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ŠVENTŲJŲ METŲ AKTUALUMAS 
SIEMS LAIKAMS

Vatikanas. —Paulius VI pas
kelbdamas 1975 metus Šventai
siais Metais, priminė Šventų] ųMe- 
tų istoriją ir jų aktualumą dabar
tiniais laikais. Pagrindiniai šv. 
Metų tikslai yra — skatinti vidi
nį žmogaus atsinaujinimą ir iš
keiki visuotinio žmonių susitaiky
mo idealą. Šventieji Metai šį kar
tą yra praplečiami. Atskiruose 
kraštuose jie bus pradėti jau nuo 
šių metų Sekminių, nuo birželio 
10d. tokiu būdu suteikiant progą 
viso pasaulio tikintiesiems dvasi
niai pasiruošti Šventųjų Metų iš
kilmingam užbaigimui 1975 me
tais Romoje.

Nors pirmoji užuomina apie 
Šventuosius metus, kurie bažnyti
nėje kalboje yra vadinami jubi
liejiniais metais, yra užtinkama 
jau šv. Rašto Senajame Testa
mente, pirmieji jubiliejiniai me
tai katalikų Bažnyčios istorijoje 
-buvo paskelbti popiežiaus Boni
faco VII 1300 metais grynai dva 
siniais -tikslais: tikintiesiems mal
dininkams buvo suteikta proga 
atlikti atgailos aktą prie apašta
lų šv. šv. Petro ir Pauliaus kapų. 
Pinmasiais jubiliejiniais metais 
Romą aplankiusių maldininkų 
tarpe buvo taip pat Dantė, kuris 
vaizdžiai aprašė žventajame 
Mieste gausiai susirinkusių tikin
čiųjų minią.

1500 metais -pirmą kartą buvo 
įvesta tradicija jubiliejinių metų 
proga didžiosiose Romos bazili
kose atidaryti vadinamąsias šven 
tąsias duris, kurios ne tiktai pa
lengvino atgailautojų įėjimą į 
Šventoves, bet taip pat simboli
zavo dieviškąjį gailestingumą ju
biliejinius atlaidus gaunantiems 
tikintiesiems. Šventosios durys ir 
dabar yra iškilmingai atidaro
mos kiekvienų jubiliejinių metų 
-pradžioje.

Turi bėdų 
ir Brežnevas

NEW YORK. — Zbigniew 
Brzezinski, Reserch Institute on 
Cammunist Affaires prie Co- 
lumibijos universiteto New Yor
ke, direktorius, kalbėdamas 67- 
tam Amerikos Žydų komiteto 
suvažiavime, minėjo, kad Nixo- 
no - Brežnevo susitikimas bus a- 
biejų vadų naminių bėdų šešė
lyje. Žinomos Nixono bėdos dėl 
Watergate, ir tai susilpnina jo 
-poziciją, bet nei kiek nemažes
nės yra ir Brežnevo. Viena tų 
bėdų yra ekonominiai sunku
mai, dėl kurių jis privalo lanks
tytis Vakarams. Antra — ne- 
rusiškųjų respublikų vis augan
tis judėjimas ir reikalavimas 
didesnės laisvės. Tarp jų ypa
tingai gerai organizuota ir sun
kiausiai sutvarkoma žydų ben

druomenė. Trečia, ir gal didžiau
sia bėda, yra auganti Kinijos 
grėsmė. Kai taip dalykai susi
klostė, tai nei vienas jų nesi
jaučia perdaug stiprus ir negali 
kito labai spausti, nejaučia di
delio tautos pritarimo.

PARYŽIUS. — Po trijų dienų 
kalbų, sekmadienį Kissingeris su 
Le Duc Tho nebuvo susitikęs, 
buvo padaręs pertrauką. Vakar1 
jiedu vėl turėjo tęsti kalbas to
liau. Savaitės gale Kissingeris 
turėtų būti Washingtone.

NEW DELHI. — Pakistanas 
paleido 15 pirmųjų bengalų ka
ro belaisvių. Pakistanas indie- 
čius belaisvius yra. paleidęs anks 
čiau, bet Indija tebelaiko 90,000 
rmlrifltanioAiii balaiSViU,

Šventųjų Metų paskelbimo tra
dicija nėra praradusi savo reikš
mės ir dabartiniais laikais. Šven
tieji Metai suteikia dar vieną pro
gą Bažnyčiai su meile ištiesti 
ranką paguodos ir -pagalbos 
trokštantiems žmonėms.

šventųjų Metų .parengiamai
siais darbais rūpinasi specialiai 
popiežiaus sudarytas komitetas, 
kiuris artimai bendradarbiaus su 
visų .pasaulio kraštų vyskupų 
konferencijomis. Komiteto pir
mininku paskirtas kardinolas de 
Furstenberg.

z Kas ir už kiek 
pirko ginklų

WASHXNGTONAS. _ Pen
tagonas jau nelaiko paslaptimi, 
kiek kuri valstybė iš Amerikos 
pirko ginklų. Paskelbtas sąra
šas Viduriniųjų Rytų valstybių, 
kiek jos iki birželio 30 praėjusių 
metų po šešių dienų karo 1967 
įsigijo ginklų. Izraelis pirko tris 
kartus daugiau nei visos arabų 
valstybės kartu.

Izraelis pirko už 936 mil. dol., 
kai Saudi Arabija už 141 mil., 
Jordanija — 127 mil., Libanas 
— 3.7 mil. ir po truputį Irakas, 
Sirija ir Kuwaitas. Kitos arabų 
valstybės visai nepirko.

Iki 1967 metų karo Izraelis 
viską pirkdavo iš Prancūzijos. 
Iš Amerikos iki to laiko buvo 
įsigijęs ginklų tik už 57 mil. dol.

“Abu turime skirtingas sistemas ir gyvenimo filosofijas, bet kam dėl 
to kėdes laužyti, kaip sakė mūsų Nikalojus Gogelis”, — o dabar taip 
kartoja Brežnevas Brandtui Bonnoje.

Brežnevas bijo 
demonstrantų

BONNA. — Brežnevas Vaka
rų Vokietijos sostinėj tebevieši. 
Kancleris Brandtas su juo visą 
sekmadienį šnekėjosi apie šal
tojo karo baigimą ir Vakarų 
Berlyną. Kalbos buvo daugiau 
privataus pobūdžio ir vyko “lai
kinojo Kremliaus” patalpose, 
Petersberg viešbuty. Tik tos kal
bos nebuvo labai malonios Brež
nevui, kai sekmadienį prieš jį 
buvo suorganizuotos demonstra
cijos. Apie 6,000 demonstrantų 
su plakatais norėjo iš miesto 
centro patraukti arčiau vien
bučio, bet policija neleido. Brež
nevo žmonės tačiau apie tai sa
vo vadą smulkiai painformavo.

BONNA. — Pagal nustatytą 
tvarkaraštį vakar Brežnevas 
turėjo aplankyti Doitmundą,
Vakarų Vokietijos pramonės

Skelbia mirusiųjų 
karių sąrašus

SAN FRANOISCO. — Penta
gonas vis daugiau ir daugiau 
asmenų iš dingusiųjų sąrašo 
perkelia į mirusiųjų nelaisvėje. 
Po paliaubų pasirašymo tokių 
perkėlimų jau buvo 70. Penta
gonas remiasi liudininkų, buvu
sių belaisvių, tvirtinimais ir ki
tais šaltiniais. Dar yra surinkta 
žinių apie 200 tokių asmenų, 
bet patikrinimas nebaigtas.

P. Vietnamo 
atstatymui 4 bil. 

dolerių

SAIGONAS. — Prez. Thieu 
savo bendradarbiams sakė, kad 
yra sudarytas planas užsienio 
pinigais atstatyti Pietų Vietna
mą. Sumos neminėjo, bet yra 
žinoma, kad atstatymas atseis 
4 bil. dolerių ir užsitęs iki 1980 
metų.

Bruce nebuvo 
pakviestas

PEKINAS- — Ambasadorius 
David Bruce, Amerikos Ryšių 
įstaigos vadovas, lankėsi pas 
Ču En - lajų, užmezgė kitus dip
lomatinius kontaktus, bet ka
dangi jis neturi titulo, kad at
stovauja •Ameriką kaip amba
sadorius, tai ne visur ir bus 
kviečiamas ten, kur rinksis am
basadoriai. Pirmas toks atvejis 
buvo, kai Kamerūno ambasada 
ruošė priėmimą svetimų valsty
bių diplomatams, Bruce nebuvo 
pakviestas.

centrą Ruhro krašte, bet nuo 
plano atsisakė. Oficialiai aiški
nama, kad jis nebaigė šnekėtis 
su Brandtu, bet neoficialiai ži
noma, kad jam būtų sunkiai pa
keliama matyti prieš jį nukreip
tas demonstracijas.

Važiuodamas per Bonną, sykį 
Brežnevas buvo sustojęs ir no
rėjo pasikalbėti su žmonėmis, 
bet jo paties ir vokiečių polici
jos žmonės liepė greitai sėstis 
atgal, nesaugu.

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos spaudoj pirmuose puslapiuo
se buvo įdėta nuotrauka, kur 
Brežnevas, pagal “supuvusių 
vakarų papročius” bučiuoja 
Brandto žmonos ranką. Ar so
vietų cenzūra tokią nuotrauką 
praleisi

Kova dėl žuvų 
stiprės MIRĖ MYKOLAS VAITKUS

LONDONAS. — Britanijos Ir 
Islandijos kova dėl žvejojimo 
teisių sudaro pavojų NATO 
paktui ir jo operacijoms Atlan
to šiaurėje. Yra žinoma, kad Is
landija prašys prezidentą Nixo- 
ną tarpininkauti, kai jis kitą 
savaitę lankysis Islandijoje ir 
susitiks su prez. Pompidou.

Kova įgavo kitą charakterį 
nuo praėjusio sekmadienio, kai 
britai pasiuntė karo laivus, fre
gatas į ginčijamus vandenis. Is
landija tuo pačiu metu Uždrau
dė britų kariniams lėktuvams 
naudotis Amerikai perleistu NA 
TO kariniu aerodromu netoli 
Reikjaviko.

Britų lėktuvai tik retkarčiais 
pasinaudoja tuo aerodromu, kai 
patruliuoja ir seka sovietų po
vandeninių laivų judėjimą. Is
landijos kairysis sparnas dabar 
dar labiau spaus vyriausybę iš
eiti iš NATO, kai patys sąjun
gininkai vartoja “agresiją” 
prieš menkai ginkluotą sąjungi
ninką. žuvys yra beveik vienin
telis pajamų šaltinis šiam kraš
tu, ir dėl jų kova tik paaštrės.

Heath kalbasi 
su Pompidou

PARYŽIUS. — Sekmadienį į 
Paryžių atvyko Britanijos min. 
pirm. Bdward Heath ir vakar 
pradėjo konferenciją su prezi
dentu George Pompidou. Jų kal
bos liečia daugiausia Europos 
Bendrąją rinką.

MASKVA. — žiniomis iš so
vietų šaltinių, Kremlius iš nau
jo persvarsto 1,000 žydų prašy
mus leisti emigruoti į Izraelį. 
Visi jie yra kuo nors labiau žy
mūs, ir jų soviėtai nenori iš
leisti. Jų sąrašą įteikė Kissin
geris, lankydamasis pas Brež
nevą ir išprašė nedaryti jiems 
kliūčių išvykti.

WASHINGTONAS.. — Mais
to ir sveikatos administracija 
skelbia, jog yra įrodymų, kad 
sacharinas prisideda prie vėžio 
ligos sukėlimo. Daryti bandy
mai su žiurkėmis Europoje ir 
Wisconsin Alumni Research 
Pundation institute tuos tvirti
nimus sustiprino.

Washingtonas. — Yra ženklų, 
kad Gilės prezidentas Allende no
ri sušvelninti santykius su Ame- 
ka. Naujuoju .užsienio reikalų mi 
nisteriu Allende pakvietė Orlan- 
do Letėlier, iki šiol buvusį am
basadorių Washingtone. Latelier 
yra socialistas, laikomas nuosek
liu, vidurio žmogumi ir turi ge
rą vardą Washingtone.

HONG KONG. — Macao, por
tugalų mažytė kolonija netoli 
Hong Kongo, yra tirščiausiai 
apgyvendinta valstybė pasauly. 
Vienai kvadritinei myliai tenka 
59,828 žmonės.

Dar nebaigtas statyti tiltas tarp 
Turkijoj®

Europos ir Azijos netoli Istaubulo,

BOSTONAS. — Gegužės 20 
Peace Dale, R. I. mirė kanaunin
kas, poetas ir rašytojas Myko
las Vaitkus. Ateinantį rudenį 
jam būtų suėję 90 metų amžiaus. 
Gimęs 1883 spalio 27 Gargžduo
se, Kretingos apskr., mokėsi 
Gargžduose, Palangoj,, baigė Lie
pojos gimnaziją, 1903 įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, 1906 
į Petrapilio Dvasinę akademiją, 
1908-1909 dar studijavo Inns- 
brucko universitete. Įšventintas 
kunigu, vikaravo ir kapelionavo 
Telšiuose, Kaune. I pas. karo 
metu gyveno Smolenske, o po 
karo vėl Kaime iki bolševikų at
ėjimo, talkininkavo ir vadovavo 
Šv. Kazimiero draugijai kny
goms leisti. Per jo rankas perėjo 
apie 300 knygų. Kartu mokyto
javo Meno mokykloje ir profeso
riavo Kauno Kunigų seminari
joj.

1944 rudenį pasitraukė į Aust
riją, po karo gyveno V. Vokie
tijoj, 1951 atvyko į Ameriką ir 
veik visą laiką buvo Peace Dale 
Retreat House, Rhode Isiand, 
kapelionu.

Aukso kainos kyla
LONDONAS. — Aukso un

cija Londone vakar vėl kaina
vo 111 dolerių. Aukso supirki
nėjimo karštligė atsirado dėl 
arabų noro dolerius iškeisti į 
auksą. Už naftos produktus a- 
rabų šalys gauna tiek daug pi
nigų, kad neturi kur jų dėti ir, 
kainą iškeldami, investuoja į 
auksą.

(Nuotr. Vyt. Maželio)

Vaitkus labiausiai žinomas 
kaip poetas, išleidęs keliolika 
poezijos .rinkinių. Buvo žinomas 
ir kaip beletristas, dramaturgas, 
vertėjas, atsiminimų rašytojas, 
žurnalų redaktorius. Jis atsi
minimuose, kaip rašo St. Sant
varas, “pasirodė ypačiai akylus 
stebėtojas,, sugebąs savo atmin
tin įrašyti ne tik išorinį žmo
gaus paveikslą, jo manieras, 
kalbėjimo būdą, jo eiseną ir lai
kymąsi kitų žmonių tarpe, bet ir 
mokąs giliai įsismelkti į savo 
pažįstamo vidaus pasaulį, į jo 
širdį ir sielą.” Už savo atsimini
mus 1968 gavo Lietuvių rašyto
jų draugijos premiją.

Kan. M. Vaitkus buvo vienas 
tų nedaugelio, kuris priešų ne
turėjo, visą gyvenimą buvo švie
sus, socialus, apie kitus blogai 
nekalbąs, optimistas. Tai atsi
spindėjo ir jo raštuose. Jis pri
klausė estetinės krypties poezi
jos pradininkams, poeziją kūręs 
ne idėjoms skelbti, bet dėl pa
čios poezijos grožio. Su jo mir
timi lietuvių tauta neteko vieno 
didžiausio pomaironinės kartos 
poetų. Laidojamas trečiadienį.

Australijos kviečiai 
Kinijai

HONG KONG. — Kinija su
sitarė su Australija pirkti kvie
čių. Pirkdavo jų ir anksčiau, 
bet sutartis nutrūko 1971, kai 
paaiškėjo, kad Australija nenori 
nutraukti diplomatinių santy
kių su Taiwanu. Dabartinė dar- 
biečių vyriausybė su Čan Kai- 
šėku ryšius nutraukė, su Mao 
užmezgė, tai ir senoji sutartis 
vėl galioja.

WASHINGTONAS. _ Ame
rikos radikalai, Americans for 
Democratic Action, 26-jam su
važiavime nedidele balsų daugu
ma vistik nepriėmė siūlomos re
zoliucijos, kad prezidentas Ni- 
xonas turi būti pakaltintas dėl 
Watergate.

HOUSTONAS. — Trijų ast
ronautų pakilimas numatomas 
penktajdienį 8 vai. ryto Chica
gos laiku. Po 7 valandų ir 41 
minutės jie turėtų pasiekti erd
vių laboratoriją. Tą pačią die
ną jie turėtų uždėti izoliacinę 
maršką Ir pailsėti.

Palestiniečius 
tramdo jau visi 

arabai

BEIRUTAS. — Palestinos pa
bėgėliai iki šiolei turėjo vieną 
šalį, kur jie naudojosi visiška 
laisve, tai buvo Sirija. Dabar, 
atrodo, jog ir tos jau neteks. 
Jų susikirtimas su Libanu ir Ki
rams pridarė daug nemalonu
mų. Arabų vadai Sirijai pagra
sino, kad jei jie leis tam elemen
tui taip elgtis, jei sukels karą 
tarp pačių arabų, nutrauks pa
galbą ir sirams, juos išskirs. 
Dabar Jungtinių Tautų atstovai 
praneša, kad Sirija palestinie
čiams įsakė laikytis ramiai ir 
neprovokuoti incidentų, nedary
ti džiaugsmo Izraeliui ar kitiem 
Sirijos priešams.

BEIRUTAS. — Libano prezi
dentas Soleiman Franjieh pa
prašė, ir premjeras Amine al- 
Hafez atsiėmė savo atsistatydi
nimo pareiškimą. Vyriausybės 
krizė prasidėjo, kai kilo kon
fliktas su Palestinos partiza
nais.

Laukiama, jog karo stovis Li
bane greit bus nuimtas. Pasie
nio susisiekimas su Sirija jau 
atnaujintas, nors kontrolė te
bėra griežta.

Kissingeris norėjęs 
atsistatydinti?

WASHINGTONAS. — Politi
niuose sluoksniuose yra žinoma, 
kad Henry Kissingeris yra pa
reiškęs norą atsistatydinti, jei 
jo pareigoms ir prezidentui Ni- 
xonui kenkia žinios, jog jis lie
pęs sekti kai kurių savo štabo 
narių telefonus. Jis mano, kad 
jo autoritetas ir įtaka dėl to 
galinti sumažėti. Prezidentas ta
čiau jo atsistatydinimo nenorė
jęs priimti.

Likvidavo 
komunistų tinklg

MADRIDAS. — Ispanijos po
licija sako, kad pavyko likvi
duoti komunistų pogrindžio tin
klą. Komunistai kaltinami, kad 
ruošė gegužės 1 demonstraci
jas ir susidūrime su policija, 
vienas policininkas buvo užmuš
tas ir šeši sužeisti. Nesakoma, 

kiek buvo suimtų komunistų, 
bet spėjama, kad jų galėjo būti
apie 150.

NICOSIA. — čia gauta ži
nių, kad palestiniečiai susitarė 
su Libanu, jog jiems bus grą
žintos senos bazės ir stovyklos 
pietinėj Libano daly, netoli Iz
raelio. Prieš metus Libanas juos 
iš ten buvo iškrapštęs, o dabar, 
kai jie vėl susikraustys prie Iz
raelio, pradės vėl puldinėti per 
sieną.

BUENOS AIRES. —- Merlo 
mieste, 16 mylių nuo Buenos 
Aires, Argentinoj, partizanai 
užpuolė policijos stotį ir nušovė 
vieną policininką, o trig sužeidė.

KALENDORIUS

Gegužės 22: šv. Kastas, šv. 
Julija, šv. Elena, Eimantas, Ai’ 
dona.

Gegužės 23: šv. Deziderijus, 
šv. Merkurija, Gertautas, Taut
vyda.

Saulė teka 5:25, leidžias 8:09. 
ORAS

Daugiausia apsiniaukę, 70% 
galimybės lietaus, apie Z0 L
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
■*> Sveikatos reikalo raitas - klausimus slysti Šiuo adresus

KELIAS Į SVEIKATA, 2319 West Garfield Blvd., Chicago, BĮ. 60636—................ .

PAGALBA ANTROS PUSES NETEKUS
Paklydusiai aviai kelia nu
rodymas yra pirmaeilis mū
sų darbas.

Gyvenimo tiesa

Žmogus yra taip sutvertas, 
kad jis pajėgia tvarkytis įvai
riose jam nepalankiose aplinky
bėse Tačiau kartais reikia jam 
padėti- Todėl mes visi turime 
stengtis savą asmenybę tobulin
ti geru. elgesiu. Tada mes pa
jėgsime ryžtis “paklydusios 
ąvies” ieškoti,, o atradę jai rei
kiamai padėti-

Įvairios aplinkybės išskiria 
šeimos narius. Skyrybos yra vie-

- naa iš dsžnin.nsįni pasitaikančių 
Žmogaus asmenybės pasilpimo 
ąįjpptomų. Kaip narkotizavima
sis yra elgsena nesveiko asme
nybe individo, gyvenančio tokio
je visuomenėje, taip ir vedusių
jų skyrybos (divorsai) yra as
menybe pasilpusiųjų elgesys. 
Įvairus narkotizavimasis ir gau
sios skyrybos yra vieno ir to pa
čio augalo, dvasia nesveikos as
menybės pasireiškimas išorėje. 
Tai visiems nemaloni negerovė. 
Kiekvienas, tokios nelaimės pri
spaustas, savaip tvarkosi.
, Jau anksčiau šis skyrius apta- 

pirmutinį persiskyrusio jo el
gesį — atmetimą, neprisipažini- 
mą nelaimės. Tai pačios gamtos 
žmogui duotas apsigynimo bū
das. Didžios nelaimės tūlas ne
išlaikytų, kai ji staiga jį užgula, 
jei jis įvairiais būdais nesuma
žintų savo dvasinės naštos. Vie
nas tų sumažinimų yra paneigi
mas, nors laikinas, savo turimos
sunkenybės.I • *’v V

Nusiminimas

j»i ■ cyrvti'j
~,Kai skyrybų paliesti asmenys 

pęrgyvena pirmą, minėtą nepri- 
sipa£įnimą prie nelaimės tarps
ni (atmetimas), prasideda ant- 
rtąs laikotarpis dvasinio nusitei
kimo —nusiminimas, arba de
presija, kuri užgula žmogų. Abi 
pusės kenčia. Nusimena ne tik 
apleistasis, bet ir apleidėjas. t. 
y. tas, kuris skyrybas pradėjo. 
Nusiminimui pagrindą sudaro 
ne tik didelio — svarbaus daly
ko, netekimas, bet ir vidinis pyk
tis ant savęs, savęs nekentimas.

Nusiminimas, kaip šeimos iš
irimo pasėka reiškiasi įvairiai: 
vienam tas nusiminimas būna 
lengvas ir greitai praeinantis, 
kitam stiprus ir ilgai užsitęsia. 
Tai priklauso nuo žmogaus as
menybės sudėties — nuo jo jaus 
minės sveikatos.
Šeimyninės nelaimės pavyzdys

Vienas 33-jų metų pirklys, 
dviejų vaikų tėvas, tarėsi lai
mingas esąs savo šeimoje, nežiū 
ript, kad jia pu savo žmona pa- 
kaj-totinai susibardavo dėl dau-

— • ®rbės dalykų. Dažnų prekybi-
ųių .kelionių metu vyras nusi- 
lįąlsdavo savo vedybinei priesai
kai. Aai jis laikydavo irgi ne
svarbiu dalyku.

šis prekybininkas beveik žado

neteko, kai vieną dieną jo žmo
na jam pareiškė norinti nuo jo 
skirtis. Ji įsimylėjusi kitą vy
rą; su juo vedami intymūs san
tykiai ją labiau patenkina. Ne
žiūrint jos vyro pažadų visą jos 
neištikimybę užmiršti ir viską 
jai atleisti, nežiūrint jo reikala
vimo išlaikyti pastovią šeimą, 
žmona vis toliau reikalavo sky
rybų. Pagaliau jos vyras apleido 
savo namus ir išsinuomavo su 
baldais kambarį. Tada jo žmo
na dar stropiau stengėsi kaip 
galima greičiau užbaigti legalų 
persiskyrimą.

Tuo tarpu minėtas pirklys 
pradėjo savo būdu keistis. Bu
vęs veržlus ir mėgstąs būti su 
žmonėmis, jis darėsi ramus ir 
susilaikąs nuo draugystės. Jis 
apsileido savo prekybiniuose rei 
kaluose, pradėjo nemiegoti; ry
tą anksti pabudęs nebeužmigda
vo. Jis neteko apetito ir per pus
antro mėnesio numetė 20 svarų 
savo svorio. Taip pat jis tapo 
nepajėgiu intymiems santykiam. 
Gydytojams aišku, kad visi jo 
negerumai attsirado kaip pasėka 
nusiminimo (depresijos). Tol 
pas jį tie negerumai laikėsi,, kol 
jis kreipėsi į pajėgų gydytoją. 
Jam buvo suteikta reikiama pa
galba patarimu, užtikrinimu ir 
prieš nusiminimą duotais vais
tais.

Ne visi būna taip sunkiai pri
slėgti, kaip čia minėtas pirklys 
skyrybų nelaimėje. Jis nusimini
mo reiškinius turėjo perilgai — 
ne savaitėmis, bet mėnesiais.

IŠVADA. Negydykime simp
tomų bet eikime dirbti, taip, 
kad pajėgtume sunkiausioms 
ligoms užbėgti už akių ir 
reikale tinkamai jas tvarkyti. 
Žmonės mėgsta menkniekius. 
Jie nesiorientuojančius visoke- 
karsto, niekam vertais paveiks 
lais savas sienas nukabinėja, jie 
mėgsta dieną naktį plepėti su 
nieku apie niekus. Apsukrieji to
kia žmonių silpnybe naudojasi. 
Jie neesiorientuojanėius visoke
riopai išnaudoja: dangų be gerų 
darbų vieniems žada; kitiems 
prižada su tablete visus vargus 
prašalinti, tačiau be darbo į gė
rio dausas mėgina vesti. O 
mums visiems vieno ir svarbiau
sio tereikia: mums reikia tapti 
žmonėmis, kaip rugys su kviečiu 
tampa naudingais javais. Kol 
pastarieji bus dirsės,, kol mes 
jausmais būsime menki, tol bus 
mūsų tarpe badas mūsų kūnui ir 
dvasiai. Už tai kol dar laikas, 
visi griebkimės už svarbiausio 
darbo: pradėkime savo asmeny
bes tvarkyti, iki tapsime tik
ro žmogaus vardo vertais tvari
niais.. Tada tik mes pajėgsime, 
Dievui mus į šeimą sujungus, 
toje jungtyje išsilaikyti. Kito ke 
lio į skyrybų panaikinimą nėra. 
Jokio kito kelio Ir neieškokime,, 
o jau žinomu, tikrai geru keliu, 
žygiuokime. Tas mums visiems 
eitinas kelias yra darbas žmo-

Vaikų sveikata pradeda klestėti namuose. Motinos ir Alvūdas maitina 
tikrai sveiku maistu. Nuotr. M. Nagio

gaus sveikatos užlaikymui. Ta 
sveikata turi būti užlaikoma tre
jopai: ne tik visiems supranta
ma kūno tokia, bet ir proto, o la
biausiai jausmų. Tad visi į vi
siems naudingiausią veiklą, vi
sokius antraeilius reikalus pali
kę rytdienai.

PASISKAITYTI. Consultant, 
Marcb 1973.

TEISINGĄ PATARIMU 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

DRAUGES META SVORĮ, KAS 
MAN DARYTI SU 

NEMAŽĖJANČIU SVORIU?

Klausimas. Darbštusis Dakta
re, stebėdama Jūsų didžius dar
bus ir ištvermę pasiaukojimą 
kitiems gera darant* užjaučiant 
ir pamokant, reiškiu Jums tik
rai nuoširdžią pagarbą ir linkiu 
visados likti tikru lietuvišku 
daktaru. Štai perskaičiusi apie 
vitaminus — susirūpinau,, nes 
esu girdėjusi nuo savo draugų, 
kad vitaminus imant labai svo
ris auga ir apetitas atsiranda. 
Aš pati, būdama 50 m. amžiaus, 
nei geriu, nei rūkau ir valgau 
tiesiog., kaip žvirblis — ir tik 
virtą ir liesiausią maistą,, o sve
riu 180 svarų, būdama tik 5-4 
pėdų aukščio.

Kai tik numetu keletą svarų, 
sukasi galva ir labai silpna da
rosi, O bandydama numesti ke
letą svarų, turiu tik vandenį 
gerti. Dabar mes trys draugės 
(visos tų pačių metų ir panašiai 
normaliai gyvenam) visos trys 
valgėm dvi savaites vienodai ir 
normaliai. Jos numetė po 5 sva
rus, o aš tik pusę svaro. Man

taip liūdna. Dar labiau susirūpi
nau, kodėl mano organizmas ei
na prieš mane? Prašau, parašy
kite apie tokią padėtį, žinau, ir 
kitiems yra tokių sunkenybių. 
Už viską esu dėkinga

Atsakymas. Kai žmogus suži
nai tiesą, lengviau būna gyven
ti ir nereikia tada dėl menknie
kio jaudintis. Tamstos kūnas 
neina prieš Tamstą, bet jo pe
čius silpnai kūrenasi — jam ne
daug malkų reikia, kad gerai už
laikytų savo šeimininką. Nesi
jaudink ir su nė vienu pasaulyje 
savęs nelygink. Kiekvienas turi
me skirtingus pečius. Nežinai, 
kaip draugės judėjo, dirbo, vei
kė, krutėjo. Tai jau antra tiesa 
svorio sumažinime. Niekas ne
munes svorio reikšmingai,, jei jis 
ir prisilaikys teikiamo maisto, 
bet prie televizijos sėdės ar su 
plepia kaimyne naujienomis da
linsis. Reikia dietos ir veiklos — 
darže, namuose ar fabrike veik
los — judesių. Juk Lietuvoje nė 
vieno dirbančio nuo trečios va
landos ryto riebaus niekas nere
gėjo ir negirdėjo. Mat dirbant, 
net lašinių prisikirtus,, svoris ne
gausėja. Taigi, nesijaudink — 
visi mes esame skirtingi ir 
mum kiekvienam yra skirti sa
viti keliai. Už tai sveikatos ži
nias semkis ne iš avies pėdelės, 
bet iš sveikatos skyriaus. Vita
minai nekelia svorio. Tik suval
gytas ir nesunaudotas maistas 
svorį didina. Maitinkis ir toliau 
sveikai ir džiaukis gyvenimu, 
nors ir 180 svarų nešiodama. Pa
mažu svoris kris. Jis ne visiems 
krenta vienodai — pasilaiko 
kiek ilgiau,, ir tik tada ima ma
žėti. Tik neužmiršk gerų darbų 
savo artimui; tik per juos gau
si džiaugsmą gyvenime. Tada 
nereikės džiaugsmo semtis iš 
šaldytuvo ar nuo draugių ap
krautų valgiais stalų. Sėkmės!

Mūsų kolonijose
St. Petersburg, Fla.

NAUJŲ NAMŲ STATYBA

Naujų namų statyba St. Pe
tersburg mieste ir jo apylinkė
se yra labai įšsp'ėtusi, daug sta
to vienos šeimos ar dviejų š«..i- 
mų namus, statoma daug apart - 
mentinių namų ir kondiminium, 
kuriuos noriai perka seni žmo
nės. Dėl didelės statybos ir di
delio statybos medžiagų parei
kalavimo, per paskutinius dve
jus metus statybos medžiagų 
kainos pakilo 30%.

Čia yra įsikūrę keletas ir lie
tuvių statybininkų. Lukas mie
lai padeda kitiems lietuviams 
prie statybos ir greitai gerai at
lieka darbą. Rėderis dirba ki
tiems ir perka senus, juos at
remontuoja ir parduoda arba iš- 
nuomuoja. Dabar turi penkis 
namus. F. Steponkus, neseniai 
atvykęs iš Chicagos, stato 2-jų 
aukštų apartamentus ir sten
giasi įsigyti statybininko leidi
mą. L. Natkus jau pusantrų me
tų kaip nestato naujų namų ir 
taiso tik senus, bot pavargo ir 
ruošiasi statyti tik naujus na
mus. Jis turi sudaręs komp. su 
kitu ir turi samdyti darbinin
kus ir subkontraktorjus. Jonas

10% — 20% —. 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 % WE8T 95th Street 

Chicago, Illinois 
TeL OA 4-8054 ir GR 6-4339

’ VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visi, 
rūšių grindis

J. BUBNYS, teL RE 7-5168

TELEVIZIJOS
KrautuvS Marąuette Parke 

Spalvotos Ir paprastos. Radijai
ir stereo.

Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV
2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486

PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija ir moterį; ligos 
Ginekologinė Cliirurgija

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 

8007 W. 83 PL, Justice, Ui—599-0500
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012.
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I
 Kitur JAV ■

Kanadoje 
Užsienyje

— Savaitinis
• Redakcija straipsnius tal- 

g so savo nuožiūra. Nesunaudo- 
3 tų straipsnių nesaugo, juos 
3 grąžina tik iš anksto susita 
S tus. Redakcija už skelbimų 
s turinį neatsako. Skelbimų 
g kainos prisiunčiamos gavus 
3 prašymus.
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DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čioa ir Calitornia 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. nuo 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

šeštad. nuo 2 Iki 3:30 vai. 
Trečlad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tek VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. _ 695-0538

FOX V ALL E Y MEDICAL CENTIK 
860 Summit Street 

Rauto 58 — Elgin Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet, 

antrad., penkt., 1-6, treč. Ir šešt. tik 
ausi tarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. GR 6-2400

Vai. pagal susttarlma: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. - GI 8-0873

DR. W. M. EISIM . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
Išeina Ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

5.50
6.50 
7.00

2.50
3.00
3.00

18.00 
20.00 
21.00 
11.00
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30. šeštadieniais 
8:30 — 12:00

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 
KODIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
2 v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 YVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet lkl 7 v. vak. šeštad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susi tarus.

DR, FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact Ienses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 Sonth Damen Avė. 

re! Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 YV. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

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

Ofiso tel REllanoe 5-4410 
Rezid. GRovehiU 6-0617

Valandos: pirm. tr ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.. 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 6Srd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt. 
duo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
vai. vok., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street

TEL. — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Ud 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezld. tel. WA 5-3099

Grupė lietuvių su P. Paštuku viduryje, Lietuvio sodyboje klausosi M. 
Rėklaičio ir A Rimienės pranešimų apie galimybes gauti valdžios para
mą, kuri visiems reikalinga. Nuotr. M. Nagio

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, laikas dabar pradėti tau
pyti.

5% 5'/4°/0 53/4% 6%

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryto.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vaL ir nuo 6 iki 8 
v. v., šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Regu 1 ar
Passbook

Account
90 Day
Passbook
Acoounts

31.000 or 
more 

Savings
Certificate

*6,000 or 
more 

Savings
Certificate

(1 to 2 yrs.) f 2 to 10 yra)

CHICAGO ★★★★
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. Ir 
šeštad. tik susitarus.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

9R. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vok. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 YVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčELIŪNAITe

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
binti 471-0225, Valandos pagal ausl-

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-5195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 YVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-4 Ir 8-8. Treč. ir Šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE

6648 South Albany Avenue
VaL: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. *'•
TeL Oflao PR 6-6446

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 YVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Puiaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850

Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 Ir 6—8, 
penktad. 2—6. Šešt. pagal susitarimą.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
jį kitiems pasiskaityti.



Moderniosios priemones

VISUOTINIAM BENDRAVIME
ISpauda jau yra seniai nau

dojama kaip susižinojimo ir ben
dravimo priemonė. Pastaraisiais 
laikais ne tik spauda, bet ir ra
dijas bei televizija yra tokios 
bendravimo priemonės, kurio
mis stengiasi naudotis įvairūs 
žmonės ir organizacijos — vals
tybės, prekybininkai, politikai 
ir visuomenininkai. Šiomis mo
derniomis priemonėmis jie no
ri greitai informuoti visuome
nę, perteikti savo idėjas, pa
kreipti viešąją nuomonę sau pa
lankesne kryptimi, pasiūlyti sa
vo prekę ar paveikiau įtaigoti 
žmones savo siekimams. Prie to 
mes jau esame pripratę, tai jau 
kasdieniška, bet tai gali tarnau
ti geriems ir blogiems tikslams, 
nes ir šia priemone naudojasi 
žmonės, siekią savų tikslų.

Vatikano U susirinkimas yra 
aiškiai pabrėžęs šių modernių 
priemonių naudingumą. Pats su
sirinkimas jomis naudojosi pa
siekti viešumai, jas rekomenda
vo panaudoti krikščioniškai tie
sai labiau atskleisti, dvasinėms 
vertybėms iškelti, krikščionims 
glaudžiau sujungti. Tuo naudo
jasi katalikų ir kitų krikščionių 
bendruomenių atstovai, norėda
mi geriau pasiekti savo narius, 
jiems pranešti savo darbus ir 
juos paskatinti imtis šiuo metu 
labiausiai reikalingų darbų.

Šiomis moderniomis priemo
nėmis ypač naudojasi Ameri
kos katalikai ir jų vadovai, nes 
jiems lengviau prieinamos šios 
plataus masto susižinojimo prie
monės. Katalikų Bažnyčios va
dovai Amerikoje ir kituose kraš 
tuose mėgina iškelti tas prie
mones ypatingesniu būdu, net 
švęsdami specialią visuotinio su
sižinojimo ir bendravimo dieną, 
kad visi labiau susijungtų infor
macijos laisvėj ir atsakingume.

Šiemet tokiai šventei skirta 
gegužės 29 d. Tą dieną kviečia
mi katalikiškų laikraščių, radi
jų, televizijos valandų ar pa
skirų programų rašytojai, žur
nalistai, pranešėjai, žinių rin
kėjai ir televizijos aktoriai, šia 
švente norima ne tiek atkreipti 
dėmesį į šių moderniųjų priemo
nių naudingumą, kiek į atsa
kingumą tarnauti tiesai.

*
Visuotinio susižinojimo ir ben

dravimo — komunikacijos — 
šiemetinis šūkis yra “dvasinių 
vertybių teigimas ir kėlimas”. 
Tai reiškia, kad krikščionis, pa
naudodamas šių laikų priemo
nes, siektų gerinti žmones ir 
žmonių gyvenimą, kelti kultūri
nius ir dvasinius laimėjimus, 
skatinti kilnesniems tikslams ir 
savitarpei pagarbai. Tai nėra 
tiesos išdavimas, nes, informuo
jant naujausiomis žmonėms rei
kalingomis žiniomis, galima 
plėsti blogį, kuris kenkia žmo
gui ar jo gyvenimo pažangai, 
bet galima kelti ir gėrį, kuris 
žmogų kilnina. Informuojantie
ji turi vengti tiesą paversti šen- 
sacine priemone patraukti dė
mesiui, neparodant tos tiesos 
tikrosios vertės. Taigi informa
cija, susižinojimas ir visuotinis 
bendravimas krikščionio sąmo
nėje ir jo skelbiamose žiniose 
negali prasilenkti su pagrindiniu 
krikščionybės dėsniu — meile 
artimui ir pagarba kito asmens 
nelygstamai vertei.

Šia proga teisingai pabrėžia
“The New World” nuolatinis 
bendradarbis G. G. Higgins, kad 
“laikraščių leidėjai ir jų redak
toriai šiomis dienomis piktai

Spaudoj ir gyvenime

VERTE DIRBTI SU DŽIAUGSMU NEMOKAMAI
Komunistinėj sntvarkoj, kuri pa

sižymi pačiu didžiausiu dirbančiojo 
išnaudojimu, surandama įvairių 
priemonių darbininkui paplakti, šį
met Lenino gimtadienis pasitaikė 
per'Velykas, gi jo išvakarėse daro
mos komuniidtinės talkos, visą die
ną visi dirba nemokamai, žmonės 
balandžio 21 d., Didi jį šeštadienį, 
privalėjo “au džiaugsmu ir nuosta

džiūgauja”, galėdami vadinamą 
“Watergate” skandalą sensacin
gai pristatyti visuomenės teis
mui. Ir toliau primena, kad 
Amerikos spaudai dar ir to per- 
mažai — ji norėtų vis naujų 
skandalų, naujų kiršinimų, kad 
tik būtų naujų žinių sudominti 
ir “papirkti” skaitytojui. Bet 
tai ir yra šių modernių visuo
meninio bendravimo priemonių 
išnaudojimas blogiems tikslams. 
Dėlto, anot A. M. Greeley, to 
paties laikraščio bendradarbio, 
Amerikos susižinojimo priemo
nės jau prarado pasitikėjimą, 
nes tai, ką jie anksčiau aukšti
no, vėliau maišo su dulkėmis. 
Į papirkimus visuomenė žiūri 
nepalankiai ir su įtarimu, ar 
tuo naudojasi politikon besiver- 
žią žmonės ar viešumon kelią 
nežinomus ir žinomus politikus 
žinių perdavimo atstovai.

Modernių šio visuotinio ben
dravimo priemonių reikalu ir jų 
tikslingu panaudojimu rūpinasi 
ne tik religijų atstovai, skleidžiu 
religines tiesas, bet ir visuo
menės atstovai, saugoją visuo
menės garbę ir paskiro asmens 
laisvę.

*
Viešosios komunikacijos die

nai ruošiantis, negalima užmirš
ti ir lietuviškų reikalų. Nors šio 
krašto lietuviai turi plačią spau
dą, daug radijo valandėlių, net 
televizijos valandą, bet išeivi
jos susižinojimas ir bendravi
mas yra gerokai skirtingas nuo 
visuotiniu mastu naudojamų 
priemonių. Nei savo jėgomis, 
nei lėšomis mes negalėtume iš
laikyti didesnio masto susižino
jimo priemonių, kad jas vienu 
metu galėtų sekti po visą Ame
riką išsisklaidę lietuviai. Net 
radijo valandėlės, kurių turi be
veik kiekvienas didesnio miesto 
lietuvių telkinys, nėra visuoti
nės apimties, o tik vietinės, pa
siekiančios tik ribotą skaičių 
klausytojų. Net ir lietuvių spau
da, nors pasiekia plačiau, nėra 
tokia visuotinė, kaip normalio
se sąlygose, savame krašte ir 
prie gerų susisiekimo priemo
nių.

Tačiau šios modernios prie
monės mūsų tautinei gyvybei 
išlaikyti ir glaudesniems ry
šiams sumegsti yra tokios svar
bios, kad jomis laikosi visa mū
sų veikla ir visas mūsų bendra
vimas.. Reikia pagerbti tuos ra
dijų valandėlių vadovus, kurie 
savo energija ir sumanumu jas 
išlaiko jau daugelį metų ir vis 
dar turi priemonių žmones grei
tai informuoti. Bet reikia su
kaupti jėgas į lietuvišką spau
dą, kad ji išliktų tinkamiausia 
jungimo, tikslios informacijos, 
pagarbos žmogui ir tautai prie
mone. Reikia bendrų pastangų 
savo spaudą, kuri lieka šiuo 
metu plačiausia ir vienintele 
tautinio bendravimo priemone, 
kelti iš primityvumo, nes pas
kirų žmonių niekinimu yra su
keliamos intrigos ir žalojamas 
tikrasis tautos istorinis veidas. 
Negalime mes vieni pataisyti 
pasaulį, bet bent moderniąsias 
susižinojimo priemones turime 
panaudoti gėriui skleisti. Tai 
uždavinys, kurio reikia siekti, 
norint savo tautoje palaikyti 
viltis ir išeivijai įkvėpti drąsos 
tęsti tautai naudingus darbus. 
O dvasinių vertybių teigimas ir 
kėlimas yra būtina lietuviško 
bendravimo priemonė, nes tai 
kartu ir tautinio sąmoningumo 
teigimas. P. S.

biu dvasios pakilimu” dirbti Lenino 
garbei. Visi gyventojai buvo išva
ryti į įvairias darbovietes. Esą 
žmonės visi taip myli Leniną, kad 
tiesiog netvėrė džiaugsmu bedirb
dami, kad galėtų jam pasitarnauti. 
Vilniaus “Tiesa” balandžio 22 d. 
laidoj rašo!

“Kaip papasakojo Panevėžio pa
rodomojo statybos tresto valdyto-

Marijonų vienuolijos sukakčių minėjime gegužės 19 d. prieš procesiją į Aušros Vartų par. bažnyčią. Vidu
ryje — Chicagos arkivyskupas kard. J. Cody, dešinėje provinciolas kun. J. Dambrauskas, prel. D. Moze
ris, vysk. V. Brizgys ir kt. Nuotr. A. Gulbinsko

Kėdžių pertvarkymas Kremliuje
Politinio biuro perrikiavimo prasmė

Sovietų komunistų partijos va
dovybė išskirtinai pastovi. Be
veik devynerius metus valdė ta 
pati trijulė, kurioje sprendžia 
mas žodis priklauso partijos gene 
ratiniam sekretoriui L.Brežnevui.

Politiniame biure, kurį 1920 
m. Leninas pavadino vyriausių 
užsienio ir vidaus politinių klau
simų sprendėjų, vyko didesnis, 
bet nuosaikius pakeitimas. Tik 
1966 m. lankstusis Mikojanas ir 
Šventikas neva dėti amžiaus pasi
traukė iš politinio biuro. 197 lm. 
politiniame biure pastatytos ke
turios naujos kėdės pasodinti L. 
Brežnevo patikėtiniams: Griši- 
nui, Kulakovui, Kunjėvui ir Ščer- 
bickiui. Partijos generalinis sefcre 
torius po šio pakeitimo teturėjo 
nežymią Sali įninku balsų persva
rą.

Atsargus valymas

Komunistų partijos centro ko
miteto pilnatyje balandžio 27d. 
nutarta Piotr Šelestą ir Genadij 
Voronovą atleisti iš politinio

jo pavaduotojas V. Pašešiūnas, bu
vo dirbama visuose objektuose. 
Talkos dieną atlikta statybos mon
tavimo darbų už 36 tūkstančius 
rublių. Statybininkams gausiai tal
kininkavo politechnikumo, profesi
nės technikos mokyklos: Nr. 28 
moksleiviai, autokampresorių ga
myklos, stiklo fabriko, alaus susi
vienijimo “Kalnapilis” ir visų kitų 
misto įmonių — tresto statomų ob
jektų kolektyvai. Penkmečio fon
dui numatyta paskirti apie 7 tūks
tančius rublių.”

“Įtempto darbo ritmu gyveno 
laivininkystės kranto kolektyvai. 
Vien jūrų prekybos uoste komu
nistinėje talkoje dalyvavo daugiau 
kaip pusantro tūkstančio žmonių, 
kurie į penkmečio fondą įnešė apy
tikriai 4100—4200 rublių.

Ne tik jūrose, įmonėse, statybų 
aikštelėse, bet ir kiemuose, skve
ruose, aikštėse, parkuose dirbo 
klaipėdiečiai — seni ir jauni, nusi
pelnę veteranai ir mokyklų auklė-

EUROPOS IR AZIJOS 
SUSIDŪRIME
R. RASLAVIČIENĖ
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— Tai titulas, — paaiškina gidas.
Visa istorija skamba kaip pasaka: Ghias Beg 

buvo persas ir turėjo labai gražią dukterį Mehr—un— 
Nissa. Ją pamilo princas Šalim. Bet tėvas atidavė ją 
kitam didikui. Kai Šalim tapo Jahangir valdovu, jis 
pasiėmė sau Mehr—un—Nissa, o jos Vyrą liepė nu
žudyti. Savo gražiąją karalienę jis pavadino pasaulio 
šviesa, o joe tėvui suteikė to nesvietiško vardo titulą.

Tėvui mirus, duktė pastatė jam persiško stiliaus 
mauzoliejų. Persiškų ornamentikų mozaikos pri
mena Irane matytas mečetes, o smulkių iškarpy
mų marmuro pertvaros, lengvos kaip mezginiai, at
rodo ims siūbuoti, kai tik bakstelsi juos pirštu.

Pakalnėje matyti upė. Moterys skalbia ir tiesia bal
tinius ant žolės. Visas procesas greitesnis, nei Ameri
kos skalbimo ir džiovinimo mašinų, nes nei vandenį 
keisti, nei gręžti — saulė visą drėgmę išgarina.

Netoli maudosi buivolai. Karštomis dienomis jie 
mėgsta ilgai mirkytos ir savanoriškai retai lipa į kran
tą.

Mano gidas senas ir skupus informacijomis. Atpi
la istorines datas, žinias ir tyli. Apie šių dienų gy

GEDIMIN AS GALVA

biuro nario pareigų ryšium su jų 
išėjimu į pensiją. Ne jų amžius 
lėmė atleidimą, nes, jau nekal
bant apie kitus, naujasis politi
nio biuro narys marš. A.Grečko 
vyresnis už atleistuosius.

P.Šelestas jau senokai buvo 
rakštis politiniame biure. Jis bu
vo kaltinamas aplaidumu parei
gose dar jam esant komunistų 
partijos pirmuoju sekretoriumi 
Ukrainoje. Jis, kaip ir kitas ukrai 
nietis Podgomis, pro pirštus žiū 
irėjo į ukrainiečių tautinį bruzdė
jimą ir abu buvo šalininkai stip 
rinti demokratinę valdžią, silp
ninti proletariato diktatūros t.y.
K.G.B, gailią. Užsienio politikoje 
jis siekė Sovietų įsigalėjimo, skati
no pulti Čekoslovakiją ir vengti 
suartėjimo su vakarietiškais kraš 
tais, ypač su JAV-bėmis.

G.Voronovas, Rusuos respub
likos ministeris pirmininkas, bu
vo konservatyvus, ibet aštrus už
sienio politikos kritikas ir piktu

tiniai.”
“Šeštadienis. Poilsio dieną Kau

no centrinėse gatvėse ir aikštėse 
paprastai žmonių knibždėlynas. 
Šiandien gatvėse tuščia, pasirodo 
tik vienas, kitas praeivis. Miesto 
talkos štabo duomenimis daugiau 
kaip pusė gyventojų (300 tūkstan
čių kauniečių) dalyvauja talkoj, 
Daugelis dirba įmonėse, o namiš
kiai, net seneliai ir vaikai, tvarko 
namų aplinką.”

“Petrašiūnai. Vienas prieš kitą 
abipus gatvės stovi dvi stambios 
įmonės, “Centrolitas” ir J. Janonio 
popieriaus fabrikas. Kai kuriuose 
jų pagrindiniuose cechuose gamy
ba vyksta nepertraukiamai, juose 
ir šiandien normalus darbo bruz
desys.”

Amerikos žmogus negalėtų įsi
vaizduoti tokio atvejo, kad šeštadie
nį, už kurį mokama pusantro kar
to daugiau, dirbtų už dyką savo 
bosui kaip dirbo komunisti
nės valstybės vergai savo kompar
tijai. L. G.

žodžiu vertinęs žemės ūkio poli
tikos linkmę krašte.

Albu jau anksčiau buvo atleisti 
iš eitųjų pareigų. UBrežnevas 
laukė tinkamos progos jį pašalin 
ti ir iš politinio biuro.

Sprendimai ir vykdymas
Komunistų partijos sąrangą ga

lima aptarti šiais žodžiais: suva
žiavimai nutaria, centro komite
tas veiklą prižiūri, -politinis biu
ras sprendžia ir generalinis sekre
torius su talkininkais nutarimus 
vykdo, panaudodami vyriausy
bės įstaigas. Čia ir glūdi proleta
riato diktatūros esmė, kai rikiuo 
ją partiją ir besinaudojąs jėga 
įgali nustelbti bet kurį balsą, atei 
nantį iš partijos apačios.

Politinis biuras pirmą kartą 
sujungė KGB, kariuomenės atr už 
sienio politikos vadovus. Tik Sta
linas 1925 m. paskelbęs, kad poli
tinis biuras yra aukščiausia val
dymo įstaiga, vėliau jį padaręs sa 
vo įrankiu, saugumo vadovą į- 
jungė į jį. 1957ul marš G.K.Žu 
kovas ibuvo įjungtas į politinį biu 
rą, bet netrukus iš krašto apsau
gos ministerio ir kitų pareigų pa
šalintas neva dėl asmens kulto.

Šiuo metu įvykdyta tai, -ko 
anksčiau -vengė -komunistų parti
ja. Ji vengė politiniame biure na
riais turėti saugumo įstaigos va
dovą, krašto apsaugos ir net už
sienio reikalų ministerius. Minė
ti asmenys būdavo kviečiami -po
sėdžiuose pranešimams daryti, 
bet ne dalyvauti svarstomų klau
simų sprendimuose. Pol iltinis 
biuras j-uos laikė tik partijos va
lios vykdytojais.

Ko siekia L.Brežnevas? Reikia 
abejoti, kad jo esminis tikslas 
politiniame biure -turėti tik šali
ninkų balsų persvarą. Toks per
tvarkymas gali patarnauti jam 
sujungti partijos ir valstybės val
dymą, -vėl pasiekti tašką, kai N. 
S.Chiruščiovas neva už bendravi

venimą, žmones jis nenori kalbėti.
Vėžlio tempu važiuojam per turgų. Čia toks pat 

balaganas, kaip ir kituose miestuose: žmonės slankioja 
apžiūrinėdami prekes ir vienas kitą, buivolai traukia 
gurguoles milžiniškais ratais, o asiliukas tiek apkrau
tas, kad matyti tik ilgos ausys.

Atrodo, kad kiekvienam Indijos mieste yra Red 
Fort. Agroj jį statė net keturi imperatoriai, lyg neno
rėdami vienas kitam nusileisto. Du trečdalius tvirtovės 
dabar užima kariuomenė. Bet ir lankytojams skirta 
dalis tokia plati, kad jauties kaip mieste.

Kojos kraiposi ant apskritais akmenimis išgrįsto 
tako, kuriuo kylam į viršų, šonuose aukštos raudo
no akmens sienos, ir jauties kaip katile.

Baltam marmuro palociuje gyveno imperatorius 
Shah Jahan. šalia stovinčiuose pastatuose buvo jo 
haremas. Nebėra sienas puošiančių brokadų, kilimų, 
nei aukso stogo, bet baltas marmuras ir karpyta 
skliaustonė architektūra liko tokia pat prabangi, nuo
stabi ir šiais laikais jau neįmanoma.

Hareme gyveno apie 200 mergaičių, kurios laiką 
leisdavo gaudydamos auksines žuveles ir pliuškinda- 
mosios milžiniškam baseine. Jo šonuose 36 įlinkimai — 
sostai, kur sėdėdavo merginos po kvepiančio vandens 
purkštuvais, įtaisytais sienose..

Rūmai, marmuro altanos, didžiulės skulptūros, sa
lės ir maldos namai, lyg azartiškos rankos paberto 
kauliukai, padrikę tarp medžių, gėlynų ir takais iš
raižytų sodų.

Vonios kambario sienos, padengtos veidrodžiais,

ir valdžios Į aiškus vienintelis klausimas, 
buvo išblokštas iš1 kiek toli L.Brežnevas žengs jung 

damas partijos ir valstybės val
džią. - .

mą su vakariečiais 
pasisavinimą 
balno.

Griežtoji linkmė
KGB vadovas Juriij Andropo

vas, 59 m. amžiaus, buvęs kandi 
datas ir vienas jauniausių politi
nio biuro narių, yra griežtosios 
linkmės šalininkas nedaryti nuo 
-laidu krašte ir užsieniui ideolo
ginėje srityje. Krašte jis ėmėsi 
griežtų priemonių slopinti tauri
nį, religinį ar liberalinį sąjūdį. 
Svarbesnioji pogrindžio spauda 
išaiškinta ir sustabdyta. KGB 
-pavyko -palaužti net istoriką P. 
Jakirą, įkalbėti rašyti raštą prof. 
A.,Sacharovui, kad atsisakytų, sa
vo pažiūrų ir liautųsi kovojęs 
dėl laisvės. J.Andropovas nusi 
mano 'užsienio politikoje ir jau 
1965m. jis lydėjo Kosyginą į Peki 
ną.

Ministeriai A.Grečko ir A.Gro 
irnyko tiesiog -paskirti į politinį 
biurą, taigi jie nebuvo nė kan
didatai. '•

Marš. Andrėj Grečko, 69 m., 
krašto apsaugos ministeris, dar 
karo meto L.Brežnevo bičiulis,! 
yra taip pat griežtosios partinės 
linkmės šalininkas, rusiškojo im 
perializmo įgyvendintojas. Jau 
prieš dvidešimtmetį jis ramino 
riaušininkus Berlyne ir 1968m. 
organizavo įsibrovimą į Čekoslo
vakiją. Jau patekęs į politinį biu
rą patvarkė, kad satelitai nesi kiš 
tų į rusų kariuomenės, esančios 
jų kraštuose, tvarkymą.

Jo iministeriavi-mo tarpsnyje 
sustiprinta karinė drausmė, page 
rintas apsiginklavimas ir ypač 
išugdytas karinis laivynas.

Tylesnis Andrėj Gromyko, 63 
m. amžiaus, užsienio -reikalų mi
nisteris nuo 1957m,. jau turės pro 
gą veikliau reikštis užsienio po
litikos vykdyme.

Perrikiavimo prasmė
. Trijulė pasiekė tą patį slenkstį, 

per kurį N.S.Ghiruščiovoas buvo 
išspirtas. Dabartinė trijulė žy
miai toliau pasistūmėjo -užmegz
ti santykius su vakariečiais. Ūki
nės negerovės ir politinė įtampa 
su kinais vertė Maskvą daryti 
naujus -posūkius. -Šiuo metu ne-

L. Brežnevas apdovanotas . Le
nino ordinu už taikos skatinimą, 
jis centro komiteto pagirtas už 
bendravimą su JAV ir Federali- 
ne Vokietija, politiniame biure 
bent šiuo metu turi ryškią balsų 
persvarą, jo vardas garsinamas 
spaudoje. Akadem. D. Skobel- 
cynas ilgame straipsnyje “Tieso
je” surikiavo juo nuopelnui.

Trijų svarbių sričių atstovi} įsi
leidimas į politinį biurą rodo, 
kad buvo -rimta priežastis ne tik 
bendradarbiauti, bet ir varžytis 
dėl. įtakos. A.GreSko, ką tik iš
rinktas į politinį biurą, jau pra
dėjo reikšti abejones dėl Sovietų 
bičiulystės su vakariečiais. Nege
ras ženklas, kai Izvestijai .prirei
kia abejojančius įtikinėti ir jiems 
pagrąsyti.

Dabartinė stipresnė politinio 
biuro sudėtis gali sukelti nesuta
rimus ir palaidoti L.Brežnevo vii 
tis tapti sovietų imperijos vadovu.

PERPLANUOJA CHICAGOS 
CENTRĄ

Pasamdyta Owings & Merill 
firma, kad ji už 400,000 doL 
sudarytų planus Chicagos mies
to centrui atnaujinti. Planuo
jama panaikinti Meigs aerodro
mą ir ten padaryt parką. Į pie
tus nuo centro norima padaryt 
milžinišką sporto areną. Navy 
Pier norima paverst rekreacijų 
sritim. Ežero pakrantėje nebū
tų leidžiama privačių statybų. 
State gatvėje būtų uždaryta 
automobiliams. Tebūtų tik au
tobusai ir taksiai. Geležiniai 
traukinėlio stulpai būtų nuimti, 
įrengus požeminį tramvajų. Į 
pietus nuo centro ant nenaudo
jamų traukinio bėgių, 650 ak
rų plote, išaugtų naujas mies
tas.

— Amerikoje du trečdaliai 
gyventojų, turinčių daugiau 14 
metų, yra susituokę.

Naujai išrinkta Amerikos Lituvių Tarybos Clevelando skyriaus valdy
ba. Iš kairės: M. Tranauskaitė — užsienio reikalų sekr., V. Stuogis — 
protokolų sekr., A. Pautienius — pirm., S. Sankaitė — iždin., M. Blynas 
— vicepirm., A. Jonaitis — vicepirm. Nuotraukoje trūksta vald. nario 
A. Tekoriaus. Nuotr. J. Gorios

reflektuoja šimtus besimaudančiojo atvaizdų. Tur 
būt, atrodydavo, kaip nudistų kolonija.

Vieni pastatai raudono akmens, kiti balto mar
muro — kiekvienas imperatorius turėjo kitą skonį. 
Kolonos išgraviruotos, sienos išdėstytos mozaikomis, 
pertvaros iškarpytos mezginiais.

Vidury sodo, prieš rūmus, stovi didžiulė, lyg ku
bilas, vieno granito gabalo karališka vonia. Atrodo, 
kad maudymosi ceremonijos buvo įdomus spektaklis, 
kurį kiekvienas rūmų gyventojas galėjo sekti pro 
langus.

Kolonadų pavėsy sėdi trys vyrai ir skelia, piausto 
ir šlifuoja mažytes, spalvotas plyteles, kurias taiksto 
į ištrupėjusias sienų ornamentikas. Kai matai apleistus 
ištisus kvartalus, toks smulkinamasis atrodo net 
juokingas. Bet tai vis pastangos atstatyti senąją pra
bangą, istorinę praeitį, kurios turistai ir suvažiuoja 
čia pažiūrėto.

Betgi taškas, apie kurį sukasi visas Agros gar
sas, yra Taj Mahal. Ne tok Indijoj nerasi žmogaus, 
kuriam tas vardas būtų svetimas, bet net ir Ameri
koj dauguma jį žino.

Taj Mahal buvo septintojo Muhal dinastijos im
peratoriaus Stah Jahan žmona. Dar gyva būdama, ji 
prisaikdino savo vyrą, kad virš jos kapo jis pastatys 
paminklą, vertą meilės, kuri juos rišo per devyniolika 
vedybinio gyvenimo metų.

£Bus 1 daugiau!



Laimėjusieji dovanas Hot Springs, Ark., Lietuvių Bendruomenės gegužinėje. Nuotr. A. Gulbinsko
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PREKYBOS ROMAI SVEIKINO 
SENUOSIUS

Apdovanojo jaunuosius stipendijomis :

Illinois valstybės Lietuvių Pre 
kybos rūmai susirinko banketo 
salėje paminėti 40 metų savo gy
vavimo sukaktį Ridige Country 
klube pareitą šeštadienį, geg. 19 
d. Ta proga gyvieji buvusieji pir 
mininkai buvo apdovanoti ir pa 
sveikinti ir šeši jauni lietuviukai 
-tės buvo apdovanoti stipendijo
mis aukštesniesiems mokslams.

Senųjų pagerbimas

Iškilmes pravedė Stasys Mo-

nam George Benas ir Norai Spur- 
gytei, kurie pakartojo paskuti
niuosius padėkos žodžius lietuiviž 
kai. Lietuvių Prekybos irūmų sti
pendijos buvo įteiktos Petrui 
Daužvardžiui, a.a. gen. konsulo 
dr. Petro Daužvardžio anūkui, 
ir Sirnon Petravik, kurio stipen
diją priėmė jo motina. Jaunasis 
Petras Daužvardis skaitė savo pa
dėkos žodį lietuvių kalba. Pasku
tiniąsias dvi stipendijas paskyrė 
Wa)lter Rusk, American Tirą vėl

NAMŲ STATYBA CHICAGOJ
Chicagos apylinkėje šiemet 

balandžio mėnesį buvo 26% 
mažiau išimta leidimų statyti 
vienos šeimos namus, negu 
pernai balandžio mėnesį, tačiau 
statyba namų daugeliui šeimų 
tuo pat laiku pakilo 20%.

— Grožis tai pirmoji dovana, 
kurią gamta duoda moteriai ir 
pirmoji, kurią atsiima. —

Markizas de Mere

G E L e S
BEVERLY HILLS GELIHYAIA

REAL ESTATE

šliir. 3 butai — 2 po 6 lr 4 kamb. 
SB p sklypas. 2 auto garažas. Cen- 
trallnls gazu šild. Dideli butai. Ge
riausia vieta Brighton Pke.

Mūr. bungalow. 6 dideli kamb. Ne
brangus. 60 ir Califomia Avė.

Puiki rezidemdju apie 10 metų. s 
dideli miegamieji. Gražiai moderniš
kai įrengta. Labai nebrangu. 67 ir 
Oakiey.

10 butų 10 metų amžiaus. — Gage 
pko rajone. Geros pajamos.

Insurance — Income Tau 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd St.. 436-7878

ĮSIGYKITE DABAR !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
AR PASIDARĖTE SAVO 

TESTAMENTU ?

Jeigu dar ne, įsigykite šį labai 
naudingą leidinį:

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė —
dipi. teis. Pranas Sulas

lįs, banketo rengimo pirminin- Service savininkas. Tas stipend'i- 
kas Algirdas Brazis sugiedojo A- jas gavo Angelė Sinickakė ir Ni-

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kitokioms progoms

2443 W. OSrd Street, Chicago, UI. 
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

merikos ir Lietuvos himnus. Kun. jale Sparkytė, kurios taip pat dė- 
P.Činikas, MIC, dienraščio Drau-' kojo lietuviškai. Petro Daužvar- 
go administratorius, savo invo- džio stipendija buvo įteikta a.a.
kacijoje ypač prisiminė mirusiuo 
sius buvusius pirmininkus- (teis.

dr. S.Biežio atminimui.

--------— ,11'■      ■■na«iiu|i.."i įimti i1 ii""l|ln»w,"-L3g

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE HELP VVANTED — VYRAI HELP YVANTED — MOTERYS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Tax 

N < (buriatas — Vertimai 
APDRAUDU AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė.. PR H-22SS

Beverly Shores, Ind., prie Michigan 
ežero parduodamas 2-jų aukštų (4 
mieg.) namas, statytas 1966 m. 3 vo
nios," šeimos kambarys, židinys. Air 
conditioning. 2 maš. garažas. Puikiai 
apsodintas. $79,000. Skambint

219-874-8740

J. Zurį, J. iRaledinską, Joną Pakel, 
Antaną Valomi ir Joną Paohan- 
kį).

Kiekvienas buvęs Prekybos ru 
mų pirmininkas buvo specialiai 
pristatytas. Justinas Mackiewich, 
pirmas ir gal seniausias buvęs pir 
mininikas, savo žodyje nušvietė 
irūmų pradžią. Aleiksandras 
Kumskis, priimdamas pažymėji
mą, pabrėžė rūmų darbus lietu
vybei. Stanley Balzėkas, Sr., il
giausiai primininkavęs (1946-48- 
-50-57-58 m.), kalbėjo apie as
menišką naudą nariams, kurie 
čia bendradarbiavo. Antano Ru
džio vardu pažymėjimą priėmė 
Adolfas Baliūnas. Buvusieji pir
mininkai — dr. J.Jerome ir A. 
Baliūnas priėmė pažymėjimus su 
nuoširdžiais padėkos žodžiais. 
Pirm. Kazimiero Okso vardu pa
ženklinimą priėmė jo žmona, 
nes Oksas, kaip JAV kariuome
nės .rezervistas, dalyvauja rnanev 
ruošė. Petras Vilkelis, dabartinis 
pirm-, įteikė 'buvusiems pirminiu 
karns pažymėjimus.

Stipendininkai prabilo 
lietuviškai

Illinois senatoriai Frank Savic
kas ir Oonald Swinarski paskyrė 
Illinois valstybės stipendijas Lie
tuvių Prekybos rūmų vaidu jau

Statybininkas Vyto Sh.ukis, sti 
pendijų skyrimo komiteto pir
mininkas, vadovavo stipendijų 
paskyrimui.

Prekybos trumų, bankete daly
vavo net keturios įkartos lietuvių 
įr jiems artimi kitataučiai. Be
veik visoms prekybos sritims ir 
profesijoms buvo atstovaujama 
bankete. Lietuvos įgen. konsulės J. 
Daužvardienės žodis buvo šiltas 
ir prasmingas.

Po *dsų iškilmių dalyviai pasi
liko sm&giems šokiams.

P.P.G.

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
80% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtum!
SOUTHYYBST FURNITURE CO. 
6200 S. YVestem — Tel. GR 6-4421

BERT’S STANDARD SERVICE
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys.
6645 S. YVestem — Tel. 778-9250

Savin. Norbertas Lang

HEATING OONTHAOTOR
Įrengiu mieste Ir užmiesty naujus 

ir persta tau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 8. VVestt-rn Avė.
Chicago, III. 00008 

TeL VI 7-3447

KAIP PAČIAM PATIKRINTI 
AKIS?

Illinois kovai su aklumu 
draugija išleido specialią kor
telę 3 colių pločio ir 6 ilgio, su 
atitinkamais įrašais. Ją laikant 
už 14 colių nuo akių galima pa
tikrinti, kiek geras matomu
mas be akinių. Su ta kortele 
galima patikrinti, ar reikia aki
nių, ar ne. Ji ypač gali būti nau 
dingą, tikrinant vaikų akis. 
Kartelę galima gauti parašius 
adresu: Illinois Society for Pre- 
vention of Blindness, 220 So.* 
State St., Chicago, DI. 60604.

A. VILIMAS 
MOVI NG

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

823 YVEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

WINDERS MEDICAL zflfrr, REMBLAKE - ROCHKES

ARTS , APOTHECARY

8213 W. 63rd $1. 2421 W. 63rd Street
TeL WA 5-4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAI ER GAMINIAI

Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliui

ARBET FURNITURE
s 2442 W. 47th St., Chicago, III. - FR 6-1100 i
I PILNAS APSTATYMAS BALDAIS
=

Visų plačiai reklamuojamų firmų 
| BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI 

— STEREO — SPALVOTA TV

Krautuvė atdara; ,
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 vaL ryto iki 9:30 vai. vakaro.
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 vaL vakaro.

=

? AUGUSTAS BELAUSKAS, vedėjas ~
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirc

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų galia, 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausimai 
Ir atsakymai’’ — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl ir 
ko vengti.

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

Pirkėjo galia

Poniškas, didingas 7 kamb. mūras. 
2 auto mūro garažas. Sausas (rengtos 
beismentas. 1% vonios. 44 p. Lotas. 
Marąuette pke. $38,000.

0 butų 15 metų mūras. Apie 
112,000 pajamų. Maži taksai. Į pie
tus nuo Talman banko. Pirkėjui pel
ningas.

Arti vienuolyno, pajamų geras mū
ras. 2 vonios, naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Garažas. $20,900.

2 aukštų apartmentinis mūras prie 
parko. $16,000 pajamų. Naujai su
tvarkytas beismentas, vertas $68,000 
ir daugiau. Pamatykit.

Palikimo mūras atneša $4,000 pa
jamų. Naujas gazu šlldymaa Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 butų mūras. Kabinetų vtrtuvSs. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Ge
roj vietoj. $18,000.

7 kamb. gražus namas. 6 kamb. 
apačioj, 2 kamb viršuj. 2 vonios. 
Įrengtas beismentas. $19,600.

Modernus 15 metų mūras. Centr. 
oro vSsinimas. Įrengtas beismentas.
1 % vonios. Garažas. $24,000.

Platus vertingas lotas Marąuette 
pke prie mokyklų. Kaina $9,900.

2 butų pulkus mūrus. Arti mūsų 
ofiso. Gazu šildymas. Garažas. Daug 
priedų. $80.000.

VALGIS REAL ESTATE
7051 8. YVaabtenau Av. RE 7-7200

W A I T E R S
Ezpcrienced in CONTINENTAL FOOD 
SERVICE. Full or Part Time.

Also DISHVVASHER — Nights. 
i» Brand New Beautiful Restaurant.

VILLA D’ESTE
14753 South Cicero Avė.
Call LUIGI — 687 - 7373

EXPERIENCED
MAINTENANGE MAN

Top wages, liberal benefits. Mušt have 
knowledge of vvelding. — Lathe and 
electrical operations.

Tel. — 757 - 7390 
THE ELECTRO LIZING INC.

VYRAI DR MOTERYS

KITGHEN HELPER
To h'elp prepare, serve and clean up 
after noon day meal in our Compa- 
ny Cafeteria. Hours: 7 A. M. to 
3:30 P. M.

LANSING B. VVARNER, INC. 
4210 YV. Peterson, Chicago, III. 

Gali: 736-1400

i MISCELLANEOUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certlflkatai, maistas, akordeonai
2008 VV. Ofltl. St., Chicago, U. 00629 

TELEF. YVĄ 5-2787

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS

Popular Lithuanian

RECIPES
Penktoji laida

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti, ir lengvai įvykdomi.

Kaina lik $3.00
Užsakymus siųskite;

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

Parsiuntimo išlaidoms prašoma pri
dėti 26 et. o Illinois gyventojai pri
deda dar 16 ot mokesčiams.

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

V Low Rates 
Minimum Expenses

V We pay 3 V4 % on 

escrow accounts

6% - 2 year certificates (Min. $5,000) 
5%% - 1 Year certificates (Min. $1,000) 

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MENESĮ

Member F.S.L.I.C., Waahington, D.C. Equal Oppartunlty Lender

nint 
thony 

avings
1447 S. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 — Phone (312) 656-6330
Open Mon. 9-8; Tues., Thura. FrL 9-6; Sat. 9-1; CIoeed Wed.
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FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Reikalinga moteris padaboti 2-jų 
metų mergaitę keliom dienom sa
vaitėj. Skambinti tel. Bl 7-5552

Moteriai reikalinga vyresnio amž. 
moteris-kompanionė. Gyventi vie
toje. Sąlygos pagal susitarimą. 
Marąuette pke. Skambinti

GR 6-7317 arba PR 6-6375

REIKALINGA MOTERIS savaitei 
laiko prižiūrėti 3 mažamečius ber- 
niūkūs. Skambint 254-3693

NURSING AND KITCHEN YVORK 
IN NIGE CLEAN HOME. 

North Side location.

Call Sister Agnės 
St Joseph Home For Aged.

235-8600

SELECTIVE OPPORTUNITY
Mušt take shorthand.

Personai Secretarial reųuirements. 
Excellent Benefits

UNIVERSAL BRUSH MFG CO.
8550 S. Vlncennes Avenue

08 ir Pulaski liuksusine 3 mie
gamų mūro rezidencija. Įrengtas 
beismentas, 2 vonios. Platus Lotas, 
contr. šaldymas, 2 maš. garažas. 
$39,600

83 Ir Keeier — Statyta pagal 
užsakymą, 3-jų miegamų rezidencija 
12 metų senumo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $43,5000.

45 Ir Mozart — 2-jų butų medi
nis, 4 tr 6 kamb. $18,500.

41 Ir Arteslan. Puikus pirkinys 
giminingom šeimom. 2 butai — 6 ir
4 kamb. Pilnas rūsys. Žemi taksai. 
$22,500.

02 Ir Talman — 2-jų butų po 2 
miegamuosius ir pajamos rūsy. — 
$31,000.

08 ir Clardnont. Puikus 5 kamb. 
(2 mieg.) medinis. Rūsys, garažaa
$15,50(7.

72 Ir Franclsoo — 3-jų butų, 
2-jų aukštų mūras. $40 000.

05 Ir Califomia — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metų senu
mo mūras. Atskiri šildymai. $45,900.

73 Ir Franclsoo — 2 miegamų
mūr. Georgian. Gazo šiluma. Garažas. 
$22,500.

41 Ir Califomia. 5 kamb. med. 
Visiškai naujai atremontuotas. Gazo 
šilima. Garažaa $20,900.

80 Ir Ncenah — Geram stovy, 
aluminum apkaltas 5 kamb. (2 
mieg.) namas. $23 900.

73 ir Fairfield. 4 miegamų mū
rinis. Pilnas rūsys, baras, 2 maš. ga
ražas. $27,500.

01 ir Keeier —. 2 butų bungalow. 
Gazo šiluma. 2 maš. garažas. $29,500.

08 ir Kostner — 19 metų senu
mo, 3 miegamų mūras. Įrengtas rū
sys. Tik $29,500.

73 ir Califomia. 16 metų senu
mo 3 miegamų mūr. Gazo šilima, 
Centr. šaldymas. $33,600.
' 73 ir Franclsoo. 2 miegamų mūr. 
Georgian. Gazo šilima. Garažas. 
822.500

03 ir Talman. 2 aukštų mūr. 2 po
5 kamb. ir 3 kamb butas rūsy. Ga
zo šiluma. Garažas. $31,000.

52 ir Fairfield. 2-jų butų mūr. Nau
jai atremontuotas’ po 3 mieg. $30,900.

Beverly Shores, Ind. 2-jų butų mūr. 
Rūsys. Gazo šilima. Platus lotas. 2 
blokai nuo ežero. $22.000.

Palos Park. 14 metų senumo 8-lų 
miegamų rezidencija Platus žem6s 
sklypas. Įrengtas baseinas su visais 
priedais. Pulkus pirkinys Seimai su 
vaikais.

Letnont. TU. 4 butų, 7 metų mūras. 
S no 4 kamb. Ir S-ių kamb butas. 
Geros pajamos. Pilnai Išnuomotas 
tno.nnn

Ir daug, daug kitų namų 
Prašome teirautis

BUTŲ NUOMAVIMAS

BUD’S REALTY
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenne 
Tel. 254-5554 arba 257-5542

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalaut. Be to čia veikia 
Notartatas, daromi ir llūdtjlmal ver
timai, užpildomi pllietybSs pareiški
mai tr (vairūs blankai.
4259 S. Maplevvood — CL 4-7450

STATYBININKAI

NAMU REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Taisau Lr naujai (rengiu vonias, 
virtuves, naujas lubas. Taip pat (ren
giu kambarius rūsy.
Zigmas. TeL 778*0838 ar 651-9625

NAMU APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus.

A. BANYS — 447-8806

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tr kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė, 
Chicago, DI., 60632, tek YA 7-5980

Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
OERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI 

COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI f LIETUVA

2501 VV. tlflth st., Chicago, UL 60029 
3333 S. Halsted, Chicago, 111. 80008 

Tel. WA 5-2737; 254-3320

SEAMSTRESS
Full and part time. 
Inąuire ir person.

THE HOUSE 0F BRIDES
17 YV. 527 Roosevelt R4L, 

OAK BROOK TERRACE
(1/2 mile weat of Route 83)

PLEASANT PHONE W0RK
FROM OUR OFFICE 

No Selling. Part Time. Afternoons. 
CALL MR. LEONARD 673-2282 

Vanguard Chemical Corporation
7320 N. Mooticello, Skokie, DI.

TELEPHONE SOLICITORS
Full or Part Time

Poaitlon is much more tban tele- 
phane sollcitor. You will be talklng 
to people intorested in businees op- 
portunity. Flastest growing company 
of its kind in Ecology home care 
deanlng pnoducts just now starting 
midwest and east. High excellent 
oommlsaion basia bonuses available.

CALL MR. VVILLIAMS 
OR MR. LARKOIVSKI

647-8853

DĖMESIO!
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“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
V. Valantlnas

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldas ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdranda.
2047 YV. 67th Place — WA 5-8063

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

DRAUGAS 
4545 YVest 63rd Street

CHICAGO. ILLINOIS 60628

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr “Drauge”

Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauja 
New Jersey. New York tr Connecti- 
eut lietuviams! Kas šeštadienį, nūs 
4 Iki 6 vai. p. p., 15 WEVD Stotie* 
New Yorke (1880 Idl.. AM lr #7.9 
meg. FM),

Dlrekt. — Dr. Jokūbas J. Stitkaa 
1407 Foroe Dr. 

Mountainslde, N. J. 07092 
TeL 232-5505 (oode 201)

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviškų Kultūrinių Valandų anglų 
kalba, Iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties; (New Jersey WSOU) 
(89.5 meg. FM) Plrmad.. 8:05-9:09 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas) 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas li» 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos.

D fi M E 8 I O I

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE KAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI?

Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio “Draugo” puslapiuose. Re
zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų:

"Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobilį. Paskelbiau 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras” (Mrs. S. S.).

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą į “Draugą", kai ai 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5" (M- K.).

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B.).

Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
Draugo" puslapiuose.

Perskaitę Dran^g. duokite kitiems pasiskaityti.



LIETUVIAI CALIFORNfJOJE
MOTINOS DIENA

Motinos dieną organizuotai pa
minėjo id.vi kraštutinės Los Ange
les lietuvių kartos: pati vy- 
riausioij ir pati jauniausioji.

Vyriausiąją kartą atstovavo 
dvi senųjų ateivių sukurtos or
ganizacijos: švento Vardo drau
gija ir Lietuvių Katalikių mote
rų sąjunga. Šios dvi organiza
cijos, tęsdamos gražų paprotį, 
organizuotai dalyvavo šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
ankstyvosiose mišiose, visi pri
ėmė šv. Komuniją, o po to apa
tinėje parapijos salėje vyrai su
ruošė moterims iškilmingus pus
ryčius. Pusryčius malda pradėjo 
kun. dr. A. Olšauskas,, šv. Var
do d-jos pirm. F. Speecheris pa
sveikino motinas, o baigiantis 
pusryčiams, savo gražiu barito
nu padainavo vieną motinoms 
skirtą daią. L. K. Matarų sąjun
gos vardu padėkojo pirm. N. 
Speeaherienė. Pusryčiuose iš vi
so dalyvavo apie 80 asmenų. 
Vyrai buvo labai gerai susiorga
nizavę, todėl viskas vyko greit, 
sklandžiai ir nenuobodžiai.

Pačią jaunniaiusiąją kartą at
stovavo Sv. Kazimiero parapijos 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Jų motinas dienos minėjimas įvy
ko tuoj po lietuviškų pamaldų. 
Mišias atlaikė ir turiningą pa
mokslą pasakė kun. V. Pa/lubins- 
kas. Labai daug žmonių ėjo prie 
Dievo stalą Giedojo komp. B. 
Budri ūno vadovaujamas (parapi
jos choras iir sol. J. Cekanauskie- 
nė. Žmonių ibuvo pilnutėlė baž
nyčia.

Minėjimą salėje pradėjo mo
kyklos ved. V. Pažiūra. Į gražiai 
papuoštą sceną vienas po kito ėjo 
atskirų skyrių mokiniai ir pa
rinktais eilėraščiais, gražiais žo
džiais ir gėlėmis reiškė motinoms 
meilę ir pagarbą. Choras padai
navo tris daineles. Šį kantą choras 
ibuvo silpnokas, nes daugelis mo
kinių (Motinos Dieną šventė savo 
šeimose ir minėjime nedalyvavo.

B.G.

v

Los Angeles balandžio 29 d. po 
Grandinėlės koncerto, prie Ebell 
teatro stovi iš kairės: dr. G. Va
lančius ir Ingrida Bublienė-Stasai- 
tė iš Clevelando. Nuotr. L. Briedžio

AMERIKIETĖS SKAUTĖS 
ŠOKO KALVELI

Santa Monicos ir vakarinės 
Los Angėles dalies amerikietės 
skautės gegužės 12 d. Mar Vista 
parke įvykusiame festivalyje šoko 
lietuvišką .kalvelį, valgė kugelį, 
stebėjo Lietuvos vėliavą ir su dė
mesiu išklausė savo vadės pasa
kojimą apie Lietuvą.

Pradžią šiai kukliai lietuviškai 
demonstracijai davė dvi jaunos 
lietuvaitės skautės — E. Daukan
taitė ir A. Lembertaitė — išmo
kiusios savo drauges (5 poras)

Po koncerto Los Angeles mieste Clevelando Grandinėlės apdovanota 
gėlėmis. Čia matyti A. Sagiauė, Rauiinaitytė, Bieliuyte ir Los Angeles 
lietuvaitės, Nuotr. J. Garlos

šokti kalvelį. Kai jau taip, tai rei
kėjo “įsikišti” ir vyresniesiems: E. 
Daukantienė ir D. Lembertienė 
prikepė skautėms pavaisinti ku
gelio, V. Lembertas iškėlė vėliavą 
ir parūpino šokiui muziką. Po 
gražaus pasirodymo skaučių vadė 
papasakoljo apie Lietuvą, pažymė
dama, kad dabar Lietuva yra ru
sų pavergta, kad (lietuvių tauta 
brangina savo kultūrą i,r tradici
jas ir priešinasi rusiškajam ko
munizmui, o jos dalis gražiai 
reiškiasi šio krašto (gyvenime.

E. Daukantaitė ir A. Lerpber- 
taiitė padarė tikrai “gerą darbe
lį”. B. G.

San Francisco, Calif.
ĮSTEIGTAS TAUTINIŲ 

GRUPIŲ VIENETAS
San Francisco mieste balandžio 

25 d. įvyko dešimties tautinių 
grupių (armėnų, estų, filipinie
čių, italų, llietuvių, lenkų, portu
galų, rusų, ukrainiečių ir veng
rų) respublikonų atstovų susirin
kimas, kuris nutarė įsteigti vieną 
organizaciją, apjungiančią visų 
tautinių grupių, gyvenančių S. F. 
apylinkėje, respublikoniškus klu
bus. Naujos organizacijos tikslas 
yra sujungti tautines mažumas į 
vieną grupę, kuri turėtų didesnės 
įtakos tautybes liečiančiuose klau

MUZIKINES VARŽYBOS
Pabaltiečių draugija gegužės 

5 d. suruošė jaunųjų instrumen
talistų ir vokalistų varžybas. 
Pati idėja priklauso draugijos 
pirmininkei Violetai Balčiūnie
nei, kuri įdėjo daug darbo ir šir
dies varžybas ruošdama. Jai į 
talką atėjo Pabaltiečių draugi
jos valdybos nariai

Teisėjais čių varžybų buvo 
prof. Vytautas Marijošius iš lie
tuvių pusės, Endel Kalam, es
tas, dr. Karina Gutbergs, latvė, 
ir Iride Pilla, amerikietė. Objek
tyviausiojo sąstato sunku tikė
tis: lietuvis buvo ne bostoniškis. 
Dalyvavo varžybose asmenys 
tarp 15 ir 25 metų amžiaus. Pro
gramos eiga buvo nustatyta lo
terijos būdu ir grojo ta eile, ku
ria ištraukė bilietą. Dalyvavo 3 
pianistai ir du vokalistai. Pir
moji premija atiteko jaunesnia
jam iš visų, 18-mečiui Sauliui 
Cibui, kuris dabar baigia gim
naziją ir išeina į platesnįjį pa
saulį. Saulius Cibas yra buvęs 
Juliaus Gaidelio mokinys, pas
kui perėjęs į New England spe
cialiuoju mokiniu ir ten jis for
tepijoną studijavo ir dabar tebe- 
studijuoja. Cibas varžybų metu 
paskambino Bramso Rapsodiją 
G Moli, Intermezzo Es Moli, Ju
liaus Gaidelio “Lietuvišką šo
kį”. Saulius turi didelę techniką, 
skambina laisvai, tiksliai ir jaut 
riai frazuoja. Jam linkėtina įsi
gyti vidinio ir gilaus muzikos 
supratimo, kuris ateina su žmo
gaus amžiumi ir išgyventais 
jausmais. Sveikiname jaunąjį 
Saulių ir jo tėvelius, kurie džiau 
giasi savo sūnaus pasisekimais.

Antroji premija atiteko estui 
Erik Veski, Syracuse universite
to studentui, kuris studijuoja 
fortepijoną ir yra amžiumi vy
resnis už Saulių. Erik paskam
bino Eller “Varpus” ir Chopin 
Scherzo B Moli. Veski turi dau
giau patyrimo, yra gavęs kelias 
premijas ir stipendiją muzikai

simuose. Naujas organizacijos' 
vardas parinktas San Francisco 
Bay Area Republican Heritage 
Groups Council, sutrumpintai 
SFBAjRHGC. Išrinktas pirminin
kas Mr. Edvvard Massa, portugalų 
kilmės veikėjas, ir Esectrtive Sec
retary — lietuv aitė Bronė (Berni- 
oe) Kellogg, dabartinė veiklioji 
San Francisco Lietuvių - Ameri
kiečių Respublikonų Klubo pir
mininkė Taipgi lietuvių vicepre
zidentu išrinktas dr. Algirdas 
Monstavičius.

SFBAHGC tiesioginiai pri
klausys California Republican 
Nationalities Council (CRNC), 
kurio centras yra Los Angeles, 
prezidentas estas Arne Kalm, ir 
lietuvių, viceprezidentas inž. Vy
tautas Šliūpas. CRNC savo ruož
tu priklauso Wa.shin.gton, D.C., 
esančiam National Republican 
Heritage Groups (Nationalities) 
Council, kurio pirmininkas yra 
vengras Laszlo Pasztor ir Execu- 
tive Secretary lietuvis dir. Jonas B. 
Genys.

SFBAHGC įsteigime daug 
pasidarbavo du lietuviai — inž. 

j Vytautas Šliūpas ir Mrs. Bronė 
Kellogg. Inž. V. Šliūpas buvo Or- 

' ganizacinio komiteto pirmin. 
ir jo pastangomis sušauktas ir pra
vestas tautinių grupių susirinki
mas įsteigė šią plačios apimties 
organizaciją Can Franicisoo mies
tui bei plačiajai apylinkei.

I K.

studijuoti. Parodė savo patyri
mą ir gero studento ypatybes.

Trečiąją premiją gavo Jūratė 
Lichtfield (Veblaitytė). Jūratė 
yra lietuvaitė, studijavusi ilgus 
metus pianiną ir turinti magist
ro laipsnį, mokytoja iš profesi
jos, turi savo mokinių chorą. 
Jūratė pakrypo j dainavimą ir 
dabar dainavimą studijuoja pri
vačiai. Ji padainavo šias dainas: 
J. Gruodžio “Aguonėlės”, “Die
medžiu žydėsiu”, “Kalvis” ir 
“Mariem aller Arten” — ariją 
iš Mozarto operos "Pagrobimas 
iš Seraijo”. Jūratė turi aukštą 
koloratūrą, dainuoja švariai ir 
ritmiškai, ypatingai gerai išėjo 
Mozartas. Jūratei linkime toliau 
studijuoti ir atkakliai siekti vo
kalinių viršūnių. Solistams 
akompanavo pianistas Leonid 
Milius.

Stepas Panico, kuris studijuo
ja fortepijoną laisvalaikiu, gra
žiai paskambino Roy Harris 
“Varpai”, Juozo Naujalio Nok- 
tumą op. 21, ir F. Mendelsono 
“Poeto arfą”. Stepui linkime ne
nusiminti negavus premijos, bet 
dar daugiau dirbti. Į negavusių
jų tarpą pateko ir lietuvis W. 
Aleska, tenoras iš New Hamp- 
shire, kur jis studijuoja daina
vimą. Iš jo dainuotų dainų la
biausiai klausytojams patiko 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka” 
Gailevičiaus. Linkime Aleskai 
tęsti savo studijas ir nenusimin
ti, dar bus varžybų, kaip paža
dėjo Pabaltiečių valdybos vice
pirmininkas Keto Soosaar. Te
noras Aleska yra tik 19 metų 
amžiaus ir jis yra artimesnis 
prie jauniausiojo.

Varžybos sutraukė daug klau
sytojų. Reikia padėkoti Pabal
tiečių draugijai už išnuomavimą 
gero fortepijono, kuris pakeitė 
paprastą nekoncertinį pianiną. 
Lietuvių piliečių klubas turėtų 
susirūpinti įgyti koncertinį for
tepijoną ir laikyti jį užrakintą, 
atidarant tiktai koncertui. Klau
sytojai buvo susikaupę, rodyda
mi susidomėjimo solistais ir jų 
programa. Baras koncerto metu 
buvo uždarytas, kas yra pa
vyzdys kitoms organizacijoms, 
kurios to nedaro. Prie stalelio 
buvo gražiai apsirengusios po
nios ir panelės, kurios, koncertui 
pasibaigus, elegantiškai šoko.

Pabaltiečių draugijai ačiū už 
šį parengimą, kuris tikrai nebus 
paskutinis.

Elena Vaeyliūnienė

— Tik tas turi teisę kriti
kuoti, kuris nori padėti.

■F*
Abr. Lincoln

Jaunimo centro Studentų ansamblis, vad. L. Braždienės, šiandien, 12 v. 
dienos metu, kartu su kitomis taut. šokių grupėmis šoks miesto rotu
šės (Civic Center) aikštėje, Chicagoje, “Salute Chicago” programoje.

Nuotr. R. šilkaičio
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MOŠŲ KOLONIJOSE
tė ir sekė medicinos mokslų pa-Putnam, Conn.

VIETON GELIŲ PLOKŠTES, 
PRIE A. A. DR. MOTIEJAUS 
IR SALOMĖJOS NASVYČIŲ 

PAMINKLO

A. a. Salomėja Nasvytienė 
mirė prieš du metus. Prisimenu 
velionės pasakojimą, kai didžio-

•>

A. a. Motiejus Nasvytis

jo karo metu gyveno Rusijoj. 
Gyvenimo sąlygos buvo žiau
rios. Vyras gydytojas, o žmo
na jaučia pareigą būti su juo 
ir apsaugoti, h-taikyti savo pirm- 
gimę dukrytę.

Visko atsižadėjus, savo gy
venimą pašventė šeimai. Smul
kutė moteris, bet didžiosios dva
sios ir išminties žmogus. Atra
ma vyrui ir vaikams. Be galo 
maloni ir kitiems. Niekada ne
siskųsdama savo neda'.ia, kant
riai klausydavo kitų dejonių. 
Pati kankinama kojų sąnarių 
skausmo, ypatingai globojo ir 
prižiūrėjo vyrą dr. M. Nasvytį 
sunegalvusį širdimi, širdies va
riklio pagalba, ypatinga žmo
nos, dukters ir žento priežiūra, 
daktaras gyveno normalų gy
venimą. Domėjosi viskuo, kas 
darėsi lietuviuose, pasaulinėj 
politikoj ir ypatingai daug skai-

A. a. Salomėja Nasvytienė

Mielam

A. t A. Agr. JONUI PROČKIUI mirus,
liūdinčią žmoną STEFANIJĄ, jos seserį ELZBIETĄ 
GAUSIENE bei jos sūnus dr. MINDAUGĄ ir JONĄ su 
šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Marija Ir Fredas Paliokai

Gilaus liūdesio ir skausmo valandoje, dėl motinos ir 
senelės

KAZIMIEROS TARVAINIENĖS mirties,
jos dukrą BRONĘ ir žentą JUOZĄ ir jos anūkus BENY- 
TĘ ir ZENONĄ KIAULENUS, labai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jadvyga Ir Juozas Černiauskai

žangą.
Žmonos nykimą, kaip medi

kas matė ir suprato, bet tikėti 
nenorėjo. Save ir kitus įtikinė
jo, kad gerėjanti ir taip iki pas
kutinių jos dienų, žmonai mi
rus, kalėtos dienų bėgyje atsi
skyrė ir jis pats su šiuo pasau
liu. Abu ilsisi greta vienas kito 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
kongregacijos seserų vienuoly
no kapinėse Putnam, CL

Duktė Salomėja ir Vytautas 
Valiukai, norėdami įamžinti jų 
brangų atminimą, pastatė pa
minklą, suprojektuotą dail. Li- 
jolėa židonytės. Birželio 3 d. se
selių sodyboj esančioj koplyčioj 
bus atnašaujamos šv. Mišios ir 
paminklo šventinimas.

Albina LipČlenė

New Britain, Conn.
TAUTYBIŲ PASIRODYMAS

Balandžio 26 d. 7 vai. vak. 
New Britaino aukštesniosios 
mokyklos salėje (New Britain 
High School) buvo New Britai
no tautybių pasirodymas, čia 
programas davė trys tautybės: 
lietuviai, airiai ir lenkai, žino
ma, geriausią programą davė 
lietuviai.

Pirmiausia New Britaino miš
rus choras padainavo tris dai
nas: Oi toli, toli, St. Gailevi
čiaus, Mergužėle, lelijėle, J. Ben- 
doriaus, ir Pasėjau žalią rūtą, 
J. Neimanto.

Mergaičių kvartetas “Ramu
nėlė” padainavo dvi dainas; Ka
da noriu verkiu, liaudies daina, 
ir Ar aš tau, sese, nesakiau, liau 
dies daina.

Paskui tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Aldonos Stasiuke- 
vičienės - Kaminskaitės, pašoko 
tautinių šokių: šustą, lenciūgėlį 
ir kepurinę.

Po šokių moterų sekstetas 
“©vajonė” padainavo keturias 
dainas: Devynbalsė, iš Lietuvos, 
Piršleliai, taip pat iš Lietuvos, 
Humoreska, J. Stankūno, ir Suk 
tinėlis, M. Čiurlionio.

Vėliau vyrų choras pasirodė 
su: Mūsų kuopa, J. Paplausko, 
Tykus buvo vakarėlis, J. Sitro- 
lios, Mylėjau mergelę, liaudies 
daina, harm. J. Beinoriaus, ir 
Učia, učia, J. Beinoriaus.

Pabaigai vėl mišrus choras 
padainavo tris dainas: Saulėte-

DRAUGAS, antradienis, 1973 m. gegužės m. 22 d. 5

kis, St. Sodeikos, Oi tu, Joneli, 
J. švedo, ir Kalvelis, J. švedo.

Visoms dainoms dirigavo mu
zikas J. Beinorius. Visi vienetai 
— mišrus choras, Vyrų choras, 
Mergaičių kvartetas “Ramunė
lė” ir Moterų sekstetas “Sva
jonė” dainavo puikiai.

Antroji tautybė pasirodė ai
riai — jaunimas. Kaip ir visa
da, jie buvo žaliais kostiumais 
apsirengę. Pašoko daug savo

A. + A.

BERNICE KIZLAITIS
PAGAL TĖVUS GUTAUSKAS

Gyveno Cicero, III.
Mirė gegužės 20 d., 1973, 8:45 vai. vak., sulaukus 59 metų
Gimė Pittsburgh, Penn.
Pasiliko ddeliame nuliūdime vyras Alphonse, du sūnūs: 

William ir Robert, brolis Albert, Švogerka Geraldin Gutauskas 
ir jų šeima (Lackavvanna, N. Y.) ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas nuo 3 vai. p. p. Petkaus ir Sūnaus 
koplyčioje, 1410 So. 50 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirt., gegužės 24 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Vyras ir sūnūs.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus. TeL 863-2108.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

—TĖVAS IR SŪRUS—
TRYS MODERSIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Street Tel. 476 - 234
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-C

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT]"

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
JUR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpnblIe 7-8601

MHHKMANS

6845 SO. VVESTERN AVB.
««>' v*~ w K — -m *

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai 

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONDS
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL RTpcblic 7-1218
11028 Sonthwest Hlghway, Palos Hills, DL Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetto 3-3572

TeL YArds 7-1911

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

tautinių šokių, net su batų tauk
šėjimais.

Lenkai pasirodė su mišrių 
choru, šokiais ir davė keletą nu
merių prie piano. Choras daina
vo labai gražiai. Jaunimas pa
šoko savo tautinių šokių, ne
išskiriant ir jų “krakoveko”. Į- 
domiausias šokis buvo šokis su 
figūromis. Piano skambesiai 
taip pat buvo įdomūs.

Jonas Bernotas
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Chicagos žinios

I

X Vysk. Vincentas Brizgys 
Šeštadienį tuoj po Marijonų 
vienuolijos sukakties minėjimo 
išskrido į Philadelphiją, iš kur 
žada grįžti antradienį. Birželio 
pradžioje išvyks į Hamiltoną, 
Kanadoje.

X Kun. Petras Cinikas, MIC, 
Draugo administratorius, išvy
ko poilsio. Į savo pareigas grįš 
birželio 2 d.

X Stud. Audronė Arštikytė 
buvo pirmoji balsuotoja Cicero 
LB apylinkėje, renkant tary
bos ir PLB seimo atstovus. Įdo
mu, kad jaunimas visur akty
viai dalyvavo balsavimuose.

X Stanley Balzekas, kard. 
Cody yra pakviestas į Chica
gos arkivyskupijos katalikų 
šalpos tarybą patariamuoju pa
reigūnu. Stanley Balzakas turi 
automobilių pardavimo įstaigą, 
yra Lietuvių kultūros muzie
jaus prezidentas. Su šeima pri
klauso Švč. P. M. Gimimo pa
rapijai.

X Jeronimas Tunkis, Bloo- 
mington, III., nuoširdus Drau
go skaitytojas ir rėmėjas, ap
mokėdamas sąskaitą pridėjo 
10 doL auką dienraščiui stip
rinti. Nuoširdžiai dėkojame.

X P. Stonys, Thunder Bay, 
užsisakė didesnį kiekį lietuviš
kų knygų ir prisiuntė piniginę 
auką mūsų spaudos darbams 
stiprinti. Dėkojame.

X Aukų po 5 dolerius pri
siuntė:

Juozas Ankus, Chicago,
Petras Stanys, Ignace,Kana

doje,
Jonas Kalantis, Sta. Cathari- 

nes.
Visiems nuoširdžiai dėkojam.
X šakių klubo piknikas 

įvyksta gegužės 27 d. Onos 
Bruzgulienės sode (prie Tauti
nių kapinių), pradžia 12 vai.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Šokiams gros puikus Ad. Ra- 
monio orkestras.

Komisija ir Valdyba 
(pr.)

X Atostogos Europoje! Ke
lionė iš Chicagos į Frankfurtą 
ir, atgal tik 216 dol. Jokių kitų 
išlaidų. Jei norit pasirinktu lai
ku skristi ir grįžti, skubiai re
gistruokitės į grupines skrai
dąs pas R. Raslavičienę, 7234 
So. Saeramento, Chicago, UI. 
60629. Tel. (312) 776-3254 (po 
5 v. v.). (sk.)

X Ne tik mokina, bet ir tal
kina, Žinomoji mūsų pedagogė 
ir istorikė Alicija Rūgytė nese
niai sutiko įsijungti sportinėn 
talkon. Ji įeina Išvvkon Euro
pon Komitetan, kuris rūpinasi 
aukomis. Aukas galima siųsti: 
J. Bariui, 4529 W. 64 PI., Chica
go, UI. 60629. (pr.)

X Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių dailės pa
roda atidaroma šį šeštadienį, 
gegužės 26 d., 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Avė. Visi kvie
čiami atsilankyti. Paroda bus 
atdara kasdien nuo 6 vai. iki 10 
vai. vakaro. (pr.)

X Kazio Jonaičio - Žilvičio
poezijos knyga “Sielos Balsai” 
parduodama drastiškai nupi
ginta kaina — tik už 50 ct. Šis 
tremtinio gyvenimo įvairius 
etapus jautriai atsispindintis 
leidinys gaunamas Drauge.

(pr.)

X Neringos stovyklų datos: 
Berniukų stovykla liepos 1-14 
d., Mergaičių stovykla liepos 
15-28, Anglų kalboj lietuvių 
kilmės vaikams liepos 29-rugp. 
11. Moksleivių At-kų stovykla 
rugp. 12-25 d. Norint daugiau 
informacijos iki birželio 15-tos 
rašyti: Camp Neringa, LC.C., 
Putnam, Conn. 06260. (pr.).

PASMERK* GYDYTOJI
DĖL BLOGO RECEPTO

Prisiekusiųjų teismas rado 
dr. R. Munoz, 46 m., kaltu
žmogžudyste, nes jis prirašė 
pavojingą receptą Elgin valsty
bės ligoninės pacientui.

SUV AŽINĖJO JAUNUOLĮ

Stevenson greitkely sunkve
žimis suvažinėjo jaunuolį, ėju
sį keilo viduriu. Nuvežtas į li
goninę, buvo rastas nebegyvas. 

GRAIKŲ ŠVENTĖ

Graikai šiemet švenčia 152 
nepriklausomybės metines Chi
cagoje. Šventės iškilmės įvyks 
gegužės 26 d. Ruošiamas para
das su karališkų rūmų sargy
bų uniformomis pasipuošusiais 
žygiuotojais. Pakviesti iškilmė
se dalyvauti viceprezidentas 
Spiro Agnew, Illinois guberna
torius ir Chicagos meras. Para
das prasidės šeštadienį 1 vai. 
p. p. nuo Wacker Drv. ir State 
gatvių. Parade bus 25 gyvieji 
paveikslai.

VĖSIAUSIA DIENA 
PER 100 METŲ

Ketvirtadienį 3 vai. nakties 
Chicagoje buvo tik 36 laipsniai. 
Tai vėsiausia gegužės 17 d. per 
šimtą metų.

TEISMAS VERČLV STATYTI 
BUTŲ KOLONIJAS 

TARP BALTŲJŲ

JAV apeliacinis teismas pa
tvirtino teisėjo Austin sprendi
mą, kuriuo pigiųjų butų vadovy
bei įsakoma statyti tokių butų 
kolonijas nepaisant miesto tary
bos sprendimų. Tokioms koloni
joms Chicagoje yra parinkta 
1,500 vietų, daugiausia baltųjų 
rajonuose.

CHICAGOS APYLINKĖSE
PADIDĖJO GYVENTOJŲ

Šešiuose apskrityse, suda
rančiuose Chicagos apylinkes, 
gyventojų skaičius per pasku
tinius dvejus metus padidėjo 
100,000. Vienam Cook apskrity, 
į kurį įeina ir Chicagos mies
tas, gyventojų padaugėjo 48,- 
600.

X Aukų po 2 dolerius pri
siuntė: A. Setikas, Jonas Ma
jauskas, P. Kilas. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Margučio gegužinė-pikni- 
kas rengiamas geg. 28 d. (Me- 
morial Day), Bučo sodyboje, 
Willow Springs, BĮ. Programą 
atliks Londono mergaičių kvar
tetas “Rasa”. (pr.)

X Lietuvių rajone parduoda
ma daug metų veikianti maisto 
krautuvė. Vietiniai, importuoti 
produktai ir vitaminai. Skam
binkit 656-5689 arba 652-9758.

(ak.)
X Lietuvių Fondas. M. Melienė, Či

kaga, įteikė LF $100, padidindama 
sav. kur. a. a Jono Mėlio atm. įn. iki 
$600. Bonaventūras ir Pranė Jablons
kiai, Aurora, IL, atsiuntė LF $55. pa
didindami savo įnašų iki $170. LF ad
resas: 2422 W. Marąuette Rd., Chica
go, DL 60629, tel 925-6897 (pr.) 1

Abiturientės, kurioB praėjusį sekmadienį buvo pagerbtos Chicagos Lietuvių moterų klubo.
Nuotr. Z. Degučio

Žurnalistiką studijuojantieji Pedagoginio lituanistikos instituto I ir II kurso studentai, atsilankę į “Drau
go” redakciją. Žurnalistiką jiems dėsto kun. J. Prunskis.

PAMINĖTOS MARIJONŲ 
VIENUOLIJOS SUKAKTYS

Šeštadienį, gegužės 19 d., 5 vai. 
p.p. Aušros Vartų lietuvių par. 
bažnyčioje, kuriai marijonai va
dovauja nuo 1918 m., iškilmin
gai buvo paminėtos Marijonų vie
nuolijos 300 metų įkūrimo ir 60 
m. (gyvavimo Amerikoje sukak
tys. I (minėjimą suvažiavo'didėlis 
būrys Chicagos lietuvių kunigų, 
pasauliečių ir taip pat marijonų 
bei svečių iš tolimesnių vietovių, 
kaip buvęs provincijolas kun. J. 
Jančius iš Niagara Falils, N.Y., 
kun. (P. Barauskis, Marianapolio 
vyresnysis, kun. Atkočius, bu
vęs provincijolas ir Marianapolio 
naujų projektų vadovas, kun. E. 
Vitchkoskis iš Brookvilile, Md., 
marijonų noviciato vedėjo pa- 
gelbininkas, jėzuitų provincijo
las kun. G.Kijauskas, kun. J.iBo- 
iravičius, kun. L.Zarem)ba, kun. S. 
Santa ra s ir kt.

iKoncelebracines šv. Mišias lai 
kė kard. J. Cody, Chicagos arki
vyskupas, ir dvidešimt kunigų. 
Pamaldose dalyvavo vysk. V.firiz 
įgys, prel.iD.Mozeris, kun. P.Kelp- 
šas ir kiti. Šv. Mišių įmetu Vyčių 
choras, vadovaujamas tmuz. Faus 
to Strolios, giedojo “Eoce Sacer- 
dos Magnus” (štai Didysis Kuni
gas), Juozo Strolios “Parveski, 
Viešpatie” kartu su sol. Jonu 
Vaznėliu. Taip pat sol. J. Vazne- 
lis solo pagiedojo “Panis Angeli- 
cus”, pabaigoje visi kartu — Ma
rija, Marija. Vargonais grojo prof. 
dr. 'Leonardas J .Ši mutis.

Kard. J. Cody savo pamoksle 
1 priminė vienuolijos istoriją nuo 
J 1673 m. įsikūrimo datos, vienuo- 
hlijos sunaikinimo Italijoje Na:po- 
leono laikais, išvarymą iš Por- 

I tugalijos,,uždarymą caristinės Ru 
Į sijos okupacijoje iki arkiv. J.Ma 
tulaičio vienuoilijos atkūrimo 19- 
09m. Jis taip pat priminė marijo 
nų darbus lietuvių tarpe Ameri
koje, ypač iškeldamas vienuoli
jos pastoracinius, švietimo, vi- 
suanteninhis ir spaudos darbus. 
Specialiai pabrėžė, kad tėvai ma 
rįjonai leidžia vienintelį lietu
viams katalikams pasaulyje dien 
raštį “Draugą”. Palinkėjo vi
siems, — (marijonams, lietu
viams ir Marijonų vienuolijos 
draugams, — prisiminus praeitį, 
nugalėtas kliūtis ir sunkumus, 
siekti tų pačių tikslų, kurių dabar 
siekia Bažnyčia, nes arkiv. Matu 
laitis dar prieš Vatikano II susi
rinkimą yra skelbęs tas idėjas, ku 
rias šis susirinkimas padarė veik
los dėsniais.

Po pama ldų žmonės iš bažny
čios susirinko į parapijos salę, 
kur kardinolas, lydimas marijonų 
provincijolo kun. J. Dambrausko, 
kun. J. Jaučiaus ir kun. V. Atko- 
čiaus, su žmonėmis d'ar susitiko 
ir pasikalbėjo. Ten dar trumpai 
padėkojo visiems už dalyvavimą 
tokiose iškilmėse ir prisidėjimą 
prie tėvų marijonų darbų. O pro- 
vinoiolas kun. J. Dambrauskas 
vienuolijos vardu padėkojo kar
dinolui ir įteikė menišką Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
paveikslą ir kristalinę vazą. Kar
dinolas buvo patenkintas 'giliu

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DAINŲ IR TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ VAKARAS

Naujai suorganizuotas Jau
nimo centro choras, vadovauja
mas muz. F. Strolios, pasiekė 
gerų rezultatų, šeštadienio va
kare Jaunimo centre įvyko šio 
choro koncertas, sutraukęs pil
ną salę ir balkoną. Dainininkų 
— netoli šimto. Mergaitės tau
tiniais drabužiais, kiekvienos 
puošmenų raštai kitokie, ber
niukai — su tautinių juoste
lių kaklaraiščiais. Susidainavę, 
kad, rodos, tas choras jau il
gus metus būtų gyvavęs. Ne
veltui, koncertą atidarydamas,
choru ir šokių ansambliu džiau T.
gesi kun. A. Kezys.

Jauni skambūs balsai ir klus
nūs dirigento mostui. Paten
kinta publika gausiai plojo, 
šaukė bis ir kitais būdais reiš
kė savo pasitenkinimą.

Dainavo šias dainas: Jauni
mo giesmė (Naujalio), Kur gin 
tarais (harm. Strolios), Viena 
dirvonus iškėliau (liaudies), 
Horizonte eina audra (Vilte- 
nio), Žiema bėga (Švedo), Ge
gutės rauda (Gaidelio), Pasku
tinis birželis (Viltenio — solo 
D. Ęidukaitė su choru), Poeto 
svajonė (Viltenio), Ten ginta
rėliai (Viltenio), Suledėjusio
mis lūpomis (iš Sibiro maldak
nygės, solo G. Schmit ir mer
gaičių choras), Aukojimas (F. 
Strolios), Jaunystės daina (F. 
Strolios).

Jaunimo centro tautinių šo
kių ansamblis, įsisteigęs anks
čiau, darniai susišokę, gyvai ir 
sklandžiai atliko šokius. Čia

lietuvių tikėjimu, pastoraciniais 
darbais ir vieningumu savo para 
pijose.

Vėliau visi susirinkusieji buvo 
pavaišinti vakariene. Tik trum
pai provinciolas lietuvių ir ang
lų kalbomis padėkojo visiems už 
atsilankymą ir pakvietė vaišintis 
kartu su šio jubiliejaus rengėjais. 
Susirinkusieji dar ilgokai kalbė
josi savo tarpe, dalijosi įspūdžiais 
ir svarstė lietuvių parapijų ateitį 
besikeičiančioje visuomenėje ir 
aplinkoje.

Be to, Chicagos arkivyskupijos 
savaitraštis “The New Warld” 
gegužės 18d. laidoje labai gražiu 
straipsniu priminė Marijonų vie
nuolijos abi sukaktis ir veiklą.

Ps.

buvo gyvataras, šustas, zana
vykų aplinkinis, tryptinis, lan
dytoms malūnas. Šokių mokyto
ja L. Braždienė gražiai pasi
tarnavo šį ansamblį paruošda
ma. Jai talkino M. Eivaitė.

Provinciolas kun. G. Kijaus- 
kas pasidžiaugė sėkmingai pra 
vestu planu — sukurti chorą. 
Čia daug iniciatyvos parodė 
kun. A. Kezys, muz. F. Strolia. 
Sveikino choro ir šokių ansam- 
lio dalyvius, dėkojo jaunimui, 
tėvams, šokių vadovei L. Braž- 
dienei.

Laimėjimams buvo paleisti 9 
paveikslai dailininkų: Balukie- 
nės, Paukštienės, Kelečiaus,

Kezio. Laimėjo Pietkiewicz, 
Ambrazevičienė (iš Detroito), 
Masaitis, Namikas, prel. Bal- 
kūnas (Maspeth), Naujokas 
(Norridge, BĮ.), Žukauskas, dr. 
Laucis, Jankauskas (Woodha- 
ven, N. Y.). Specialią dovaną, 
suteiktą brangių kailių prekiau 
tojų Buršteinų, laimėjo Ohio 
gyventoja Bali.

Koncertas turėjo visą eilę 
talkininkų: akompanavo L. Lai 
banauskaitė, pranešėjos: R. Ja- 
nulevičiūtė, Ž. Bilaišytė, M. Ei
vaitė, dekoracijos G. Vakario, 
akordeonistas E. Šilkaitis, švie
sas tvarkė V. Žygas.

Publika ypač ilgai plojo 
giesmei iš Sibiro maldaknygės 
— Suledėjusiomis lūpomis. Šo
kiai taip pat pagavo publiką, 
kad, malūno figūroms bevin- 
giuojant, publika ėmė ritmingai 
ir ilgai ploti.

J. Daugailis

ABITURIENTŲ 
PAGERBIMAS

Liet. moterų federacijos Chi
cagos klubo iniciatyva šešta
dienio vakarą, geg. 19 d., Liet. 
Tautiniuose namuose buvo su
rengtas abiturientų pagerbi
mas. Moterų federacijai, kuriai 
vadovauja K. Leona.itienė, tal
kino abiturientų motinų komi
tetas: D. Kelpšienė, S. Pranc- 
kevičienė, A. Vaitkienė.

Jaukioje salėje pobūvį atida-
SH rė pirm. K. Leonaitienė, svei- 
Iff kindama abiturientus, tėvelius

ir svečius. pažymėdama, kad 
šio parengimo tikslas — aubur-

j ti lietuvišką jaunimą, bebai
giantį mokyklas, išblaškytą po 
Chicagos apylinkes, arčiau su
pažindinti, kad, išeidami į sava
rankų gyvenimą, nežūtų lietu
vybei, bet visada jaustųsi, kad 
yra lietuviais gimę.

Programą pravesti pakviesta 
operos solistė A. Kalvaitytė - 
Velbasienė, kuri savo uždavinį 
sumaniai įvykdė.

Programą labai patraukliai 
atliko patys abiturientai. E. 
Razma paskambino Chopino 
preliudą ir W. Rice kūrinį. M. 
Šerepkaitė ir L. Plienaitė pa
skaitė savo kūrinius. V. Kere
lytė. padainavo O, laukiau, lau
kiau — St. Gailevičiaus ir ari
ją iš Leharo operos Linksmoji

I našlė. L. Labanauskaitė pa
skambino K Čiurlionio noktiur 
ną ir M. de Falla ispanų šokį.

Svečiai buvo supažindinti su 
abiturientais: A. Ambrozaitytė
— studijuos Barat kolegijoj, V. 
Bilaišytė, A. Juknevičius — stu 
dijuos verslą, J. Juozevičius — 
Northwestem universitete, R. 
Karėnas — Blinois univ., R. 
Kelpšaitė, V. Kerelytė — Chi
cagos Circle univ., R. Miglinai- 
tė, L. Labanauskaitė — Notre 
Dame, V. Musonytė — biologi
ją,. J. Paliulytė — Lojolos univ.,
L. Plienaitė — Lojolos univ., 
Pr. Pranckevičius, E. Razina — 
North westem univ., J. Riskus
— Blinois univ. Circle, A. Sid- 
rys — Notre Dame, L Stra- 
vinskytė, M. Šerepkaitė — Bli
nois univ., A. Tomošiūnas — 
De Paul univ., T. Vaitkus — B- 
linois benediktinų koleg., E. 
Valančius — Circle, A. Valiu
kėnas — Lojolos univ., V. Že
maitis, R. Kleinaitytė — St. 
Xavier.

Abiturientai buvo pasveikinti 
tostu ir “Bgiausių metų” dai
na. Visi abiturientai lietuviš
kos dvasios, dauguma baigę li
tuanistines mokyklas, Ped. lit. 
institutą, daro labai mielą įspū
dį.

Dr. A. Razma savo kalboje 
pasidžiaugė, kad čia pirmas 
Liet moterų klubo mėginimas 
plačiau organizuotai pagerbti 
baigusius gimnaziją abiturien
tus. Tai turėtų tapti tradicija. 
Tuo mes daug laimėtume ir jau 
nimui būtų daug naudos.

VASAROS STOVYKLOS
Neit, Pr. M. Marijos Sesery Vedamas
NERINGOJ: Berniukams — liepos 1-14 d. 
NERINGOJ: Mergaitėms — liepos 15-28 <L 

Lietuvių kilmės anglų kalba — liepos 29 — rugp. 11 <L 
DAINAVOJ: Mergaitėms — liepos 15-28 d.

Norint daugiau informacijos prašome kreiptis:
Camp Neringa. I. C. C., Putnaim, Conn. 06260
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I šventos mišios S

1 LIETUVIŠKAI i
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 5 

= vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- 5 
5 vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs Š

_ -------------
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% g

S nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
| Rašykite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chieago, III, 60629
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
RINKIMAI

Neoficialiomis žiniomis, dar 
nesant suskaičiuotiems daugiau 
kaip dešimties mažesniųjų LB 
apylinkių balsams, Chicagos 
apyg. rinkimuose balsų skaičiu
mi vadovauja šie asmenys: dr. 
P. Kisielius, dr. K. Bobelis, dr. 
A. Razma, dr. L. Kriaučeliūnas, 
adv. P. Žumbakis, kun. G. Ki- 
jauskas. Galutinius rinkimų 
duomenis paskelbs Rinkimų 
komisija, bet mes duodame tik 
savo surinktas žinias, pagal ku
rias eilės vietos dar gali ir pa
sikeisti.

Sveikindamas jaunimą, perei
nantį į suaugusių tarpą, skati
no pasirinkti labiausiai talen
tus atitinkančią profesiją. Lie
tuviškoji visuomenė iš jūsų ti
kisi daug. Universitetuose pri
minkite, kad mūsų tauta lau
kia nusikratyti Maskvos jungo, 
šeimoje gautas idėjas sugebė
kite skleisti mokyklose. Baigus 
studijas, galimybės bus dar 
platesnės — galėsite veikti net 
viešąją nuomonę. Visų darbai 
kartu gali atnešti didelių laimė
jimų.

Raštu sveikino geru kons. J. 
Daužvardienė, skatindama Jau
nuosius įsijungti į lietuvišką 
veiklą.

Vaišinantis skania vakariene, 
grojo Markausko orkestras. 
Jaunimas ir svečiai dar ilgokai 
linksminosi šokiuose.

J. Pr.

Aloyzo Barono

ABRAOMAS IR SŪNUS
premijuotas romanas

grįžo į Draugo 
knygyną

Dabar jau galima gauti 
"DRAUGO“ KNYGYNE 

antrą laidą.
Kaina — $4-50

(Užsakant paštu, reikia pridėti 
50 centų mokesčiams ir paštui)




