoti tiems, kurie 

a~a. kun. Kavaliausku rūpinosi 
jo ligoje: Chicagos kardinolui J. 
Cody, Šv. Mykolo klebonui A. 

Gress, O.S.B., kun. F. Kireiliui, 
kuri. St. Adcminui ir seselei Stel-

riautojais ir t uo pačiu metu e-
vangeJijos misionieriais su kar
du rankoje! 

Deja, prisikėlusiojo iš mir
t ies Mesijo a tsakymas Šj kartą 

slaptys. Tačiau atsiranda teolo
gų, kurie tikėjimo t iesas pasišo- U i ^ vixfms težimienetėms s 
vė aiškinti grynai racionalistiš- x l ė m ^ g į , ^ V i l o j - e y ^ 
kai, išmesdami tas t iesas, kurios Company of Mary ligoninės dr. 
y m antgamtinio pobūdžio ( K r i s - ; K n a p p i r p a s t Q r a c i n i o skyriaus 
t au s prisikėlimas iš mirties, d u o - ; ^ ^ M r S t V e r l a M o o t h ; d a u _ 
nos bei vyno transsobstancija • g j a u s i ą liwmį s i a u g u s i a i Jadvygai 

buvo lygiai t oks pat, kaip ir Mišių aukoje). i Mensch ir visiems, jį pagerbu-
daug kar tų t a tema prieš joj Popiežius Paulius VI, pripa- de3ns laidotuvių proga. Velionis 
mirtį, ir t a i akimirksniui atšal-; žindamas tikėjimo krizę, pabrė- ^aug dirbo ir turėjo gerą vardą 
dė karštą apaštalų dvasią: "Ne^žė, kad krizė atsiradusi dėl to, t a r p svetimtautčių. Jų daug da-
jūsų dalykas žinoti laikus ar! kad žmonės atsisako galvoti; lyv^-o j 0 laidotuvėse, jiems pa-
valandas, kurias Dievas nustatė; pajėgumas mūsų laikais yra ^ k a , k ad mylėjo, suprato ir pa
savo valdžia; be t kaip t ik šv. j menkas. Vietoj galvojimo ima' gCTbe lietuvį kunigą. 
Dvasia an t jūsų ateis, j ū s gau-; vadovautis jausmais. Ko labiau- [ ' Ku^ p Gureckas 
s i te galios ir būsi te man liudy-jsia reikia? Gi sveiko proto 
tojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje,! fcommon sense) ir papras to pa-
Samarijoje ir iki žemės pakraš- ! dorumo. Sveikas pro tas nesutiks Kultūriniai ryšiai BU - r - ; ' . sr 
čių" (Apaštalų darbai 1 ,7-8) . su teologų racionalizmu, norrn-
N e apaštalų reikalas rūpintis čių palikti t a rp t ikėjimo tiesų 
iškilmingąja Dievo karalystės j t ik tas , kurias galima išaiškinti 
pergale; tos pergalės valandą' gamtos dėsniais. Gamtos meto-
nus ta tė dangiškasis Tėvas, ir Į dai netinka aiškinti t ikėjimo tie
ji ateis, kada j is panorės. Užuot į som bei paslaptim, n e s tai yra 

A. A. 

J O N A S PAKEL, J r. 
Jau suėjo dešimts metų. kai negailestinga mirtis 

a tskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, sūnų ir brolį, 
kurio netekome 1962 m. gegužės 7 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 7 
d. 11:15- vaL ryto šv. Aleksandro parapijos bažnyčioje. 
Palos Heights, Illinois. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a.a. John PakeI, Jr . savo - maldose. 

Nuliūdę: Žmona, vaikai, motina ir seserys. 

galvoję ap:"3 didelius politinius 
užkariavimus, apaštalai teimasi 
nukariaut i Jėzaus mokslui visą 
pasaulį, žydiškąjį ir nežydišką-
jį, o nukariaus jie ne karmiu 
a r poiltiniu gudrumu, be t vien 
t ik remdamiesi t a jėga, kurią 
jie gaus, kai šventoji Dvasia 
nužengs ant jų. 

Keturi oficialieji Jėzaus bio
grafai nesiekia toliau kaip že
m ę ; jie baigia pasakojimą dan
gun žengimu a r da r prieš tai. 
Tiktai Morkaus evangelrjos prie 
d a s (16.19) meta dar žvilgsnį j 
dangų ir nurodo, kad "Jėzus 
buvo paimtas į dangų i r sėdi 
Dievo dešinėje", š ie paskutinie
ji žodžiai, skelbiantieji, kad žmo
gus Jėzus pa tapo dangiškojo 
Tėvo garbės ir galybės dalinin
ku, yra daugiau padiktuoti Baž
nyčios minties. Ta mintis ven
gia nubrėžti bent vieną jo dan
giškosios biografijos bruožą, te
pasakydama t ik ta i kaip esminį 
pagrindą: "Jis sėdi Dievo de
šinėje" (plg. G- Ricciotti vei
kalą "Kris taus gyvenimas", 
verstą iš italų kalbos kun. P. 
Dauknio, MIC). Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš mirties ir dan
gun įįčngiOi&S ,y«i Cn.cjiiu- p-

ne mokslo, bet tikėjimo sritis. 
Pavyzdžiui, jei spręsi apie Mozę 
astronominėje ir 

tik naivus kolaboravimas ir kvis-
lingavimas su okupantu? Tai klau
simai, kurie dabar labiausia mus 
erzina, jaudina ir skaldo. 

Naujausioje Bronio Railos kny-
koje , 

Versmes ir verpetai 
šie klausimai svarstomi rimtai ir 

geologinėje' 8 u a u t o r r a i būdingu aštrumu. Įsi-
5..,-. A,f. ; . , ^ bet dėl savo kal- ; ^ ^ S ą ^ ^ j i b u 3 į d o m i j u m s 

šviesoje, K-ysi, oet aei savo Kai- : i r j ^ ^ ^ ^ ^ j ū s u bibliotekai. 350 
tės , nes Biblijos požvilgis, xu-; pgi., kaina 5.00 dol. Gaunama 
r i s yra žmogaus ir sielos požvil-
gis, nėra mokslo požvilgis, kuris, DraUgaS, 4 5 4 5 W. OOM 5TM 

yra medžiagos ir kosmoso po-! ChlCdgOt llliflOIS 6 0 6 2 9 
žvilgis. K- Br. 

Mielai geradarei 
A . f A . O N A I JONČIENEI mirus, 

didžio skausmo prislėgtus vyrą ANTANJį, duktsri 
ir sūnų TE0D0R$ su šeimomis bei kitus gimi

nes liūdesio valandoje užjaučiame. 
Hancy ir Algirdas Jarai 
Antanina ir Albinas Repšiai 

A. + A. ONA ZAKARKA 
KAZTKAITYTfc 

Gyveno Amsterdam, New York. 
Mirė geg. 4 d., 1972. sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Pagirės parapijoje. 

Zilionių kaime. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 2 sūnūs : Edward. marti Leo

ną, ir Albert . mar t i Julie, 5 anūkai : Christine. Charles. Maria 
Ri ta ir Denise, sesuo Kotryna Lietuvoje, brolis James Kazikai-
tis. brolienė Frances. pusbrolis Juozas Kazikaitis su žmona Ka
zimiera ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Sargalis koplyčioje. aEs t Main Street. 
Amste rdam, N . Y. 

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 8 d. iš koplyčios bus atly
dė ta į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią Amsterdame, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir paiįsta-

Nuliūdf: S&nus, marčios, anūkai ir kiti giminė*. 

A + A. ONAI PLIOPLIENEI 
m i r u s , 

sūnums DR. VIOENTINUI, VYTAUTUI, ALBINUI 
PLIOPLIAMS, jų šeimoms ir artimiesiems mūsų nuo
širdžiausia užuojauta. 

Lietuviu Bendruomenes 
Rockfordo apylinke 

P A D Ė K A 
A. f A. 

JONAS PETRAUSKAS 
mylimas sūnus ir brolis netikėtai mirė 1972 m. kovo 
ir palaidotas kovo mėn. 20 d. Lietuvių šv. Kazimiero ka-

m* 

STASIUI RUTKAUSKUI 
m i r u s , 

jo brolį VACĮ RUTKAUSKĄ su šeima Chicagoje, bro
lio sūnų ANTANĄ su šeima Floridoje, pusbrolį PET
RĄ ERLNGĮ su šeima Baltimoneje. seseris STASĘ ir 
VIRGINIJĄ ir brolį JURGĮ Lietuvoje skausmo valan
doje užjaučia ir kar tu liūdi. 

Antanas, Petras b- Vytau tas Beinarauskai 
Rožė Krauciūnirnė 
Alfonsas ir Felicija Aniuliai 
Jonas ir Elzbieta Gumbaragiai 
Jonas ir Bronius Lukoševičiai 
Madas ir Elena PaliuUoniai 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar rimborija igraviraota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuru bus įvertintas. Pristatotnp tuoiau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat turi
me ir kitų dalyku tinkamų atminimai. 

W A T R A MEMORIAL CENTER 
2848 VV. CEBMAK BOA I) CHICAGO, ILLINOIS 

AKEA GODE (312) 24%2425 

Mūsų 
mėn. 17 d. 
pinese. 

Širdingai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
mūsų sunkioj valandoj pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ar per 
spaudą, prisiuntė gėles, aukojo šv. Mišioms. Ačiū visiems pagerbu
siems mūsų mylimą sūnų ir brolį savo dalyvavimu koplyčioj, daly
vavusiems pamaldose ir palydėjusiems iį j amžino poilsio vietą. 

Ačiū klebonui kun. A. Zakarauskui už sukalbėtas maldas kop
lyčioj. Nuoširdžiai dėkojam kan. V. Zakarauskui už atnašautas ge
dulingas šv. Mišias bažnvčioje. maldas, prasmingą pamokslą ir pa
lydėjusiam velionį j kapines. 

Dėkojam karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą velioniui 
ir laidotuvių direktoriui Evans už rūpestingą patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Dideliame selvarte. Motinėlė Lietuvoje ir seserys su šeimomis. 
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FRANK'S T V and RADIO, I N C . 
3340 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i in in i i i iHiHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i in iHiHMiin i i t t i i iMi i i in i in 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

6605S.PulaskiRoad. 
Tel.: 585-0242; 585-0243 

' Chicago, m. 60629 
j 
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-X Poetas Nadas Rastenis, 
vienas iš žymiųjų lietuvių poe
zijos vertėjų į anglų kalbą, 
veiklus visuomenininkas, advo
katas, dalyvaus ši šeštadieni 
Lietuvių radijo forumo progra
moje. Be to, radijo forumas, 
minėdamas 4 metų sukaktį, pa
darys specialų parnešimą. 

x Vincentas Liulevičius ir jo 
žmona buvo garbės svečiais 
JAV LB tarybos sesijos pietuo
se, kurių metu V. Liulevičius 

x Marijonų Bendr. sk. Brigh- b u v Q u a ? e r b t a s ^ J o 25-rių me-
ton Parko susirinkimas įvyksta lų d a ' r b ą j s t e i g i a n t i r dirbant 
gegužės 7 d. 1:30 v. p. p. pa- P a s a u l i o Lietuvių arch\ve. Jam 
rapijos salėj. Bus pranešimai - t e i k t a s Tjetuvių rondo meda

lis. 
x Kr. Donelaičio aukštesnio-

x "Drauge' šiandien atkar
poje baigiama spausdinti Laiš
kas Antiochijai. Pirmadienį pra-
dėsime spausdinti trumpą nove
lę. 

ARTI IR TOL i 
J. A. VALSTYBĖSE įtroito universitetą Menų baką-

! laureato laipsniu — cum laude 
- II PLJK Finansų komisi- Į _ ^ psichologijos. D. Gineitytė 

jos nariai: dr. V. Vygantas ir jgirtmsi Daytone, Ohio, kur ir 
A. Sabalis dalyvavo LB centro i ^ b a r v į s a jų šehr-a gyvena, 
valdybos suruoštame jaunimo {gaįgė Angelo Sargo parapinę 
atstovų suvažiavime New Yor- į mokyklą, Arkiv. Alter aukštes-
ke ir padarė pranešimus a p i e ; n i ą j ą mokyklą, o šiemet, bal 
finansinį vajų. Suvažiavime 129 d. gavo ir universiteto dip-
dalyvavo atstovai iš VVashing-: j o m ą Priklausė pasižyminčių 
tono. Baltimorės, Pniladelphijos, j moksle Theta Plū Alpha kor-
Bostono. New Yorko, VVorceste- poracijai. Jos vyresnioji sesuo 

kaip pasisekė seimas. Kas nu 
tarta apskričio susirinkime. Na
riai, neužsimokėję nario mo
kesčio, prašomi šiame susirin
kime užsimokėti. Birželio m. 
11 dieną ruošiamas parengimas 
pirm. N. Skrebutienės namuose, 
2439 W. 45 PI. Taigi tą mėne
sį susirinkimo nebus, po pa
rengimo pradėsime vasaros 
atostogas ligi rugsėjo mėnesio. 

x Bfita Lee Kilmonytė birže
lio 9 d. Hinsdale. 111., Comunity 
Play House, vaidins vaidinime 
"The Unsinkable Molly 
Brovra". 

X šv. Pranciškaus seserų 

Chicagos Putnamo seselių rėmėjų valdyba su talkininkėms. Pirmoje eilėje: M. Remienė. V. Čepaitienė, S. 
EndriJonienė, pirm. O. Gradinskienė. J. Dočkienė. O Venslovienė, J. Grybauskienė, E. Mikalonienė, E. 
Aleknienė. S. Budrienė, A- Vepštienė: Antroje eilėje stovi A. Pupius. V. Kybartienė, B. Baleškienė, S. 
Stončienė, A. Norvilas ir S. Pupienė Nuotr. P. Maletos 

šios mokyklos aštuntos klasės 
mokinių išleidžiamieji egzami
nai įvyks gegužės 13 ir 20 die
nomis. Tuo pat laiku bus bai
giamieji egzaminai žemesniosios 
mokyklos VI-jam skyriui. Visi 
egzaminus laikantieji mokiniai 
turi tomis dienomis būti mo
kykloje. Aštuntokų išleistuvės 
įvyks gegužės 21 d., sekmadienį. 

C H I C A G O J IR APYLINKĖSE 
PUTNAMO SESELIŲ 

RĖMĖJAI IR JŲ GERIEJI 
DARBAI 

, to lygio naujausių madų drabu-1 . PAVYKĘS REČITALIS 

Putnamo seselių rėmėjų bū-
tėvų marijonų sodyboje, Claren- į relis nedidelis, bet kartas nuo 
don Hills. 111. karto sužėri savo didele inicia-

'tyva ir patraukia ne vieno dė-
x JAV LB tarybos sesijoje 

Chicagoje dalyvavo trys JAV 
rėmėjų antras skyrius renkasi I Lietuvių Bendruomenės steigė-
Nekalto Prasidėjimo parapijos jai — inkorporuotojai. Tai da-
mokyklos salėj šį sekmadienį, ' 
gegužės 7 d., 2 v. p. p. 

x Muz. Jonas Zdanius drau-; ras vneisis ir svečias ueuivių s v e č i a i i š tolimesnių apylinkių 
ge su grupe lietuvių iš Hot | Skautų sąjungos pirmijos pir-
Springs, Ark., atvyko į Chica 

LB tarybos nariai 

mesį prasmingais gerais dar
bais. Balandžio 2'6 d. O. ir J. 
Gradinskų jaukiuose namuose 
įvyko Chicagos ir apylinkių rė
mėjų valdybos susirinkimas. 

žius. 
Rėmėjai dirba ne tik sese

lėms, bet jiems nesvetimi ir ki
ti gerieji darbai. Jie pirmieji 
surengė parengimą Jaunimo 
centro praplėtimui ir ne vienas 
tėvų jėzuitų parengimas nepra
eina be rėmėjų talkos. Nors dir
bančių rankų nedaug, bet rėmė-

Muz. Antano Giedraičio mo
kinių rečitalis gražiai praėjo l balandžio 
sekmadienį, balandžio 30 d., 

no, Shrevvsbury Mass., Hart
fordo, Brocktono. Elizabeth, 
Linden N. J., Mountainside N. 
J., Bloomfields Conn. ir kitur. 

— Netvarkė, N. J. šių metų. 
gegužės 9 d., antradienį, Ne
tvarko 29-ta Lietuvos vyčių 
kuopa meldžiasi už lietuvos lais
vę ir persekiojamą Bažnyčią Lie 
tuvoje. Pamaldų pradžia 7 vai. 
vakaro. Visi vyčiai ir Švč. Tre
jybės parapijos parapiečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

— Kun. Stanislovas Kulbis, 
Kanados keliaująs misijonierius, 

17-18 dienomis lan
kėsi Phoenixe. Buvo sustojęs 

Marąuette Park auditorijoj ir p a s vį e t o s ]Xet. kapelioną. Jo 
balandžio 25 d. Gage Park au- gyvenamoji vieta yra Montreal, 
ditorijoj. Iš 128 mokinių tik da- Que 
lis galėjo dalyvauti programoj, 
bet tie kurie skambino fortepip-

prel. Jonas Balkūnas ir dr. Pet- k u r i a m e Alyvavo ir rėmėjai 
iras Vileišis; ir svečias Lietuvių OTr^:Qi ,-x ^ į im^niu anvlink 

nu, parodė savo tėvams ir 
jai, suprasdami didelę Lietuvių drSiU k o k s ^ malonumas 
fondo reikšmę lietuvybei, suti- _ , * . M1 . t f t e nAC „ t i l f 

gą pasiklausyti lietuviškos ope
ros "Jūratė ir Kastytis". 

x ALRK Moterų s-gos 20 kp. 
Brighton Parke susirinkimas į-
vyks gegužės 7 d., 1 vai. p. p. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

mimnKas 
i Saulaitis. 

vvr. sktn. 

x Pr . Eigelis, gyv. 2618 W. ciai 
71 St., sutiko savo bute tvarky- veikėjas, artimas mūsų 
ti Vytauto Didžiojo šaulių kuo-Paščio bendradarbis, paskyrė 
pos steigiamą knygyną, kurio į 10 doi. auką spaudai paremt 
atidarymas bus paskelbtas 
vasariniame šaulių baliuje. 

ko paruošti banketą, kuris skir
tas to fondo dešimtmečio suva
žiavimo proga gegužės 6 d. 

Pirmininkė Ona Gradinskienė, j Jaunimo centre. Visa lietuviš-
atidarydama susirinkimą, pade- j ka Chicagos visuomenė kviečia-
kojo visiems už talką ruošiant .ma dalyvauti sukaktuviniame 

j * L. bendruomenės taryba, m e t inę šventę — vakarienę, ku- į baliuje, paremti Lietuvių fondą 
posėdžiavusi Chicagoje, prašo r j balandžio 9 d. praėjo su di- {ir pasidžiaugti gražia menine 
visų lietuvių paramos Lietuvių <įeliu pasisekimu. Ji pasidžiaugė | programa. 
encikloppedijai anglį? kaiba ir g ražįu pelnu. Ilgiau buvo susto-
žurnalui "Lituanus". | ta prie ateinančio rėmėjų pa

rengimo, t. y. madų parodos, 
7ZZ. .jstuL. - - *~^ kuri įvvks spalio 7 ir 8 d. Jau-zmomas Detroito hetuvių *"* •" 

j - mmo centre. Jau nuo dabar pra-
įkvrp dedama ruoštis, kad rudenį bū

tų galima parodyti tikrai aukš-

x Iriž. Vytautas Kutkus, pla-

pa-j Nuoširdžiai dėkojame. -X Elena ir Antanas Rašyti-
x Naujai Chicauos posėdžiuo- niai, Detroito lietuvių visuome-

X Dailės Grupės rinktinių I * priimtus L. bendruomenės į-; nės darbuotojai, apmokėdami 
darbų parodoj dalyvaus D. i status paruošė komisija, kurios .vieną sąskaitą pridėjo 
Aleknienė, M. Ambrozaitienė, N J Pirm. dr. K. Keblys, nariai V 

J Kele- Kutkus, A. Rugienius, N. Šia 
I. Mitkų- l pelytė ir adv. P. žumbakis. R ^ ^ ^ į C h i c a g a 

x šiandien "Jūratės ir Kas- j UI., atnaujindami dienraščio pre-
tyčio" operos spektaklis prasi- : numeratą prisiuntė 6 dol. auką. 
deda lygiai 8 v. v. Einančius į: Dėkojame. 

mokytis muzikos, nes ne tik 
pačiam yra malonumas bet ir 
klausančiam Per pertraukas 
buvo įteikti atsižymėjimų raš
tai ir trys auksinės statulos y-
patingai pasižymėjusiems moki
niams. Programoj Marytė ir 
Kristutė Giedraitytės, skambin
damos gitara, sudainavo kelias 
populiarias dainas. 

Antroji dalis programos bu
vo skirta solistams ir chorams. 
Dainavo vaikų choras ir Mar
ąuette Singers choras. Vaikų 
choras sudainavo: "Just Sing-
ing Along, Hymn To Man, The 
Horse With The Lavender Eyes 
ir High Hopes". Taip pat vai
kų trio pašoko ir sudainavo "I 
Feel The Earth Movė". Mar-

Banienė, R. Baukvtė 
čius, V. Krištolaitytė 
tė, Z. Sodeikienė, D. Stankienė, 
D. Stončiūtė, K. Trimakas ir G. 
Žumbakienė. Paroda įvyks ge
gužės 13-21 d., Čiurlionio galeri
joj Jaunimo Centre. (pr.) 

10 dol. 
auką Draugui stiprinti. Labai 
ačiū. 

x Liudos Griauzdienės mais-šį spektakli prašome nesivėluo-
ti, kad nereiktų laukti fojė. kol 

X A. a. kun. K. Kavaliausko i bus pertrauka, kad galėtų nu- p r o d t . i a t u r a 
atminimui paaukojo labdarybei I eiti į savo vietas. Rytoj operos l f lg v i t a m i n a i ? p r o t einai ir įvai-
per Lietuvos Dukterų dr-ją:-Ka i paskutinis spektaklis, prasideda 
zė Federavičius. Bronė Madei-|3 vai. popiet punktualiai. Bilie-
kienė, E. Radvilienė, Petras ir | tai šiandien dar gaunami Mar-
Rita Dūdai (pr.) 

Po visų diskusijų pirmininkė 
O. Gradinskienė dalyvius kvietė 
prie gausaus vaišių stalo. Rė
mėjai neturi kitos tokios šiltos 
ir nuoširdžios- pastogės, kaip 
mielų Gradinskų namus. Pas 
juos dažnai įvyksta susirinki
mai, kur gimsta idėjos ir gerieji 
darbai. Čia visiems malonu ir 
miela susitikti ir praleisti kele
tą valandų beposėdžiaujant. Rė-|quette Singers gražiai pasipuo-
mėjai yra jiems labai dėkingi, 'šusios sudainavo: King Of The 

Marija Remienė !Road, Green Green Grass of 
Į Home, By The Time I Get To 

VAJUS CICERO KOLONIJOJ; Phoenbc, Littie Green Apples, 
j Shenandoh ir Skip To My Lou. 

Cicero ir Bervyno apylinkėje; g o l i s t a i . ^ ^ Giedraitis. 
gegužės mėn. vyksta vajus p a - i K a t h v P a r k e r V i k i Hlenofski 
rašų rinkimo peticijoms Jung- i r J u a n i t a C h r a z a n o w s k i . p ^ . 
tinėms Tautoms, siekiant Lietu- , n i n u p r i t a r ė J o a n Sa3iBsįkaA 

to krautuvėje šalia kitų maisto | vos išlaisvinimo, ir aukų rinki- į M a r i j a A u k š t m o k . gophomore 
J m a s Jaunimo kongresui parem-!S i x i r g ^ S i x s u d a i n a v o ^ 

ti. Su peticijomis parašams i r ; k e l e t ą d ^ n ų 
aukų lapais lėšoms telkti po' 

igimuose tik iki 5 vai. popiet. 
! Bilietų kasa salėje bus atidary-

x Irenos Veleckytės Baleto U, tik yieną valandą anksčiau 
prieš kiekvieną spektaklį. 

<pr.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

savo klijen-
tams ir preteliams, kad po ilgo 
svarstymo jis persiKėlė į kitą 
akcijų bendrovę. Nauja bendro
vė yra Rodman & Rcnsha\v, Ine,. 
jtel. 332-0560. Ši firma yra tur-
jtinga. turi gerą vardą ir ilgą 
j patyrimą. Su šiuo persikėlimu 
j A. Kurkulis tiki galėsiąs geriau 
padėti savo klijentams. (sk.) 

x IV-tosios T. š. &, vajaus 
lėšų telkimo komitetas kasdien 
gauna aukų šventės reikalams: 
dr. D. Surantas. Rockford, 111., 
10C dol.; Gintaras Club — Lie
tuvninkas. Chicago. 100 dol.: 
Knight Inn. Chicago, 30 dol.: 
W. Žirgulis, Chicago. 50 dol.; 
dr. J. Leseckas, Cicero, 25 dol.: 

rių žolių arbatos ir aliejai. Na
tūrali kosmetika. 1439 S. 49 
Ave., Cicero, DL 60650. TeL 
656-5689. (sk.) 

ir Plano studijos metinis pasi
rodymas įvyksta sekmadienį, 
gegužės 14 d. 3 vai. p. p. Jau
nimo centre. Programą pradės 
piano mokiniai, paskambindami ^ o k e m . praneša 
įvairių kompozitorių kūrinius. 
Po to seks du žinomi baletai: 
"Fantastinė Žaislų krautuvė" ir 
"Gulbių Ežeras". Abu baletai 
bus atlikti sutrumpintoj formoj, 
bet pilname šokėjų sąstate. Vi
suomenė savo atsilankymu pa
rems mūsų jaunimo dideles pa
stangas (pr) 

x Lietuvos Kankinių koply
čios komitetas primena visiems 
lietuviams, kad aukotojų kny
ga jau ruošiama. Norintieji, 
kad jūsų ar jums brangių as
menų vardai liktų toje knygoje, 
nesivėluokite, nes knygą užbai
gus pavėlavusieji aukotojai ne
galės būti įrašyti. Aukas siųsti: 

Lithuanian Martyr's Chapel,d r • * - ^ J a n a s , 

x Akcijų biržoj daugelis nu
dega nagus, jei brokeris nesu
geba apsaugoti. Jonas Petrulis 
padės jums padidinti kapitalą 
ir nekišant pirštų į žarijas. Jono 
tel.: FI 6-0200, Harris, Upham 
& Co., 13-5 S. L* Saue, Chicago, 
111. 60603. (sk.) 

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

mienė, 49 
Kisieliūtė, 

— Danutė Ona Gineitytė, dan
tų gydytojos Jadvygos ir dr. 
Romo Gineičių duktė, baigė De-

CICERO KOLONIJOJ 

— Senoji karta laikosi ligos 
prispausta. Bet nepasiduoda. 
Serga K. Sriubienė, M. Švedie
nė, Mikolaitienė, V. Arlauskas, 
F. Kisielius, K. Nazinskas, P. 
Zubkus, F. Vitkus. Tikime va
sarą visi sustiprės. 

— Lietuvių Namų savininkų 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį 7:30 v. 
v., 1500 So. 49th Ave. Visi 
kviečiami. Atveskite ir nepri
klausomus, nes visus vietos 
gyventojus paliečia greitkelio 
pravedimas. Šiame susirinki-

Parke liepos mėnesį. K. I kavutė. D. 

lesoms ^ u pu, B u v o n m l Q m i ^ ^ t i e k d a u g 
namus lankysis Cicero vajaus; hetnvįų m o k i n i ų p r o g r a m o j , 
komiteto nariai pasiskirstę ra- k u r i e p a s i n a u d o j a p a m o k o m už 
jonais: 48 et. Končienė ir Ska-;k u r i a f i m i e s t a 5 a p m o k a A b u 

Ave., Ohsauskas i r chorai ketina vėl pasirodyti "Li-į me apie tai išgirsime naujau-
49 et. Zailskaitė ir t h u a n i a n N i g n t - Marąuette j sių pranešimų. Po susirinkimo 

Kuprys, 50 Ave. — 50 et. Za-! 
latorienė ir Skorubskaitė, 51 
Ave — 51 et. Paliolienė ir Štuo-
pys, prekybininkus lankys Ša-
rauskienė ir Sakalauskaitė. 

Benvyn ir Riverside — Doč
kienė. Bytautienė ir Ingaunis. 
Cicero vajaus komitetas nuošir
džiai prašo visų lietuvių parem-

Įti jaunimo pastangas, gausiai 
| pasirašyti peticijas ir kiek ga-

CHICAGOS ŽINIOS 
LĖKTUVU IEŠKOJO ŽUDIKO NUTEISĖ GAUJOS VADA 

Negrų gaujos vadas Jeff Fort 
nuteistas nuo 3 iki 5 m. kalė-

Roma yra 1967 m. baigusi Mar
ąuette universitetą, o jaunes
nioji — Vida — ateinančiais 
metais baigs Cincinnati univer
sitetą. 

NEWARK, NEW JERSEY 
JA..V. Newark, Vyčių 29 

kuopa maloniai kviečia visus 
New Jersey ir New Yorko apy
linkės lietuvius atvykti į ruo
šiamą koncertą 1972 m. gegu
žės 13 d. 7:30 v. v. gražioj švč. 
Trejybės lietuvių parapijos sa
lėje, 207 Adams Str., Newark, 
N. J. 

Programą išpildys New Yor
ko vyrų choras "Perkūnas", 
vad. muz. Vyt. Strolios. Po 
koncerto — šokiai, grojant ge
ram orkestrui, veiks skanių val
gių ir gėrimų bufetas. Įėjimo 
auka 3 dol. Vyčiai 

(pr.) 

ITALIJOJE 
— Knn. Viktoras Rimšelis, 

Marijonų vienuolijos vyriausiojo 
vadovo pavaduotojas ir tarė
jas, eismo nelaimėje, susilaužė 
ranką ir turėjo gulti ligoninėn. 
Ranką sugipsavus ligonis jau 
grįžo namo, bet dar bent kele
tą savaičių turės ranką laikyti 
gipse ir ilgai gydytis. 

VOKIETIJOJ 
— Atgaivintos "Gairelės", 

1 skautų,-čių organizacijos laik
raštėlio, neseniai pasirodė tre
čias iš eilės — 19-2 numeris. 
Spausdinamas rotatorium, 18 
pusi. Paskelbta nemaža įvairios 
medžiagos, jos tarpe gerų raši
nėlių ir eilėraščių. Leidžia Dr. 
Vydūno skautų vyčių būrelis, 
redaguoja Petras Veršelis. Ad
resas: 684 Lampertheim—Huet-
tenfeld, Romuva, W. Germany. 
Prie laikraštėlio išleidimo dar
bų energingai dirba M. Šiušelis, 
Amt. Šiugždinis, Erv. Šiušelis, 
L. Lipčius, V. Narbutas, J. Lu
košius ir kiti. 

DISNEY PROGRAMA JAU 
PASIBAIGUS 

Chicagoje su dideliu pasise
kimu duotoji Disney programa 
International amfiteatre jau 
yra pasibaigusi. 

AREŠTAVO UŽ NEGIMUSIŲ 
ŽUDYMĄ 

Chicagos namuose 7251 
South Shore Drv., 11 aukšte, 
trijuose kambariuose buvo ras
ta įrengimai daryti negimusių 
žudymą. Ten areštuotos ir sep
tynios moterys, atėjusios dary
ti abortų. Jos išleistos už 2,500 
dol. užstato kiekviena. Kai 

Mutual Federal Savings, 2212 Įima daugiau aukoti Jaunimo 
West Cermak Road, Telefonas: kongresui paremti. 
VT 7-7747 (sk.) Cicero vajaus komitetas 

Pravažiuodama moteris keliu 
57 pora mylių nuo West Frank-, . 
fort atrado Southern Illinois!J imo m t a a ' k a d l a i k u n e s t o J ° i į policijos agentai įsiveržė į tas 

studento Michael I t e l s m ą ' k a i buvo išleistas už; p a t a i p a S ) atrado tris moteris 

Fund. 2701 W. 68th St. 
Chicago, DI. 60629. (pr.) 

dol.: Komitetas nuoširdžiai dė
koja aukotojams ir laukia pa
ramos iš kitų. Aunas siųsti IV-
tosios T. š. š. vajaus lėšų tel
kimo komiteto pirmininkui John 
Evans, 6845 S. VVestem Ave., 

X šokiai Chicagoje šį šešta 
dieni bus Vyčių salėje. 2453 VV 
47th Str. Prasidės 8:30 vai 
vak. Gros geras orkestras, veiks Chicago, 01. 6063«> 
kavinė ir baras. Įėjimas 2 dol. 
asmeniui. Ruošia 112 vyčių 
kuopa. (pr.). 

(»k.) 

• OLYMPIA raš. 
liet. raidynu žymi t i 

x Oro vėsintuvai Emerson \ galite gauti pas J. I 
ir sausintuvai jau išstatyti Gra- SPARTA. Barr> 
dinsko krautuvėje. Patogiausia 
pirkti dabar. 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998, (sk.) 

mašinėles 
atpiginta* 

. Giedraiti, 
Drrve, E. 

Northport, N. Y. 11731. Telef. 
(516) 757-0055. Chicagoje inf. 
vakare telef. 476-7399. (sk.) 

universiteto 
Gershenson lavoną. Jis tavo!™*1* F o r t S B l a c k P S t ° -
nužudytas šešiais šūviais į gal- i " e ^ ^ ***į» i r J a u P ū 

kius kartus nubaustas Ulinois 
teismo ir du kartu federalinio 
teismo. Dar jam bus teismas 
už pasikėsinimą nužudyti, pa
sikėsinimą pagrobti žmogų. 
Fort yra vedęs ir turi tris vai
kus. 

iVą, paleistais iš dviejų revolve-
; rių. Jo piniginė buvo pagrobta. 
: taip pat dingęs ir jo automobi-
! lis. Manoma, kad jis ką paėmė 
pavėžėti, o tie nužudę jį išme-

itė ir nuvažiavo jo automobiliu. 
Policija suskato ieškoti žudikų, 

' panaudodama net lėktuvą. 

operuojamas, 
kiančias. 

o septynias lau-

NAUJOS PASTANGOS 
PAREMTI PRIVAČIAS 

MOKYKLAS 

JEI NETVARKA SLAUGYME 

Pastebėjus, kad slaugymo na
muose, senelių prieglaudose yra 
netvarka, galima skųstis Rosai 
VVeber, socialinės apdraudos ve-

Senato komitetas priėmė naujdėjai, kurios adresas 9415 S. 
ją planą, kaip padėti privačioms |Western Ave., Chicagoje. Ši 
mokykloms Ulinois valstijoje.! įstaiga pasirūpins, kad reikalą 
Komitetas tą projektą persiuntė j ištirtų federalinės valstijos ar 

Dalyviai š;mtinmkų bankete, kuris įvyko bal. 22 d. Beverly Country 
Club tautinių šokių šventės parėmimui. Matyti (iš k. į d.): George Co-
man. Gregg Sharko, Fausta3 ir Ona Antanaičiai. Jonas, Jr. ir Cynhia 
Evans. Daniel Coman, demokratų kaadidatas j J. A v'alstybių kongre
są ir Eduardas Mitchel. Nuotr. V. Noreikos 

Illinois senatui. Numatoma skir
ti 30 mil. dolerių, iš jų dalį 
mokslo priemonėms, dalį kny
goms, o 20 mil. do'. bendrai pa
ramai. Esą suplanuota taip, 
kad parama bus teikiama per p 
tėvus ir tai nebus priešinga 
kons tituciiai. 

miesto įstaigos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimr 
Didžiojo poeto Dantės intymiuo

sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis. 

Naujasis Gyvenimas 
Į lietuvių kalbą vertė A Tyrno-

Hs, Goethės, Šilerio, Šekspyro ir 
kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom. įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. 

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojus. 
Illinois Stare į,i)vu*J$H prie kainos 

turi pridėti S<> t.aksų. 
niiiimimimmiimiiiimimmmmimiHi 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve E 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabasb g 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto B 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v:, 5ešt. iki 4 vai. I 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489 | 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i = 
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