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Panašios darbo, poilsio 
ir bausmes sąlygos

...Okup. Lietuva. — Iš Tyrulių 
durpyno (Radviliškio rajone) 
“Tiesai” rašytame laiške tarp 
ko kita sako:

“Durpynas paskendęs dūmuo
se, dešimtys karavanų apimti 
liepsnos, pelenais virsta tūkstan
čiai tonų brangaus kuro. Kodėl 
nebūtų galima iki tam tikro laip
snio įkaitusius karavanus peršūs- 
niuoti, nelaukiant, kol jie užsi
degs”?

Netiesiogiai, tolesniame saki
nyje, laišką rašantysis ir atsako, 
kodėl: nerūpestingumas, apsilei
dimas apskritai būdingas visuo
se durpyno darbuose, kaip jis bū
dingas ir daug kur kitur,. Būtent:

“Visas inventorius remontuo
jamas atvirame lauke. Be abejo, 
kai šąla rankos ir kojos, apie re
monto kokybę nėra ko nė kalbė
ti. Atsarginės detalės suverstos į 
krūvas. Be abejo, čia ne mecha
nikų kaltė. Būtų viskas kitaip, jei 
būtų patalpos su lentynomis...”

Laiškas baigiamas priminimu, 
kad “nuo darbo sąlygų priklauso 
ir kokybė, ir nuotaika, tuo pačiu 
ir sveikata”. Bet ankstesnis laiš
ko turinys priminė, kad bolševi
kinėj santvarkoj darbo (taip pat 
ir gyvenimo -poilsio) sąlygos 
perdažnai yra panašios į bausmę 
už sunkius nusikaltimus.

(Elta)

Sovietų Rusijos raketos
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekr. Melvin baird skelbia, 
kad jei Sovietų Rusija ir toliau 
vykdys raketų atsiekimus, tai 
1975 m. ji turė3 2,500 tolimo 
šaudymo atominių raketų. Jung 
tinės Amerikos Valstybės šiuo 
metu turi tolimo šaudymo ra
ketų 1,054 ir nėra numačius: 
penkerių metų lai'totarpyj? -.o 
skaičiaus padidinti Šiuo metu 
Sov. Rusija turinti tokių raketų 
apie 100.

• Ankaroj, Turkijoj, policija 
areštavo 27 asmenis, kurie de
monstravo prieš Turkiją ir JA 
Valstybes, šaukdami, kad abi 
valstybės militaristinės .Suim
tieji buvo ginkluoti laužtuvais, 
lazdomis ir kt.

Generolo kaltinimai leitenantams
Apie 40% karių Vietname žūną dėl neatsargumo

WASHINGTONAS. — Gen. 
Marshall paskelbė, kad 40% A- 
merikos karių Vietname žūsta 
per įvairius apsirikimus. Jisai 
savo rašte teigia, kad mažasis 
vadovaująs personalas, leitenan
tai, kapitonai ir seržantai yra 
silpnoji Amerikos karo mašinos 
pusė Vietname. Gen. Marshall, 
69 m., pasitraukęs į atsargą, 
pareiškė šiuos savo teigimus, 
ryšium su išeinančia jo knyga 
apie karą Vietname 1966-7 m. 
Jis teigia, kad daug amerikiečų 
karių partizanai įvelia į kauty
nes ir spąstus per vadų neap
sižiūrėjimą. Iš viso jo tyrimo 
esą matyti, kad 40% karių žūs
ta per pačių amerikiečių neap
sižiūrėjimą, skubą ar papras
čiausių atsargumo priemonių 
peržengimą. Ligi pastarosios sa
vaitės Vietname jau žuvo 34, 
000 karių. Paklaustas generolas 
ar amerikiečiai kariai geri, pa
lyginus su komunistų partiza
nais, jis atsakė, kad individua
liai amerikietis karys džiunglė
se labai gerai kovoja, o silpniau
sia vieta yra mažųjų dalinių va
dai. Gen. Marshall pažymėjo, 
kad Amerika prarado šansus 
laimėti karą Vietname, sustab
džiusi bombardavimus. Esą, tai

Prezidento pareigas einąs Prancūzijoj Atain Pwer kaip vieną pirmųjų veiks
mų, pradėdamas pareigas, uždeda vainiką ant nežnomojo kareivio kapo prie 
Triumfo arkos Paryžiuje.

Žiaurus komunistų darbai 
Ukrainoje

Skelbiama, kad 100 m. Lenino gimimo sukaktį minint, 
bus galutinai sunaikinta Bažnyčia

Washingtonas. — Ukrainiečių 
komitetas Washingtone Ukrainos 
teisėms ginti skelbia apie nau
jus komunistinės Rusijos nusikal
timus prieš Ukrainą. Valstybės 
policija metų pradžioje areštavo 
Lvove vysk. Welichkowsky, U- 
krainos katalikų Lvovo vyskupą, 
Ukrainos katalikų Bažnyčia bu
vo brutaliai sunaikinta 1945-6 m. 
kaip ir Ukrainos ortodoksų Baž
nyčia, kurios pogrindyje tęsia sa
vo egzistenciją. Kunigai ir vysku
pai šventinami slaptai. Vysku
pas buvo suimtas, kai jis rengėsi 
eiti vieno ligonio klausyti išpa
žinties. 1969 m. kovo 16 d. bu
vo amerikiečių spaudoje praneš
ta apie arkivyskupo Welichkows- 
ky mirtį kalėjime. Vyskupo suė
mimas įvyko masinio religinio

politinis sprendimas, tačiau ne
galima sėkmingai kovoti vieną 
ranką laikant už nugaros.

Į Australiją atvyko atostogauti vėl grupė amerikiečių karių, kariau
jančių Vietname. Čia šimtatūkstantąjį karį seržantą McComas sutinka 

oficiali atstovė Belinda Taubman.

persekiojimo bangos metu, ka
da namas po namo buvo ieško
ma maldaknygių, religinio turi
nio knygų ir kitų religinių reik
menų, o taip pat uždarinėjamos 
bažnyčios*

Skelbiama, kad Maskvos ko
munistai patikinę, kad 1970 m., 
100 m. sukaktį nuo Lenino gi
mimo minint, bus galutinai ka
talikybė Ukrainoje sutriuškinta. 
Tokie nauji katalikų puolimai 
Ukrainoje kaip tik rodo, kad ko
munistai siekia tą savo ketinimą 
įvykdyti.

Skelbiama taip pat, kad komu
nistai sunaikono Ukrainos archy
vus ir senus meno turtus. Toks 
Maskvos kultūrinis ir religinis ge
nocidas prieš Ukrainos ir kitų 
pavergtų kraštų gyventojus, yra 
prasižengimas prieš Žmogaus 
Teisių deklaraciją. Ukrainiečių 
veikėjai kviečia spaudą nepaliau
jamai kelti šiuos baisius Mas
kvos nusikaltimus.

• Šiaurės Korėja, boikotuo
jama JAV, siekia savo prekybą 
praplėsti su Europos komunis
tinėmis ir Vakarų valstybėmis.

Prez. Nixon prieš riaušes mokyklose
Negali būti toleruojamas teroras universitetuose

peilius į klases ir susiremia su 
kitais studentais, tai yra pats 
laikas, universitetų vadovybėms 
visa tai sustabdyti. Šie prezi
dento žodžiai Komercijos Rūmų 
57 metinio seimo dalyvių buvo 
sutikti ilgais plojimais. Valan
dos dar prieš šį prez. Nixono 
pareiškimą, riaušės vyko South 
.Carolina negrų kolegijoj ir ki
tuose Amerikos universitetuo
se. Prezidentas pripažino laisvę 
siekti pakeitimų, tačiau kai stu
dentai terorizuoja kitus studen
tus, nebegalima daugiau laukti. 
Amerikos gyventojai nenori, 
kad vyriausybė kontroliuotų

. . , mokyklas, jauni žmonės yra tei-Vietkongas buvo atsisakęs kai- ,sūs Rai jJe balao tačiau
bėtis su Pietų Vietnamo vyriau-

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon savo kalboje Komercijos 

J Rūmų atstovams pabrėžė, kad 
universitetuose riaušės turi bū
ti sustabdytos. Esą, negali būti 
jokių kompromisų ir negalima 
pasiduoti jėgai, jeigu norime 
Amerikoj išgelbėti mokslo lais
vę. Jeigu studentai norėdami 
pakeitimų, nešasi šautuvus ir

Mažas žingsnis pirmyn
PARYŽIUS. — Vietkongas 

pareiškė vakar, kad jie yra pa
siruošę kalbėtis ir su kitomis 
Vietnamo partijomis. Ligi šiol

sybės atstovais. Kadangi ligi 
šiol Vietkongas nenorėjo sėsti 
prie vieno stalo su Saigono vy
riausybe, tai ta prasme taikos 
konferencija kiek pasistūmėjo 
pirmyn.

Įveda 10,000 karių
LONDONAS. — Pietų Viet

namo delegacijos Paryžiuje da
lyviai skelbia, kad Šiaurės Viet
namas per mėnesį į Pietų Viet
namą įveda apie 10,000 karių. 
Jie sako, kol taip vyks, nieko 
Paryžiaus taikos pasitarimuose 
nebus pasiekta. Ngu Yen Xuan 
Phong, Pietų Vietnamo delega
cijos pirmininkas, ir delegacijos 
karinis patarėjas pulk. Huy 
Loi paskelbė Londone, jų am
basadoj vykusiai spaudos kon
ferencijoj.

Nauji šūviai 
Viduriniuose Rytuose

Izraelio daliniai puolė strateginius taikinius

IZRAELIS. — Izraelio dali
niai, prisidengę prietema, puo
lė jėgaines, tiltus ir kitus svar
bius taikinius netoli Kairo, at- 
šikeršydami už taip vadinamas 
arabų provokacijas. Izraelio 
min. pirm. Goldą Meier pareiš
kė, kad kitaip negalima elgtis 
su teisės pažeidėjais ir, kad tai 
yra atsilyginimas už šūvius per 
Suezo kanalą.

Izraelio daliniai, kaip skelbia 
iš Tel Avivo, puolė dideles e- 
lektros jėgaines, tiltus per Nilo 
upę ir kitus. Nilo upės rajone 
svarbius taikinius. Kaip Izrae
lio daliniai pasiekė tuos taiki
nius, nepasakoma, tik skelbia
ma, kad visi vyrai saugiai grį
žo atgal. Šis puolimas padary
tas tuoj po to, kai Nasseris per 
televiziją pareiškė, kad Viduri
niai Rytai tebėra karo stovyje.

Egipto pranešimai tvirtina, 
kad du Izraelio lėktuvai bandė 
pulti Na j Hammadi ir Edfu vie
toves, bet priešlėktuvinės arti
lerijos buvo nuvyti, lėktuvai 
turėję numesti bombas nepa
siekę taikinių. Egiptas tač:au 
nieko nepranešė apie Izraelio 
dalinius, įsiveržusius į kraštą.

Minėtoje kalboje Nasseris pa
reiškė, kad Izraelis bandąs iš
laikyti užimtas pozicijas, o to 
Egiptas negalįs daugiau pakęs
ti, nes jie turi išvaduoti už
grobtas žemes. Karas ėjo prieš 
1967 m. ir eina po jų, kol Izra
elis nesustabdys savo ekspansi
nės politikos.

Kada arabai ir žydai šaudo- 
si, Jungtinių Tautų ambasado
riai, keturių didžiųjų jėgų, New 
Yorke paskelbė, kad jie sudarę 
komisiją, kuri greičiau galėtų 
pasiekti Viduriniuose Rytuose

jie negali reikalauti, kad besą
lyginei kontrolei atitektų kole
gijos ir universitetai.

9P a

1969 m. mokytoja išrinkta Barbara 
Goleman, iš Jackson aukšt. mokyklos 
Miami, Fla. Dėsto anglų kalbą. Ji 
čia matyti Baltuose Rūmuose su prez, 
R. Nixonu.

taikos. Jordano karalius taip 
'pat paskelbė, kad keturi didieji 
priėjo vertingų nutarimų ir ar
timiausiomis savaitėmis galima 
bus tikėtis efektyvių rezultatų. 
Tačiau karalius pareiškė, kad 
tol nebus taikos, kol Izraelis 
negrąžins užgrobtų žemių.

Vėliausiomis žiniomis skelbia
ma, kad aukšto įtempimo lai
dai supiaustyti kas 100 jardų, 
kuriais į Kairą iš jėgainės tekė
davo stipri elektros srovė.

Rusai nenorėsią karo
Vakariečių korespondentų iš 

Egipto nuomone esą vilčių, kad 
Sovietų Rusija stengsis savo 
įtaką panaudoti, kad Viduri
niuose Rytuose būtų išvengta 
naujo karo. Manoma, kad So
vietų Rusija, turinti daug bė
dų su Kinija ir Čekoslovakija, 
nebenorės įsivelti į naujas bė
das Vid. Rytuose, o juos tik 
laikys, kad galėtų vis drumsti 
tarptautinę padėtį. Taip pat 
manoma, kad Maskva nenori 
daugiau beįtempti santykių su 
Amerika. Sovietų nuomone, dar 
arabų armijos ilgai turės būti 
ruošiamos, kad pajėgtų kovoti 
su Izraeliu.

KALENDORIUS
Gegužės 1 d.: šv. Teodoras, 

šv. Greta, Žilvinas, Vydmana.
Gegužės 2 d.: šv. Antanazas, 

šv. Geva, Eidmantas, Eivė.
Saulė teka 5:49, leidžias 7:47.

ORAS
Chicagoje ir jos apylhikėse 

šilta ir vėjuota. Galimas lietus 
su perkūnija. Temperatūra dau 
giau 70 1.

Savo kalboje šen. Allott pa
sakė, kad tarp gegužės 1 ir 7 d.
apie trisdešimtyje universitetų paskyrė prancūzų kilmės kardi- 
ir kolegijų laukiama riaušių, 
nes jas ruošia organizacija S.
D.S., vadinama Students for De- 
mocratic Society. Esą tos riau
šės bus simbolinio solidarumo 
dienos.

Komunistų veiksmai 
Laose

VIENTTANE, Laosas. — Vy
riausybės šaltiniai skelbia, kad 
komunistiniai partizanai užgro
bė didžiojo, Highway 13, kelio 
dalį į pietus nuo Laoso ir ap
sunkino vyriausybės padėtį.

Pataria išvengti
naujo Vietnamo

WASHINGTONAS. —- S. M. 
Libowitz, kuris buvo Amerikos 
ąmbasadorius Amerikos Vals
tybių organizacijoje ir kuris da
bar grįžo į privačią teisės prak
tiką, skelbia, kad JAV turi rū
pintis, kad Lotynų Amerikoj 
negimtų naujas Vietnamas. Jo 
nuomone Amerika Lotynų A- 
merikoj ne tik turi palaikyti pa
sikeitimus, bet net juos skatin
ti.

JAV studentų mirtys
WASHINGTON. — Harvardo 

medicinos mokyklos psichiatraso, ™ t? i iu- i , 1 viljonas, kuriame buvo isstaty- dr. Mathew Ross, skelbia, kad . , ... . . . , ,•x a -i aja • , tos katalikų išleistos arabų kal-įš Amerikos studentų mirčių, , , n ... . _ ,. , »• 1 v. ba Sv. Rašto, liturgines, dva-pirmą vietą užima automašinų . .... I . *, . „, . , e . . . sinio turimo ir Apaštalų Sos-katastrofos, o antrą vietą sa- . , . , , H _? ,.
vMystės. Skelbiama, kad IBM to knVe<’3- Da»^U
m. nusižudė net 1000 studentų, 
tarp 15 ir 19 metų amžiaus stu
dentų kasmet nusižudo apie 700. 
Iš viso tarp 15 - 24 m. jaunimo 
kasmet nusižudo 2,500 asmenų. 
Viena iš svarbiausių to priežas
čių, kad jaunuolis yra nemyli
mas arba praranda įpylimą.

• Cape Kennedy, Pla., Apollo 
10 raketos Saturn 5 pirmojo 
laipsnio vožtuvams sutrikus iš
tekėjo tūkstančiai galionų ku
ro. Skridimas buvo numatytas 
gegužės mėnesį.

Istorines reikšmes įvykis 
darbininkams

i
Roma. — Popiežiaus Pauliaus je metu, apsilankys taip pat ir

VI-jo nutarimas birželio mėnesį 
dalyvauti tarptautinės Darbo or
ganizacijos Konferencijoje Žene
voje, Šveicarijoje, visame pasauly
je susilaukė didelio dėmesio ir pri 
tarimo. Tarptautinės Darbo or
ganizacijos generaliniu direkto
rius David Morse, komentuoda
mas Sv. Tėvo nutarimą, pareiškė, 
kad Sv. Tėvas, priimdamas Tarp
tautinės Darbo organizacijos kvie 
timą dalyvauti jos veiklos 50 me
tų minėjime Ženevoje, dar kartą 
parodė savo gilų rūpinimąsi viso 
pasaulio darbininkų gerove, ku
rios siekia ir tarptautinė Darbo 
organizacija. Popiežiaus vizitas 
Darbo organizacijos konferencijo 
je Ženevoje - pareiškė generali
nis direktorius Morse — turės di
džiausios istorinės reikšmės viso 
pasaulio darbininkams. Popie
žiaus kelionės į Ženevą tiksli da
ta dar nepaskelbta, tačiau žino
ma, kad pagrindinis tarptautinės 
darbo organizacijos 50 m. sukak
ties minėjimas įvyks šių metų bir
želio 18 dieną. Kaip spėja didžio
ji pasaulio spauda, yra galima, 
kad Šv. Tėvas savo vizito Ženevo-

Naujas Vatikano 
valstybės sekretorius

Popiežius Paulius VI priėmė 
atsistatydinimą Vatikano vals
tybės sekretoriaus kardinolo 
Amleto Cicognani ir jo vieton

nolą Villot.

Griežtina cenzūrą
PRAHA. — Naujieji Čekoslo

vakijos bosai įsakė žurnalistam 
ką rašyti ir ko nerašyti, vyriau 
sybė paskelbė, kad cenzūros į- 
statymas veikia ir Spaudos In
formacijos komitetas išdirbs 
tuo reikalu platesnes taisykles, 
kad visi raštai sutiktų su rei
kalaujama krašto vidaus ir už
sienio politika.

Trumpai iš visur
— Tokio mieste studentai de

monstravo, reikalaudami, kad 
Amerika Japonijai grąžintų Oki 
navos salą. —

— Kongr. Abner Mikva (D.,
III.) pasiūlė 10% sumažinti JA 
Valstybių karines jėgas. Taip 
sumažėtų karių 340,000 asmenų 
ir sutaupytų metams 4.6 bil. 
dolerių.

— Čekoslovakijoj gegužės 
1 d. nebus parado, nes bijoma, 
kad komunistinis paradas ne- 
išvirstų į priešmaskolines de
monstracijas.

• Egipto sostinėje Kaire į- 
vyko tarptautinė knygų paro
da, kurioje dalyvavo 150 įvairių 
leidyklų iš 32 kraštų. Ypatingo 
dėmesio susilaukė Vatikano pa-

brangių eksponatų parūpino Va 
tikano Rytų Bažnyčių kongre
gacija. Kaip žinoma, toje pa
rodoje dalyvavo ir St. Zobarsko 
vadovaujama Maryland leidyk
la.

• Amerikoje 1968 m. keliuose 
žuvo 53,300 žmonių.

• Sovietų Rusijos “Literatur- 
naja Gazeta” paskelbė, kad ru
sų vyrai bobėja, nes nuo pat 
mažens yra moterų globoje, 
nes ir mokykloje labai maža 
vyrų mokytojų. Esą, Ukrainoj 
iš 113,000 pradžios mokyklų 
mokytojų 106,000 yra moterys.

Pasaulio Bažnyčių tarybos cen
tre, kuris apjungia 234 angliko
nų, protestantų ir ortodoksų Baž
nyčias, siekiant visų krikščionių 
vienybės. Pagrindą šitokiam spė
jimui davė Šveicarijos spauda, 
pranešdama, kad Pasaulio Baž
nyčių tarybos v icesek retorius An
drė Micheli išvyko j Romą spe
cialia misija.

Siaurės AirijCs premjeras Terrence 
O’Neill pasitraukė iš posto. Jis yra 
Unionistų partijos pirmininkas.
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KUNIGYSTES JUBILIEJUS CHICAGOJE

itniBiPTsnzcDis

I

Balandžio 20-tą dieną Chica
goje paminėta Illinois- Indiana 
apygardos dvasios vado kun. Jo
no Savukyno 25-kerių metų ku
nigystės sukaktis. Iškilmėse daly
vavo apie 200 žmonių. Iš Pitts- 
burgho buvo atvykusios trys ju
biliato sesserys su šeimomis, ne
tekėjusi sesuo Ona iš Phoenix 
(Arizonoje) ir penktoji sesuo su 
šeima iš Long Island (N.Y.). 
Jubiliato motina, dabar gyve
nanti Pittsburghe, dėl gilios se
natvės (80 m.) nebegalėjo šioje 
savo sūnaus šventėje dalyvauti.

Padėkos Mišios buvo Aušros 
Vartų Dievo Motinos bažnyčioje, 
kurioje jubiliatas yra klebonu. 
Mišias atnašavo pats jubiliatas, 
o jam asistavo sesers sūnus kun. 
Jonas Bolger ir klasės draugas 
kun. Vincentas Parulis. Pamokslą 
sakė kun. V. Mikolaitis. Kieliką 
atnašavimo metu atnešė švoge-

Kun. Jonas Savukynas, M.I.C.

ris E. Ambrose ir sesuo Julija 
Sūrima.

Po pamaldų, gražiose Acacia 
Country klubo patalpose, La 
Grange, netoli Chicagos įvyko 
sukaktuvinis banketas. Vai
šėms vadovavo apylinkės teismo 
teisėjas George A. Higgins. Jubi
liato gyvenimą ir pasišventimą 
kunigo pašaukimui labai gražiai 
nupasakojo kun. V. Parulis. He
art of Chicago Community Coun 
cil pirmininkas Ludwig Lesko- 
var įteikė jubiliatui gražią dova
ną, kaip atžymėjimą už jo pas
tangas pakelti apylinkės gyvento
jų moralinį bei medžiaginį lygį.

Kun. Jonas Savukynas gimė 
1913 m. gruodžio 5 d. Ptnnsylva- 
1913 m. gruodžio 5 d. Pennsylva-

SOLISTE SU STIPRIU 

UŽNUGARIU

Kalbu apie solistę Valentiną 
Kojelienę, kurios koncertas į- 
vyksta šį sekmadienį Orchestra 
Hali, Ohicagoje. Perskaitęs ant
raštę, kai kas pamanys, kad 
solistė turi stiprų užnugarį a- 
merikiečių tarpe ir tai jai suda
ro sąlygas dainuoti tokioje sa
lėje, kaip Orchestra Hali. Bet 
j meną besigilinantis ir meno 
reikšmę suprantąs pagalvos ki
taip : neturėdamas talento ir ne
būdamas kritikų įvertintas mir
tingasis menininkas jokiu bū
du neįžengs į žymesniųjų meno 
šventovių scenas. O mūsiškė 
Valentina Kojelienė, muziką 
studijavusi Kauno ir vėliau 
Miuncheno konservatorijose, 
jau ne vieną kartą įvairiucse 
miestuose yra dainavusi žino
mosiose koncertų salėse ir susi 
laukusi gana palankių muzikos 
kritikų recenzijų tokiuose laik
raščiuose, kaip “New York Ti-

rinę mokyklą savo gimtajame Pit 
tston mieste. Bakalauro laipsnį 
gavo kunigų seminarijoje Balti- 
morėje. 1940 m. įstojo į Marijo
nų vienuolyną ir po ketverių 
metų aukštojo mokslo studijų bu
vo įšvęstas kunigu. Kunigo šven
timus suteikė 1944 m. rugpiūčio 
13 d. Chicagoje kard. Samuel 
Stritch. Tuojau buvo paskirtas 
vikaru į Kenoshą, kur išbuvo iki 
1950 metų. Iš ten buvo perkeltas 
į Plano (Illinois), kur dešimtį 
metų buvo klebonu. Ten jis pas
tatė naują mokyklą ir vienuoly
ną seselėms Kazimierietėms.
1960 metais buvo perkeltas į Chi 
cagą.

Illinois - Indiana apygardos 
vyčiai sveikina savo mielą dvasios 
vadą ir prašo Dievą duoti jam 
stiprybės ir toliau eiti pašauki
mo pareigas taip pavyzdingai, 
kaip jis jas ėjo per ikišiolinius 
25 kunigystės metus. A.P.

MOKSLO STIPENDIJA

Illinojaus Lietuvių prekybos 
rūmai priima prašymus jų ski
riamai stipendijai gauti. Prašy
tojai turi būti baigę vidurinę mo
kyklą arba neseniai universitetą 
pradėję studentai, turi turėti ge
rus mokslo pažymius ir turi būti 
lietuviai. Prašymus siųsti Broniui 
Gramontui, 6640 So.. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60629. Prie 
prašymo pridėti mokslo pažymė
jimo nuorašą. Platesnių infor
macijų tuo reikalu galima gauti 
rašant aukščiau nurodytu adre
su. Mokslus einą vyčiai turėtų ta 
proga pasinaudoti. V.

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Kovo 30 d. buvo L. vyčių orga
nizacijos centro vyriausios va
dovybės suvažiavimas, pirmą kar
tą pas Youngstowniečius. Posėdis 
vyko Vinco ir Stasės Pavių na
muose. Jame dalyvavo apie ketu
riolika asmenų, o pirmininkavo 
pats vyriausias vadas dr. prof. J. 
Stukas. Protokolą rašė Stasė San- 
kalaitė, nes centro valdybos sekre
torė Koberaitė nebuvo atvykusi į 
posėdį. Daug buvo pranešimų ir 
svarstyta daug visokių klausimų. 
Plačiau apie šį posėdį bus para
šyta vėliau.

Senelis

Valentina Kojelienė

mes”, “New York Herald Tri
būne”, “The Boston Herald”, 
“The Boston Globė”, “Los An-

Philadelphijoje veikiančio Bendruomenės Balso radijo programos patobulinimo reikalus svarsto tam rei
kalui išrinktas komitetas. Iš k.: K. Čikotas, V. Gruzdys, B. B. vyr. redaktorius H. Savickas, pirmininkas 
G. Mironas ir V. šalčiūnas. Trūksta J. Ardžio. Nuotr. V. šalčiūno

gėlės Times” ir kt. Tos geros 
žinomųjų muzikos kritikų re
cenzijos ir užtikrino jai kelią 
-į visų miestų didžiąsias koncer
tų sales. Muz. A. Nako žodžiais, 
V. Kojelienė yra pirmoji vėliau- 

’ sios lietuvių ateivių kartos at
stovė, kurios individualus kon
certas įvyksta Chicagos Orches- 
,'tra Hali salėje.

Pirmadienį, balandžio 21 d., 
vakare Jaunimo centre įvyko 
sol. V. Kojelienės koncertui 
rengti komiteto posėdis. Kaip 
žinia, koncertą globoja mūsų 
Balfas. Tame posėdyje ir pa
mačiau, kokį stiprų užnugarį 
solistė V. Kojelienė turi lietu
vių tarpe ir koks platus bei dar
bingas yra jos koncertui reng
ti komitetas. Didžiaus’ą energi
ją rodo komiteto pirm. ir Balfo 
aktyvi veikėja B. Ciurienė, pati 
viena išplatinusi koncertui apie 
100 bilietų, aktyviai įsijungusi 
į koncerto propagandą ir aukš
tai vertinanti solistės talentą, 
šalia jos visa širdimi į darbą 
įsijungusi red. St. Semėnienė,
S. Endrijonienė ir visa eilė ki
tų. Taip pat didelis sol. V. Ko
jelienės gerbėjas yra kun. J. 
Vaišnys, SJ, prieš kelerius me
tus surengęs pirmąjį solistės 
koncertą Chicagos lietuviams 
Jaunimo centre. Kitas nuošir
dus ir pilnai įsitikinęs neeiliniu 
sol. V. Kojelienės talentu, jos 
gerbėjas ir skatintojas yra mu
zikas A. Nakas. Šalia šių dviejų 
šulų rikiuojasi Alb. Dzirvonas, 
rašyt. Al. Baronas, K. Bružas, 
A. Gintneris, Repšys ir visa ei
lė kitų spaudos, meno ir visuo
menės atstovų. Turėdama tokį 
platų lietuviškosios visuomenės 
užnugarį, tikėkime, savo kon
certe šį sekmadienį Orchestra 
Hali rūmuose sol. V. Kojelienė 
dainuos dideliam klausytojų 
būriui.. Žinant, kad į koncerno 
reklamą yra plačiai įjungti ir 
amerikietiškos propagandos ka
nalai, taip pat apie jį rašo ita
lų bei ukrainiečių spauda, ti
kimasi, kad šalia lietuvių dau
gumos koncerto klausysis ir ne
mažai svetimųjų. O tuos ame
rikietiškos propagandos kana
lus suranda jau nebe mūsiškis 
komitetas, bet koncerto mene
džeris ir pats koncerto 3alės 
vardas bei įvairūs ir plačiai pa
skleidžiami Orchestra Hali į- 
staigos leidiniai.

Kun. J. Borevičiaus, SJ, žo
džiais, menininkų tarpe yra ne
mažai individualių žmonių. In
dividualumas nėra taip greit 
žmonių pastebimas ir įvertina
mas. Tokių tarpe gal būtų ir 
sol. V. Kojelienė. Bet turime 
gerbti kiekvieną žmogų ir ver
tinti jo individualumą.

Kada prieš 30 metų su Va
lentina Cinkaite - Kojeliene, A- 
loyzu Baronu drauge augom 
vienam mažam Aukštaitijos 
miestelyje, kartu braidydami 
po balas, po miestelio sodus ir 
kitaip skandindami smagų vai
kystės laiką, niekad nepagalvo- 
jom, kad tame alaus, širdies 
ir poetų kampelyje ateičiai su
bręs ir neeilinių dainos talen
tų. Todėl su džiaugsmu eina
me klausyti sol. V. Kojelienės 
koncerto Orchestra Hali, ypač 
prisimindami, kad jos žingsniai 
ir talentas atvingiavo iš to ma-

PHILADELPHIA, Pa.
EKUMENINE MAUDOS 

DIENA

Priminti pasauliui pavergtas 
tautas ir ten vykstantį visų re
ligijų persekiojimą, pabaltiečiai 
ruošia ekumeninę maldos dieną. 
Ji įvyks birželio 15 d., Phila- 
delphijoje, Šv. Petro ir Povilo 
katedroje.

Mintis ekumeninei dienai 
ruošti, kilo mūsų Jubiliejinių 
metų minėjimo komitete. Phila
delphijos arkivyskupui John J. 
Cardinal Krol sumanymui pri
tarus, netrukus buvo sudarytas 
Philadelphijos Metropolijos Bal
tų - amerikiečių komitetas, ku
ris ir yra oficialus ekumeninės 
maldos dienos rengėjas.

Savo sudėtimi gana skaitlin
gas komitetas, dirba pasida
linęs į komisijas. Religinės pro
gramos komisijai vadovauja 
protestantas — kun. J. Surkivi 
(estas). Jam talkina ekumeni
nės dienos muzikinės progra
mos vadovas — koordinatorius 
Vincas Šalčiūnas. Informacinei 
komisijai vadovauja Juozas Ar
dys. Finansų komisijai vado
vauja Ivors Benks (latvis). Vi-

Philadelphijos arkivyskupas kardi
nolas John J. Krol birželio 15 d. 
kalbės Šv. Petro ir Povilo kated
roje pabaltiečių ruošiamoje eku
meninės maldos dienos proga.

Nuotr. Carl Wolf Studio

sas tris lietuvių parapijas ko
mitete atstovauja ir komiteto 
darbuose aktyviai dalyvauja 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. Jurgis Degutis. Komi
teto pirmininku dabar yra 
pats ekumeninės maldos dienos 
iniciatorius Algimantas Gečys. 
Be jau suminėtų, iš lietuvių ko- 
mitetan įeina: dr. Kazys Gudė- 
nas, Snieguolė Jurskytė, Rima 
Salytė, Jonas A. Stiklorius, dr. 
Vytautas Klemas, Rima Miro- 
nienė, Gabrielius Mironas, Te
resė Gečienė, Aušra Zerr, Char
les Zerr, Putinas Mašalaitis ir 
Jonas Skladaitis.

L. Informacijos Klubo susi
rinkime, TV. 16, išklausyti išsa
mūs pranešimai, kuriuos pada
rė A. Gečys, J. Ardys ir V. Šal
čiūnas. Iš pranešimų paaiškėjo,

žo Aukštaitijos miestelio, kur 
buvo tiek daug širdies ir poetų, 
kas be ko ir mūsų solistei į- 
žiebusių meninių polėkių kibirkš
tis. VI. Bmjs

kad komitetas intensyviai dir
ba jau pusė metų ir jau dabar 
galima susidaryti ruošiamos 
ekumeninės maldos dienos gana 
pilną vaizdą. Kun. J. Degutis, 
kun. J. Surkivi ir Teresė ir Al
gimantas Gečiai, komiteto var
du, jau yra aplankę daugelį 
Philadelphijos gyvenančių kitų 
krikščionių tikybų aukštųjų 
dvasininkų, kviesdami juos da
lyvauti ekumeninėje maldos 
dienoje ir beveik visais atvejais 
buvo maloniai sutikti. Visais 
atvejais, lankomiesiems, buvo 
priminta trijų Pabaltijo valsty
bių tragedija bei ten vykdomas 
religijų persekiojimas.

Ekumeninėje maldos dienoje, 
pasižadėjo dalyvauti šie aukš
tieji dvasininkai: John J. Car
dinal Krol — Philadelphijos ar- 
kiv., kun. dr. William A. Jan
son, Jr. — Pennsylvanijos Liu
teronų sinodo prezidentas, kun. 
dr. Rufus Cornelson — Phila- 
delphiios Metropolijos Krikščio
nių Bažnyčių tarybos vykdoma
sis pirmininkas, vysk. dr. J. 
Gordon Howard —- Jungtinės 
Metodistų Philadelphijos konfe
rencijos vyskupas, vysk. dr. Ro
bert L. DeWitt — Prot. episko- 
palų Pennsylvanijos dioc. vys
kupas, vysk. Gerald V. McDe- 
vitt — Philadelphijos vysk. 
augziliaras, vysk. John J. Gra
bam — Philadelphijos vysk. 
augziliaras, vysk. Vincentas 
Brizgys, kun. Alexander Fedo- 
renko — Philadelphijos metr. 
ortodoksų Bažnyčių tarybos 
vykd. pirmininkas.

Maldos dienoje pamokslus sa
kys Philadelphijos arkivysku
pas John J. Cardinal Krol ir 
Pennsylvanijos Liuteronų sino
do prezidentas kun. dr. Will;am 
A. Janson Jr. Muzikinėje da- 
tyje dalyvaus jungtinis pabal
tiečių choras, diriguojamas Le-

(Nukelta į 4 pusi.)

Vai.

DR. ANNA BALIUNA!
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES I 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West flSrd Street
------ kasdien 10—12 vai. Ir 7—

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Tr 
dienj uždaryta. Ligoniai priimam sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

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

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

Ronte 25. Klein. Dlinola
Ofisas SI 48 Weet 6Srd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Rezld.: 3241 VVest 6«th Place 

Tel.: REpubUc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest flSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma: 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
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Tel. oftao HE 4-584*. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, tree. ir Sėst. tik
nusitarus.

Ofiso — HE 4-5768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemctadte- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street 
TeL _ GR 6-2400

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

tad. 10—4; šeštad. l'O—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES UGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
JOKIA 

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

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6900
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr boto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Ltetnvls gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vale 

Išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. i" nuo 
? — 8, va~) vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

fOfiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus ’

5.00
4.50
5.50

2.00 £ 
I 75 =
2.25 S

• Redakcija dirba kasdien
8-30 _ 4:30, šeštadieniais S
8:30 — 12:00

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narni) 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
peniktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. h 
Šeštad. 8 v. r.' lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima Ugonlus tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tek 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
.Bez. GltovehlU 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
2 ,val- p p. ir nuo 7 lkl 8 v vak •

;vnt„rJr p.enkt- nu°121*’ 2 p *Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st St. J£ 

Telefonaa — 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Bezld. tel. 1VA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
nT?J?YTOJAS IR CHIRURG 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTI 

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th

V. v. šeštad.2 2—i popiet* h-1laiku pagal susitarimą.. P lr

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-1

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik snsitor 

—?r

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIč

(VAŠKAS)
G cE^T0JA m CHIRU 

Vai • 66?8 S°‘ Albai,y Aver 
vak.; penkt hntr^tadetvį. 6: 

jr kitu laiku pagal susltai

Tel. ofiso PR 6-6446, rez.

DR. F. C. WINSK
GYDYTOJAS IR chi

Va,, 7“‘C”“,S
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Penkiasdešimt metų

VISUOMENĖS TARNYBOJE

Penkiasdešimt metų paskiro 
žmogaus gyvenime yra daug 
metų. Pusšimtis metų ir lietu
vių išeivijos gyvenime nėra 
trumpas laikas, nes gyvename 
ir veikiame ypatingose sąly
gose. Organizuotos’os JAV lie
tuvių visuomenės istorija nė
ra taip jau jauna. Ji šimtme
tinė. Tačiau lietuvių organiza
cijų bei draugijų, nepaisant, 
kokio pobūdžio jos bebūtų, nė
ra daug, kurios būtų sulauku
sios auksinio, o dar rečiau dei
mantinio jubiliejaus. Taip teig
damas, neturiu galvoje mūsų 
parapijų, kurių tarpe iau tu
rime atšventusių jsikūrimo 
deimantinį jubiliejų. O orga
nizacijų, ar jos bus prie para
pijų prisiglaudusios ar atski
rai nuo jų veikiančios, visai 
mažai tėra atšventusių ar šven 
čiančių auksinį ar deimantinį 
jubiliejų. Tai reiškia, kad ne 
daug jų teišsilaikė.

Dėlto, jei kai kurios mūsų 
organizacijos ar draugijos, e- 
konominiai, kultūrniai ir socia
liniai sąjūdžiai išsilaikė pus- 
šmtį ar daugiau metų. i ias 
tenka kreipti didesni dėmesį. 
Reikia prisiminti jų steigėjus 
ir visus tuos, kurie pajėgė iš
tesėti ir išlaikyti savo orga
nizacijas. Jas išlaikė, nes rū
pestingai darbavosi ir aukojo
si.

*
Balandžio 3 d. Marąuette 

parko lietuvių bažnyčioje, gau
siai žmonių miniai dalyvau
jant, buvo palaidota švies’ ir 
iškili lietuvaitė Antanina Nau
sėdienė. Velionė buvo viena iš 
kūrėjų kelių mūsų organiza
cijų. Ji jose veikė ir kai ku
rioms vadovavo. Tos organi
zacijos išsilaikė ir dabar nau
dingai darbuojasi lietuvų ge
rovei. Kadangi ateinantį sek
madienį, gegužės 4 d., įvyksta 
Sv. Kazimiero seserų rėmė’u 
jubiliejinis seimas, pravartu 
bus įvertinti tos draugijos vai
dmenį ir jos vadovės, ilgame
tės pirmininkės a. a. Antani
nos Nausėdienės gražias pas
tangas, bepirmininkaujant jai 
45 metus, nuo pat draugijos 
įsikūrimo prieš penkiasdešimt 
metų (nuo 1919 m.).

*
1919 m., dienraščio “Drau

go” redaktoriaus prof. Pran
ciškaus Bučio (vėliau vysku
po) padedama, Antanina Nau
sėdienė suorganizavo Šv. Ka
zimiero rėmėjų draugiją. Kun. 
prof. Būčys tuomet buvo se
serų motiniškojo namo kape
lionas ir mergaičių akademi
jos religinių dalykų dėstyto
jas. Mintį organizuoti tos rū
šies pagalbą seserims savo lai
ku buvo iškėlęs kun. Fabijo
nas Kemėšis, keliais atvejais 
buvęs “Draugo” redaktorius, 
vėliau persikėlęs Lietuvon pro 
fesoriauti Žemės ūkio akade
mijoj Dotnuvoje, bolševikme- 
ty išvežtas į Sibirą ir ten nu
kankintas. Tačiau viso orga
nizavimo darbo širdis buvo A. 
Nausėdienė. Ji buvo išrinkta 
pirmąja pirmininke, jai vado
vaujant įsisteigė draugijos sky 
riai visose Chicagos ir apylin
kių lietuvių parapijose. Ji su
rado skyriams pasiaukojusių 
darbinnikų. Ji sugebėjo suda
ryti centro valdybas iš veik
lių ir pasišventusių lietuvaičių, 
kurios daug metų uoliai dar
bavosi ir garbingai pasitarna
vo lietuvaičių vienuolijai.

SV. TĖVO ŽODIS ČEKOSLO
VAKIJOS DIAKONAMS
Popiežius Paulius VI-sis, ben 

droje audiencijoje Šv. Petro ba
zilikoje, tarp daugelio tikinčių
jų iš viso pasaulio kraštų, ypa
tingu nuoširdumu sveikino mal
dininkų grupes iš Slovakijos, 
Bohemijos ir Moravijos bei Li
tomerice kunigų seminarijos 
paskutinio kurso teologijos stu
dentus, kurie šiemet bus pa
šventinti kunigais.

Ši draugija susikūrė tuo me
tu, kai lietuvių visuomeninis 
gyvenimas — švietimas, lab
dara, kultūros reikalai — sp:r- 
te spyrė Šv. Kazimiero seseris 
dar labiau plėsti savo isteietas 
įstaigas ir visą savo veiklą ka
talikybei ir lietuvybei ugdyti 
bei palaikyti. Tai plėtrai buvo 
reikalinga ne tik moralinė, bet 
ir medžiaginė parama. Draugi
jos uždavinys ir buvo tą pa
ramą vienuolijai organizuoti, 
būti tarpininke tarp vienuoli
jos ir visuomenės. A. a. A. 
Nausėdienė tai labai gerai su
prato, atjautė ir veikė.

*
Daugiau ir daugiau kūrėsi 

parapinių mokyklų. Jos augo 
mokinių skaičiumi. Klebonai 
reikalavo daugiau seserų mo
kytojų. Augo moksleiviu skai
čius Šv. Kazimiero mergaičių 
akademijoj. Tai pareikalavo 
daugiau kvalifikuotų mokyto
jų. Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis ir Kauno vyskupas 
Pranciškus Karevičius kaip tik 
1919 — 1920 m. prašė kazi- 
mieriečių atvykti Lietuvon pa
dėti dirbti švietimo darbą. Lie 
tuvon jos išvyko 1920 m. Vyks 
tančioms seserims Lietuvon 
reikėjo telkti pagalbą. Pra
džiai Amerikos Lietuviu R. K. 
federacija ir Šv. Kazimiero ka- 
•ninės Chicagoje įteikė joms po 
5000 dol. Bet argi to užteko.

Be to, seserys ir č’a pat A- 
merikoje turėję įvairių staty
bų planus, nes to reikalavo 
mūsų religinis, kultūrinis ir 
tautinis gyvenimas. Išaugo 
nauja mergaičių aukštesnioji 
mokykla ir senelių namai New- 
town, Pa. Joms teko nerimti 
vadovauti dviems ligoninėms 
Chicagoje. Chicaaroj pastatomi 
nauji, erdvūs rūmai mergai
čių gimnazijai (Mariios aukš
tesnioji mokykla). Jos siuntė 
savo nares darbuotis Argenti
noje. Jos darbavosi ir Šv. Šei
mos vilojej, Orland Park, III.

*
Visi čia minimi ir nesuminė

ti Šv. Kazimiero seserų dar
bai ir užmojai yra kapitalinio 
didumo, pareikalavę išmintin
go planavimo, tikslaus numa
tymo, intensyvaus darbo ir 
stambių sumų. šv. Kazimiero 
rėmėjų draugija, jos organi
zatoriai, pirmoj eilėj Antanina 
Nausėdienė, labai gerai supra
to seserų vargus, įvertino iu 
pasiaukojimą Bažnyčiai įr vi
suomenei, todėl be jokių rezer
vų rėmė vienuoliją, stiprino 
jos kilnius užsimojimus. Svar
biausia, šiame kilniame darbe 
ištesėjo visą pusšimtį metų. 
Garbė draugijai, garbė rėmė
joms ir jų vadovėms.

Šiuo metu garbingai, kaip 
ir jos pirmtakė a. a. Nausėd’e- 
nė, draugijai vadovauja Mari
ja Rudienė, kuri yra baigusi 
Šv. Kazimiero seserų aukštes
niąją mokyklą ir draugijon y- 
ra įtraukusi naujų jėgų. dau
gumą tos pačios mokyklos a- 
lumnių, kurios ir toliau tęsia 
savo pirmtakių kilnius seselių 
vienuolijos dirbamus darbus. 
Pirmininkę M. Rudienę ir jos 
vadovaujamą draugiją tenka 
ne tik nuoširdžiai pasveikinti, 
bet ir palinkėti ir toliau vesti 
draugiją darnaus sugyvenimo, 
vieningo ir našaus darbo ke
liais. L. šimutis

Kreipdamasis į Čekoslovaki
jos diakonus Šv. Tėvas iškėlė 
jų pasišventimą dirbti Kristaus 
vynuogyne nežiūrint visų sunku
mų ir pavojų. Šv. Tėvas ragino 
juos likti tvirtais ir ištikimais 
Kristui ir Bažnyčiai ir suteikė 
ypatingą apaštališkąjį palaimi
nimą jiems ir visiems tiems ge
radariams, kurie savo aukomis 
įgalino juos studijuoti ir siekti 
kunigystės.

Trys nauji kardinolai amerikiečiai Romoje. Iš k.: Pittsburgo vysk. John Wright, New Yorko ark. Terrence J. Cooke 
ir St. Louis ark. John Carberry.

DE GAULLE PERTEMPE SIŪLĄ
Prancūzai atmetė prezidento siūlymus

Per pastaruosius septynerius 
metus Prancūzijos prezidentas 
jau kelintą kartą metė bur
tų kauliukus. Prieš tautos 
atsiklausimą jis įspėjo prancū
zus; jei siūlymas bus atmestas, 
aš pasitrauksiu iš pareigų. 1962 
m. spalio 28 d. jis grasino: jei 
prancūzų tauta pritars siūlymui 
abejotina dauguma, aš negalė
siu toliau tęsti istorinio patar
navimo. Ano meto tautos atsi- 
klausime daugumos persvara 
buvo menka, bet de Gaulle pa
siliko pareigose.

Nuo to meto, kai j’S pats pa
žeidė savo įtaką krašte, kiekvie
nas tautos atsiklausimas, kiek
vieni rinkimai buvo palydėti tuo 
pačiu grasinimu. Jis burtų kau
liukus paskutinį karta nesėk
mingai išbandė balandžio 27 d. 
ivykusiame tautos atsiklausime 
pakeisti Prancūzijos admin'st- 
racinei sąrangai ir pertvarkyti 
senatui.

Paskutinis bandymas
De Gaulle ilgą pokalbį balan

džio 17 d. perteikė televizoriai. 
Jis įrodinėjo būtinumą daryti 
kai kuriuos pertvarkymus iš
vengti praėjusių gegužės - bir
želio mėnesiais buvusių nera
mumų. Ar Prancūzijos sąrangos 
ir senato pertvarkymas turi 
ryšio su neramumais?

Prancūzijos prezidentas ir 
vyriausybė žinojo politinę įtam
pą krašte. Prezidentas, turėda
mas persvarą parlamente, ga- ' 
Įėjo pasinaudoti konstitucijos 
89 str. jai pakeisti. 1

Rūkas ant vieškelio
Romanas

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

STASIUS BUDAVAS
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— Aš turiu taupyti pinigus, — šmėkštelėjo jo gal
voje mintis.

lis perėjo vieną ir kitą skersgatvį. Didelėj aikštėj 
jis pamatė grupę žmonių prie skelbimų lentos, prikaltos 
prie raudono mūro sienos. Jis perėjo aikštę ir sustojo 
prie žmonių. Ten stovėjo tik vieni vyrai. Visi žiūrėjo 
į didelį geltoną lapą ant sienos. Jis įsimaišė tarp žmo
nių ir pradėjo skaityti:

“Auksinė proga kvalifikuotiems europiečiams dar
bininkams.

Mes nugabensime jus savo lėšomis į Braziliją. Dau
gelis pelningų plantacijų jūsų laukia. Geriausias atly
ginimas sveikiems ir ambicingiems vyrams. Jums ne
reikia jokio specialaus pasiruošimo, nes pasižadame jus 
paruošti per trumpą laiką nemokamai tam darbui. Pir
menybė yra pabėgėliams ir tiems, kurie turi patyri
mo agronomijoj, miškininkystėj, statyboje. Mes jus iš
mokysime portugališkai moderniais metodais per trum
piausią laiką. Mes pažadame taip pat jus ir jūsų šeimas 
įkurdinti sveikame rajone, jūsų savarankiškam ir ne
priklausomam gyvenimui.”

Apačioje skelbimo buvo daugiau instrukcijų ir ad
resas. Apie lentą sukėsi vis daugiau ir daugiau žmonių. 
Dauguma jų buvo vokiečiai.

— Tie pabėgėliai laimingi žmonės, — pasakė vie
nas senyvas vyras vokiškai.

— Jiems duodamos geriausios progos, jie dabar tu
ri gerą maistą stovyklose ir progas išvykti į Brazili
ją, — pridėjo antrasis vyras.

GEDIMINAS GALVA

Prieš pat tautos atsiklausimą 
vyriausybė paskleidė 29 mil. 
knygučių reformoms aiškinti. 
Įstatymų sumanymus tik retas 
prancūzas perskaitė.

Prancūzams palenkti finansų 
ministeris Francois X. Ortoli 
žadėjo mokesčius sumažinti. 
Krašto apsaugos ministeris 
Pierre Messmeris užtikrino, kad 
karinė prievolė būsianti 6 mė
nesiais sutrumpinta ir tereikė- 
sią vienerius metus kariuome- 
rieje likti.

Senato pertvarkymas
De Gaulle šį kartą prancū

zams pateikė du klausimus at
sakyti — taip ar ne. Pirmasis 
klausimas: ar pertvarkyti se
natą ?

Kodėl prezidentui užkliuvo 
Prancūzijos senatas, kurį prieš 
30 metų jis pat atstatė ir prieš 
11 metų dabartinei jo sąrangai 
pritarė? Šios mįslės ir prancū
zai nesugebėjo įspėti.

Jo aiškinimas prancūzų neįti
kino. Dingstis, kad senatas ir 
ūkinė taryba atlieka tą patį 
darbą, nepašalino jo užkulisinių 
užgaidų senato vaidmenį apkar
pyti. Jis siekė, kad laikinai pre
zidento pareigas eitų ne senato 
pirmininkas, bet min'steris pir
mininkas. Likimo pašaipai da
bartinio senato pimr'ninkas, 
kurio de Gaulle iš seno nemėgo, 
laikinai iki naujų prezidento

rinkimų eis jo pareigas. Mėne
sio tarpsnyje įvyks Prancūzijos 
prezidento rinkimai.

Administracijos sąrangos 
keitimas

De Gaulle užsimojo iš esmės 
pertvarkyti administracijos są
rangą. Vieton 98 departamentų, 
kurie buvo iš Paryžiaus valdo- 

;mi, sukūrė 21 regi joną, besi
naudojantį plačiomis savivaldos 
teisėmis. Krašto valdymo de
centralizaciją siekė de Gaulle 
įgyvendinti, nors jos vengė 
1789 m. revoliucijos vykdytojai, 
kovoję prieš monarchijos pali
kimą.

Regijonai būtų turėję ne ta
rybas. bet parlamentus, kuriuos 
sudarytų įvairių profesinių or
ganizacijų rinkti atstovai.

Prezidentas įtikinėjo, kad 
kiekvienas regijonas esąs skir
tingas. Regi joninėje santvarko
je, esą, būsią įvairūs klausimai 
sprendžiami sklandžiau, kaip 
dabartinėje departamentų san
tvarkoje.

Daugelis prancūzų iš anksto 
nepritarė ir šiam siūlymui.

Prancūzų nuovargis
De Gaulle dar kartą prancū

zus graudeno dvi dienas prieš 
tautos atsiklausimą atlikti isto
rinę pareigą — pritarti jo siū
lymams. Jei tauta atmesianti 
s’ūlymus, jis tuojau nutrauk
siąs savo pareigas.

Tauta siūlymus atmetė. Nu
matymas, kad prancūzai maža

-— Brazilija yra turtingas kraštas, — pasakė vidu
tinio amžiaus nedidelis žmogelis.

Vytautas žvilgterėjo į adresą, vėl perskaitė skelbi
mą nuo viršaus ligi apačios, pažiūrėjo į laikrodį ir nu
tarė:

— Aš dar turiu pakankamai laiko.
Tada jis išėjo iš aikštės ir pasuko į pagrindinę 

gatvę.
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Vytautas dabar buvo geros nuotaikos. Jis ėjo ilga 
gatve, vedančia miesto kapų link, iškėlęs galvą. Du vy
rai pralenkė jį greičiau žengdami, vienas jų nešė du pil
nai prikištus portfelius. Kitas tempė sunkų lagaminą. 
Pora skubėjo kapų link ir dingo už kampo. Vytautas 
taip pat skubėjo.

Netrukus gatvė baigėsi ir jis įėjo į didelę aikštę, 
esančią prieš įėjimą į kapines. Už akmeninės tvoros 
stūksojo medžiai, paminklai ir kryžiai.

Aikštėje jis rado apie pora šimtų žmonių, daugiau
sia vyrų. Tarp jų maišėsi ir keletas jaunesnių moterų.

Kai Vytautas pasiekė žmones, prekyba ten vyko 
jau pilnu tempu. Kiekvienas, mažiausia, turėjo portfelį, 
lagaminėlį ar paketėlį. Žmonės kalbėjosi įvairiom kal
bom, daugiausia lenkiškai ir rusiškai. Pagrindinė ta
čiau buvo laužyta vokiška kalba.

Kai kurie žmonės laikė lagaminėlius atvirus ant 
žemės. Kiti nešiojo antklodes persimetę per pečius. Dar 
kiti siūlė švarkus, kelnes ar batus.

Vytautas išsitraukė iš portfelio batus. Jis jautėsi 
nepatogiai, nes pirmą karta savo gyvenime darė tokį 
biznį. Jis ėjo nuo vieno aikštės kampo ligi kito.

— Ei, drauge, kaip su batais? — jaunas vyras, vil
kįs trumpu odiniu puspalčiu, dėvįs juodą skrybėlę ir 
avįs ilgaauliais batais, timptelėjo Vytautą už alkūnės. 
Vyruko abi rankos puošėsi sunkiais auksiniais žiedais, 
jis paėmė iš Vytauto rankų batus be jokio tolimesnio

klausimo, apžiūrėjo juos iš visų pusių, patraukė anta
kius palingavo galvą ir tada žemu balsu pasakė:

— Žinai, tavo batai yra sudėvėti, kiek nori už 
juos?

— Trijų svarų sviesto, — atsakė Vytautas.
Vyras švilptelėjo, nusišypsojo ir pasakė:

— Jūs juokaujate, drauge.Kokia yra tikroji kaina?
— Aš jau sakiau, kad trys svarai sviesto, — tvirtai 

atsakė Vytautas.
— Eik miegoti su savo batais ir svarais, — vyrukas 

numetė į Vytauto protfelį batus ir nuėjo paniekinan
čiai šypsodamasis.

Minia augo. Ėjo žmonės iš miesto centro, vokie
čiai ir užsieniečiai. Minioje buvo girdėti šauksmai, gin
čai ir keiktelėjimai. Viename aikštės kampe buvo gir
dėti muštynių garsas ir Vytautas pastebėjo vikrų žmo
gelį skubantį iš grupės ir dingstantį kapų vartuose.

Vienas vyras, neskusta barzda, tačiau dar jaunas, 
prisiartino prie Vytauto ir maišydamas slaviškus ir 
vokiškus žodžius sušniokštė Vytautui į veidą:

— Ar nori amerikietiškų dolerių. Trys šimtai vo
kiškų markių vienas.

— Ne, ačiū, — nusisuko Vytautas.
— Gal nori akmenėlių žiebtuvėliams? — neatstojo 

vyras.
Vytautas nieko neatsakė. Jis paskubino žingsnius. 

Vyras stabtelėjo, nusispiovė per tarpudantę ir įsimaišė į 
minią.

Vytautas ėjo ir ėjo. Jis perėjo aikštę keletą kartų, 
suko apie grupę ir niekas neklausė jo batų. Ir jis su
prato kodėl, kadangi aplink visur buvo pakankamai 
batų, ne vienas jų siūlė visai naujus, padarytus iš geros 
odos.

Staiga kažkas stuktelėjo Vytautui per pečius. Jis 
pastebėjo tą patį vyrą su odiniu puspalčiu ir juoda 
skrybėle.

(Bus dausHau)

MONGOLIJA RUSŲ-KINŲ 

KONFLIKTE

Krašto likimą nulems Rusija ir Kinija 

BRONIUS KVIKLYS

Nors oficialiai daugiausia 
šaukiama, kad rusai su kinais 
varžosi dėl mažos salelės Ussu- 
rio upėje, tačiau šiandieną nie
kas neabejoja, kad konflikto ba
zė žymiai platesnė: ji išsiplečia 
ligi Ramiojo vandenyno tolimuo 
siuose rytuose, pasiekia Mon
golijos žemes pietuose ir, gal 
būt, galėtų persimesti j tadži
kų - kazachų žemes, esančias į 
pietvakarius nuo Sibiro.

Paskutiniu metu pastebimas 
nemažas rusi, ir kinų aktyvu
mas Mongolijoje. Viso pasaulio 
dėmesys nejučiomis krypsta į 
šį daugelio užmirštą kraštą.

Šiandieninė Mongolija, paly
ginti, didelis kraštas (3 mil. kv. 
km., su apie 15mil. gyv.) tarp 
pietinio Sibiro, Mandžūrijos ir 
Kinijos. Politiškai Mongolija pa
dalyta į dvi dalis: šiaurinė dalis 
vadinama Išorine Mongolija, y- 
ra pats seniausias Sovietų S- 
gos satelitas. Sovietai ją vadina 
Mongolijos liaudies respublikos 
vardu. Ji apima apie 1,5 mil. 
kv. km. plotą, kuriame dabar 
tėra 1,2 mil. gyventojų. Vidu

jinė Mongolija yra Kinijos pro
vincija, su apie 13,5 mil. gy-

balsų dauguma siūlymams pri
tarsią, nepasitvirtino. Prieš re
formas, nežiūrint didelio susi
laikymo balsuoti, pasisakė arti 
6% persvara. De Gaulle balan
džio 28 d. 12 vai. pasitraukė iš 
prezidento pareigų. Jis, sulau
kęs 78 m., atlikęs dideli patar
navimą kraštui, išvyko į baž
nytkaimį Colombey les deux 
Eglises — dviejų bažnyčių kar- 
velinę. Prancūzijos didybės skel 
bėjas pasitraukė, sulaukęs pa
ties iššaukto atkirčio.

Praėjusių metų neramumai 
atnešė liūdnas pasėkas. Infliaci
ja vis didesnį franko kąsnį at
kanda. Darbininkai reikalauja 
didesnio atlyginimo. Gyventojus 
slegia didėją mokesčiai. Išveži
mo sumažėjimas kelia nerimą 
dėl franko nuvertinimo.

Prancūzams įkyrėjo de Gaul
le politinė įtampa. Politinis nuo
vargis juos slėgė, žengiant prie 
urnų. De Gaulle pertempė siū
lą, siūlydamas daryti reformas 
ateičiai, į šalį nustūmęs šio me
to klausimus.

Prancūzija vėl pradės sunkių 
bandymų ir gal suiručių tarps
nį.

ventojų. Rytuose ji jungiasi su 
Kinijos pramonės centru Man- 
džūrija, vakaruose prieina Sin- 
kiangą, kuriame, kaip žinome, 
yra Kinijos atominis centras.

250 metų valdė Rusija
Mongolų vardu iš seniausių 

laikų vadinamos geltonosios ra
sės giminės ir tautos, nuo ne
atmenamų laikų gyvenusios cen 
trinės Azijos srityse. Jų var
das minimas VII - IX a. isto
rijos šaltiniuose. XII - XIII a. 
sąvartoje mongolus į vieną val
stybę suvienijo garsusis Džin- 
giskanas, be galo išplėsdamas 
savo imperijos ribas. Net jam 
mirus mongolų galybė nesuny- 
ko: jie viešpatavo Kinijoje, už
ėmė Persiją, įsibrovę į Rusiją 
nusiaubė Kijevą (1240 m.), ver
žėsi į Vengriją, net Sileziją ir 
Balkanus. Totorių vardu jie iš
tisus 250 metų šeimininkavo Ru 
sijoje. Tik Didžioji Lietuvos ku 
nigaikštija sulaikė jų slinkimą 
į vakarus. XIV - XV a. sąvar
toje mongoliškus totorius vėl iš
garsino kitas gabus vadas Ta- 
merlanas, kurio vietininkai 1399 
m. sumušė Vytautą ties Vorks- 
la. Vėliau mongolų bei totorių 
valstybė suskilo, jų galybė su
nyko, bet tauta išliko. Centri
nė Mongolijos dalis, įėjusi į Ki
niją, neteko savo vardo, bet Iš
orinė Mongolijos dalis buvo lais
va ligi XX a. 1924 m. ji tapo 
liaudies respublika, praktiškai 
rusų kontroliuojama.

Kiniečiai kolonizavo
Norėdami geriau spirtis prieš 

rusus, kinai Vidujinę Mongoli
ją smarkiai kolonizavo, atga
bendami apie 12 mil. kiniečių. 
Maskva iš savo pusės stiprino 
Išorinę Mongoliją, siųsdama gin 
klus, patarėjus ir karinius in
struktorius. 1946 m. čiangkai- 
šeko režimas, vidujinių priešų 
spaudžiamas, pripažino Mongo
lijos padalijimą. Panašų pripa
žinimą 1950 m. pasirašė ir Mao. 
Nežiūrint to, abi pusės stengėsi 
įsistiprinti Mongolijos liaud’es 
respublikoje, siųsdamos kredi
tus ir technikus. Kas liečia pi
nigus, jų rusai davė tris kartus 
daugiau kaip kinai, bet žmonių 
(specialistų) kiniečiai prisiuntė 
du kartu daugiau kaip rusai. 
Atsilikusios Mongolijos ūkis bu-
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VISA SIELA TARNAUJA 
SAVIESIEMS

Kun J. Vyšniausko sidabrinio jubiliejaus proga

A. JUŠKA

Kun. Jonas Vyšniauskas, Šv. 
Antano parapijos asistentas, Ci
cero, III., gegužės 13 d. aukos 
padėkos Mišias prisiminti savo 
kunigystės šventimų 25 metų 
sukaktį. Jose nebegalės daly
vauti jo mylimi tėveliai, nes jau 
abu yra mirę. Jubiliatas juos 
prisimena su dideliu dėkingu
mu. Jis iš jų paveldėjo dvasią. 
Kun. Vyšniauskas yra gimęs 
Chicagoje, krikštytas Šv. Jur
gio par. bažnyčioje, baigė tos 
pačios parapijos pradžios mo
kyklą. Jam mokslas mažoje 
Quigley ir didžiojoje Mundelein 
kun. seminarijose sekėsi labai 
gerai. Jo filosofinės ir teologi
nės studijos buvo apvainikuo
tos mokslo laipsniais B. A. ir 
M. A. Arkivyskupas Samuel 
A. Stritch suteikė jam kunigys
tės šventimus 1944 m. gegužės 
6 d.

Jubiliatas per 25 metus sėk
mingo darbo Kristaus vynuogy
ne buvo asistentu šiose parapi
jose: Šv. Kryžiaus nuo 1944 m. 
iki 1949 m.. Nekalto Prasidėii- 
mo nuo 1949 m. iki 1957 m., 
Šv. Priscilos nuo 1957 iki 1959 
m., Švč. Marijos Gimimo nuo 
1959 m. iki 1966 m. ir Šv. An
tano nuo 1966 m. Jis visur sa
vo darbu buvo patenkintas. Jį 
žmonės mylėjo. Jo pati išvaizda i 
— aukštas, laibas, visada tin
kamai pasirėdęs — atkreipia vi
sų dėmesį. Dievas jį apdovano
jo aiškiu, tvirtu balsu ir niekas 
negali skųstis, kad jo pamokslų 
negirdėjo. Jis savais pamokslais 
nevargina žmonių — neištęsti, 
mintys aiškios, konkrečios.

Amerikoie yra tiesiog sunku 
surasti tokių lietuvių kunigu, 
kurie būtų čia gimę ir augę. Lie 
tuvos nematę, bet taip laisvai 
kalbėtų lietuviškai, kaip kalba 
jubiliatas kumpas Jonas Vyš
niauskas. Jo kalboje nėra jokio 
svetimo akcento, lyg dabar bū
tų iš Lietuvos atvažiavęs. Jis

MONGOLIJA RUSŲ
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vo pakeltas: 1968 m. Mongoli- ’ 
jos pramonė per vieną mėnesį 
pagamino tiek kiek 1940 m. per 
vienerius metus.

Viešo rusų - kinų konflikto 
metu Mongolijos liaudies res
publikos vadovai stojo rusu pu
sėn. 30.000 kiniečių specialistų 
buvo grąžinti atgal i Kiniją. Ki
nai uždraudė Mongolijai naudo
tis jos uostais.

Husų raketinės bazės

Ypatingai rusai stiprinasi Mon 
golijoje nuo 1967 m. 1968 m. 
vasarą jos teritorijoje netoli 
Kinijos sienos rusai iruoš? kele
tą šimtų raketinių bazių, galin
čių numesti sviedinius nuo 3000 
ligi 4500 km. Pats Pekinas ir 
pramoningoji Kinijos Mandžūri- 
ja gali būti rusų raketų ugmy- 
je.

1968 m. lapkričio mėn Kini
jos premjeras Ču-En-lai Įspėjo 
Rusiją nekoncentruoti savo ka
riuomenės prie Mongo’ijos sie-

Philadelphia. Pa.
(Atkelta iš 2 psl.)

ono Kaulinio ir V. Mandvere, 
muzikas — vargonų virtuozas 
Zenonas Nomeika ir Heinz Ri - 
vald — tenoras.

Ekumeninei maldos dienai ne
atsitiktinai parinkta berželio 
penkioliktoji — Pabaltijo vals
tybių pavergimo diena. .Tubilie j 
iinių metų komitetas maloniai ; 
kviečia lietuvius ir jų draugus, 
iš artimi; ir tolimesnių vietovių. , 
š’oje maldos dienoj gausiai da 
lvvauti. K. Cikotas

lietuv škai kalba noriai — be 
jokio varžymosi, tuo didžiuoja
si. Kai kuriuos jo pamokslus, 
Vasario 16 dienos proga pasa
kytus, žmonės dažnai cituoja. 
Jis nevengia ir karčią tiesą pa
sakyti, kiek tai liečia patį lietu
viškumą. Jo anglų kalba yra 
taip pat pavyzdinga ir turtin
ga. Jam atrodo visai natūralu

Kaip ten bebūtų su spėlioji
mais apie schizmos galimybę 
Prancūzijoje, yra tikra, kad 
prancūzų katalikų tarpe vyksta 
įtampa. Tai, kas šiand:en daro- 

! si Prancūzijoje, turės pasisa
kyti Prancūzijos vyskupų kon- 

| ferencija, o gal net ir vyskupų 
sinodas, kuris ateinantį rudenį 
susirinks Vatikane. Sinodo pa-

Kun. J. Vyšniauskas

dvi kalbas gerai mokėti ir jas 
kasdien naudoti.

Iš kur kun. Jonas Vyšniaus
kas, Amerikoje gimęs ir augęs, 
lietuviškai taip gerai išmoko? 
Jo tėvai jį išmokė. Šeimoje bū

vis dar tenkinasi laike Mišių at- 
sk rų maldų skaitymu bei ro
žinio kalbėjimu. Tarp kunigo ir 
jų trūksta dialogo. Balsiai ir ak
tyviai dalyvaukite — jis visus 
kviečia, visus nuolat ragina. Jo 
dėka prieš kelerius metus Šv.

vo kalbama tik lietuviškai. Se-' Kazimiero kapuose buvo įves- 
selės pradžios mokykloje jo , tos lietuviškos Mišios kapų puo 
lietuvių kalbos žinojimą sustip- ’ dienoje. Lietuviškas mi-
rino ir praplėtė. Pas jį ir dabar » Violas kai kam per brangus 
surasi lietuvišką žurnalą, laik- : tok> skundj> nugirdo jubdiatas.

Jis dirbo kelias savaites, ir Mi
šių nekintamas dalis, litanijas, 
giesmes, maldas surinko vienon 
vieton, išspausdinto rotato
rium, visiems parapiečiams vel
tui išdalindamas.

raštį, knygą. Juos ne vien pa- , 
varto, bet ir ištisai perskaito.
Jis jau daugelį metų redaguo
ja parapijos biuletenius. Jo pra
nešimai visada yra trumpi, aiš
kūs. taisyklinga lietuvių kalba, į

jokių nusiskundimų. Dėlto jie > Kunigui Jonui Vyšniauskui 
dažnai patenka ir į Draugo ži-| malonu, kad parapijoje dirba 
nių skyrių. Į ateitininkai, skautai, veikia li-

Jubiliatas kartais padeiuoia, į tuanistinės mokyklos. Jis jų pa- 
kad lietuviai tokie pasyvūs. Jie I rengimuose dalyvauja, jų atlik-

____ _____ __________________________ į ta programa džiaugiasi. Tegul
Į tik d’rba jaunimas — juk tai

- KINU KONFLIKTE , yra parapijos ateitis. Jis ne tik 
c ’ žodžiu, bet ir savo auka lietu

viškas pastangas paremia. Ju- 
bibatas yra ir Lietuvių fondonos. Nepa;sant to, rusai ir jų 

satelitai ir toliau rėmė Mongo
liją. 1968 m. i Mons'oliią. nusiųs
ta viena lenkų divizija, kap 
-Lenkijos “simboliškas” da’vva-

narvs, remia, kiek gali, Balfo 
veiklą.

Mielam Jubiliatui linkime dar
™ . . , . df)ug metų su lietuviais ir lietu-

vimas Tohmmu rytų gvn''’hojp. •__  •• • ,•D .. . . , ■ viskoj parapijoj dirbti, išlikti
Rvtines Vokietnos karimai sne- t,„,-vxxt v ■ xknkscionybes ir lietuvybės ne

gęstančiu švyturiu.

Rytinėę Vokietijos kariniai sne 
cialistai prad’io mankštinti 
Mongolijos raitelių divizijas mo- ( 
derniškam dykumų karui. Š. m. 
pradžioje kiniečiai pradėjo da
ryti rimtesnius trukdymus IT.3 

III.12 jie sulaikydavo ir už
blokuodavo greituosius rusų 
traukinius Maskva - U’an Bator 
'(Mono-oliios sostinė) — Peki
nas liniioie. Dėlto bnvp n> t sn- 
sišnpdvmu. daug nrotestų. Ne
trukus Mao įpėdinis ir gvnvbns: 
ministeris Lin Piao insnektavo 
kiniečiu pasienio dalinius prie 
Mongolijos sienos. Kinai vis la
biau šaukia, kad Maskva paver
tusi Mongoliją, savo kolonija. 
Drauge nurodoma, kad Rusiia 
smarkiai apinlėšianti Mongoli
ją. Sakoma, kad rusai už kiek
viena i Mongoliią importuota 
dvirati ima keturis mongoliškus 
arklius Viena dirbtinė avis (žai 
slas) mainais keičiama už gy
va avi. milžiniškos kainos lu- 
namos už rusų ganrnius bei 
prekes.

Visa tai didina mongolų nu
sistatymą prieš rusus. Tačiau, 
rusams primetant socialistinėms 
šalims aprėžto suverenumo sta
tusą, vargiai jau ką reikštu pa- 
č’ii mongolų pasipriešinimas. 
Šiaip ar taip tolimesni likimą 
lems jos kaimynai: Rusija ir 
Kinija. O tie santykiai vis la
biau tempiasi. Mongolija gali 
veik'ai tapti naujo “veikimo” 
sritimi.

ALTos veikėjai Chicagoje, konferencijos metu. Ižd. A. Valonis (deš.) 
įteikia ALTos centrui 7000 dol. čekį. Kairėje stovi — dr. P. Grigai
tis ir T. Blinstrubas. Nuotr. P. Malėtos

KATALIKAI MODERNISTAI IR 
TRADICIONALISTAI PRANCŪZIJOJE

grindinė tema kaip tik ir yra 
“Vyskupų konferencijų autori
tetas ir galia”, kitais žodžiais 
tariant, sprendimas, ką gali po- 
piež:us ir ką gali vyskupai. Da
bar šios kompetencijos ima pai 
niotis.

Katalikų susirūpinimas
Kas giliau dabartinę Bažny

čioje krizę analizuoja, sako, kad 
tai yra klaidingai suprasto e- 
kumenizmo rezultatas; atmesti 
viską, kas skiria katalikus nuo 
kitų krikščionių konfesijų. Iš to 
gavosi nusivylimas, neramumas, 
susirūpinimas eilinių katalikų, 
kurie negali suprasti kam ir ko
dėl visa tai daroma.

Yra kaltinančių ir pop. Joną 
XXm, tikriau sakant, jo staigų 
apsisprendimą sušaukti visuoti
nį Bažnyčios susirinkimą. Nors 
Jonas XXIII be abejonės turė
jo geriausius norus ir norėjo 
rimto Bažnyčios atsinaujinimo, 
bet iš to, kas įvyko, matyti, 
kad tai buvo iliuzija. Jis pasida
vė gundytojui. Juk nei vie
nas šventasis, nei vienas didy
sis Bažnyčios vyras, pradedant 
pačiu Kristum, neišvengė gun
dytojo pinklių. Šią mintį plėtoja 
italų karmelitas Luigi Carlo 
Di Muzio knygoje “Laiškai iš 
antrojo kranto”, kuriai įvadą pa 
rašė kard. Traglia. Knygos au
torius sako: “Susirinkimui vyks 
tant, Demonas nepraleido nei 
vieno žodžio, nei vieno gesto, 
nei vieno ginčo, nei vieno spren 
dimo. Juokingas ir didingas, 
b'aurus ir išdidus, išsipuošęs ir 
spindis puikybe, Demonas iš to
lo stebėio popiežių Joną XXIII, 
kai tas 1959 m. sausio 26 d. 
Šv. Pauliaus bazilikoje paskel
bi' šauksiąs visuotinį susirinki
mą. Nuo to momento susirinki
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mo eiga tapo Demono ypatingo 
dėmesio objektu”.

Oratoriniai aiškinimai
Gali atrodyti, kad tokia kal7 

ba yra tik autoriaus oratorinė 
priemonė. Bet toliau jis aiškina, 
kaip šėtonas pasidarė susirin
kimo “ekspertu”. Jam pavyko 
supainioti kai kuriuos susirinki
mo dokumentus ir pasėti pikt- 
žo’ių i Bažnyčios dirvą. Žino
ma. suminėti demoną ir jam 
priskirt kai kuriuos susirinkimo 
epizodus, erzina ir pykdo neomo 
dernistus. Juk ir naujas teolo
gas, “galutinai užgesinęs šv. 
Tomo Akviniečio žvaigždę”, 
Teilhardas savo teorijoje anie 
utopinį ateities Kristų, Kris
tų Omegą, tvirtina, kad viskas 
kinta, auga ir jungiasi į vieny
bę. Tame audime ir evoliucijoje 
turi savo vietą bei paskirtį ir 
blogis. Bet jis yra abstrakcija, 
o ne asmeninis velnias. Visa tai 
yra labai gražu. Iš pasauliečių 
(net ir komunistų) taško žiū
rint yra evoliucionistiška, poe
tika. netgi sentimentaliai re
ligiška. bet iš tikrųjų visa tai 
neturi nieko bendro su krikš
čionybe o juo labiau su katali
kybe. Kristus labai a’škiai ir 
dažna' kalbėjo apie blogį, velnią 
(pavadinkime jį švelnesniu var
du — demonas), pragarą, am
žiną usųū. Jei Kristus “buvo 
blogai informuotas”, jei jis su- 
klvdo. tai kur rasti krikščio
nybės pagrindas kur pagaliau 
katalikų Bažnyčios kertinis ak
muo?

Bet palikim demoną ramybė
je ir nepriskirkime jam blogai 
suprastų ir dar blogiau aiškina
mų susirinkimo nutarimų. Juk 
modernistai išaiškino H Vati
kano susirinkimo kai kuriuos 
nutarimus kaip pasmerkimą šv. 
Lajaus X 1907 m. enciklikos 
"Pascendi”, pasmerkusios mo
dernistų klaidas, kurios šian
dien taip drąsiai atgijo su ne
paprastu gajumu. O to vaisius 
jau matome aiškiai. Jei ir to
liau bus einama ta pačia kryp
timi, turėsime jau ne Bažnyčią, 
bet susiskaldžiusias Bažnyčias 
tautomis, rasėmis, ideologijo
mis. Štai dėl ko susirūpinusi 
Dievo tauta (paprasta liaudis, 
o ne “fariziejai ir Rašto žino
vai”) stato klausimą: arba Baž
nyčia ant Petro uolos, arba jo
kios Bažnyčios.

Persvaros nėra
Iki šiol nedrąsūs naujovinin- 

kams pasipriešinimo balsai jau 
liejasi į bendrą chorą. Prasidė
jusią tarp katalikų kovą už ti
kėjimo tiesų supratimą ir jų 
taikymą gyvenime vienas žurna 
listas pavadino kova, panašia į 
*tą, kai dvi veik lyg’os grupės 
ima traukti virvę kiekviena į 
savo pusę. Tąsosi, prakaituoja,

i

t

i

bet aiškios persvaros nėra. Pa
galiau visos religinės kovos bū
na gana aštrios. Į kovą išeina 
jau ir kardinolai. Neseniai kard. 
Journet įdėjo “Osservatore Ro
mano” gana kategorišką pasisa 
kymą: kas netiki į Bažnyčią 
kaip dievišką instituciją, kam 
Bažnyčia yra tik žmogiškos is
torijos apraiška, toks nęgali ves 
ti dialogo su protestantais ir 
ateistais, nes negalės jų atvers
ti, o tik persimes į jų pusę.

Taigi ir ekumenizmo laivelis 
atsiduria į povandenines uolas. 
Prancūzija, kuri visada buvo 
naujenybių pionierė. Prancūzi
joj Teilhardo, karštų modernis
tų, kaip Mauriac, Maritain, Da- 
nielou, Courvers, šiandien tuos 
pačius buvusius modernistų va
dus, matome jau antrame kran
te. Jie apsigalvojo ir stojo va
dovauti tiems, kurie gina Baž
nyčios doktriną, popiežiaus au
toritetą. Kas yra skaitęs Mari- 
taino “Paysan de la Garrone” 
gali įsitikinti šio persiorienta
vimo eigą.

Modernistai ir tradieionalistai
Paskiri nedrąsūs balsai, ku

riuos dar neseniai užglūšino O- 
landijos ir Prancūzijos moder
nistų dvasiškių, net ir vysku
pų įvairūs pranešimai, pasisa- j 
kymai, šiandien jau įgavo drą
sos ir yra girdimi platesnių ti
kinčiųjų masių. Karingas, jau
nas tradic’onalistas kun. Geor
ge de Nantes, prieš penkerius 
metus suspenduotas dėl savo 
per dauig naujoviškų pažiūrų, 
dabar vėl įjungtas į klero ei
les, turi apie 30,000 sekėjų. Jis, 
pasirodęs Paryžiaus Mutuali- 
te salėje, susilaukė tokių ovaci
jų, kaip niekas kitas. Būdamas 
jaunas, energingas sugriauna 
mitą, kad tradieionalistai esą 
tik seneliai. Tukrumoje yra ka’p 
tik priešingai: seneliai, norėda
mi atsijauninti, pradėjo dary
ti kvailybes.

Nemažiau yra gausus, ypač 
kultūriniu požiūriu sąjūdis, ku
riam vadovauja Žurnalas “Iti-
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Marąuette Pk.. 6211 So. VVestern PR 8-5875
J LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30 Kitom denom nuo 
i) iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki s

If you Ignote it,mayhe it’ll go away. 
And other

famous cancer legends.

created tome pretty imaginative phrases.
Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 

hurt me." And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t tvork. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire tvith fire with 
■ome more meaningful phrases.

Likę “t m 3 » being saved now. r in 2 could ba 
saved if people went for checkups evety yeae.*

And “200,000 were saved lašt year. 
ups can help save thousands mote.*

What are you waiting for? Don’t yon want to e» 
joy the peace of mind that oomes from knotving you’m 
doing the best thing for your health?

If ida slogam you want, *e can give them to you. 
WeTl do anything to try to make cancer a įj
its owa time. Būt we need your b^lp,

Help yootself with a checknp. And othen with a thedt.
American Cancer Society į'

neraires”, redaguojamas Jean 
Madiran. Trečia grupė spiečia
si aplink “Courrier de Rome”, 
kurios tikslas duoti direktyvų 
ypačiai provincijos kunigams a- 
pie reikalą laikytis tikrojo Baž
nyčios mokslo. Šis įvairiais var 
dais pasivadinęs bendras fron
tas ypač nusistatęs kovoti su 
naujuoju katekizmu, kuris esąs 
sekimas pagarsėjusio olandų ka 
tekizmo. ^av-

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

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

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
Ši knyga nėra specialiai skirta 

kunigams ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams. nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala- 
?unąi kunigui

Knvg: gaunama “Drauge”. 
Kaina 5 dol. 720 pusi.

Illinois State gyventojai prie kaino? 
tori pridėti 5% niksil.

v



POSĖDŽIAVO APYLINKĖS VALDYBA

Šių metų L. bendruomenės a- 
pylinkės valdybų sudaro net 11 
narių, todėl buvo nuomonių,

► kad tokio didelio sąstato valdy
bai ne tik bus sunku veikti, bet 
ir visiems susirinkti. Tačiau’taip
neatsitiko.

Posėdyje dalyvavo ir praėju
sios valdybos pirm. Algis Rugie
nius, kurio dalyvavimas tikrai 
buvo naudingas, nes suteikė daug 
naudingų paaiškinimų bei infor
macijos.

Valdybos pirm. inž. Jonas Gai' 
žūtis padalino visiems atspaus
dintą darbotvarkę ir valdybos 
sąrašą su adresais, telefonais ir

sėdžiui. Seniūnai ne tik mokes
čius rinktų, bet ir kartu būtų ry
šys tarp valdybos ir bendruome
nės narių. Jie galėtų mokyklinio 
amžiaus vaikus suregistruoti litu
anistinėms mokykloms.

Švietimo reikalų vadovas Vy
tas Petrulis kalbėjo apie litua
nistinių mokyklų padėtį ir apie 
mokslo metų užbaigimą. Pir
miems mokiniams vėl bus įtei
kiamos dovanos knygomis. Jauni
mo reikalais besirūpinantis Jurgis 
Jurgutis mano, kad jaunimui 
reiktų ruošti bendrus parengi
mus, nes jie organizacinių ribų 
nenori pripažinti.

Darbštūs ir veiklūs Detroito skautai dažnai patalkina ii* kitoms organizaci
joms. Nuotraukoje iš kairės Birutė Kvietytė, Kastytis Karvelis ir Aida Ar
lauskaitė Nuotr. Roberto Selenio

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA

Rūta Čerškutė, Milda Pakauskai- 
tė ir Dana Kozulytė.

Negaliu tylomis praeiti pro 
Moterų Sąjungos 54-tos kuopos, 
vadovybę, kuri savo jubiliejinei' 
šventei davė- lietuviškąjį veidą. 
Tai Ona Walls — pirm., O. Va
latkienė, — 1 vicepirm., EI. Mi- 
ckey — 2 vicepirm., St. Hotra— 
fin. raštininkė, Pet. Pajaujienė— 
iždininkė, Marija Kasė — iždo 
globėja, Kazlauskienė — iždo 
globėja ir jų dvasios vadas kun. 
M. Kondrotas.

Šventės oficialią programą pra 
vedė Mariją Kasė. Invokaciją su
kalbėjo kun. Alfonsas Babonas. 
Šios šventės metu, besibaigiant 
iškilmingom pamaldom liūdną 
žinią gavo ilgametė šios kuopos 
veikėja Elzbieta Paurazienė ir su 
seserimi Ona Stankiene išskubėjo

Mūsų visų ryžtas ir dėmesys, ‘ savo brolio Omenis 
šiai ypatingai galimybei ūžti- Stasys Garliauskas
krins naujos lietuviškos bažny-

Vėl kreipiamės į Detroito ir a- 
pylinkės lietuvius naujos Dievo 
Apveizdos bažnyčios statymo rei 
kalu. Statyba prasidės apie rug
piūčio mėn. prie Nine Mile ir 
Beech gatvių.

Majoro Jono Šimkaus paminėjimo akademijai pasibaigus, velionies žmonai 
buvo įteikta byla iš velionies gyvenimo, kurioje buvo sudėtos nuotraukos, laik-

▼ raščių iškarpos, dokumentai. Sūnums buvo įteikta tautinė vėliava. Iš kai
rės L. Šulcas, A. Šimkus, Marija Šimkienė, jos marti, Jonas Šimkus, V. Ta-

Nuotr. Kazio Sragausko

čios egzistavimą ateityje.
A. Dainius, k-to pirm. 

— Jonas Jasaitis ir Alg. Pu
žauskas, Amerikos t-bos nariai, 
balandžio 26 d. buvo atvykę iš 
Chicagos, turėjo pasitarimą su

Jau yra užsiregistravę apie 130 
naujų šeimų, taigi viso parapiją
sudaro apie 430 lietuviškų šei- ~ ... , ,, ,. . , A. . . Organizacijų centro valdybos i ir brėžiniai . . . , Jmų. Bažnyčios planai « ujwuu<u ... , . . ~ ., . • i i u i i i nariais ir spaudos žmonėmis. Taikomiteto ir klebono kun. Mykolo . . ..

•s iri c’ MOCltovilVini nllCDYin A ovi Izne

Kundroto aprobuoti. Paruošė lie 
tuvis architektas iš Toronto Al
fredas Kulpa.

Prašome visus lietuvius įsijung

vis pasitarimai būsimo Amerikos 
lietuvių seimo reikalu, kuris įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje rug
piūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d. De
troito miesto centre Statler -

ti į parapiją. Suraskime daugiau Hilton viešbutyje. J. Jasaitis su- 
narių. Kad atsiektume savo tik-1 pažindino su seimo programa,

mošiūnas ir P. Bliūdžius.

prašė sekretorių Leoną Petronį 
perskaityti praėjusio posėdžio pro
tokolą. Po to pranešimus padarė 
visi valdybos nariai.

Vedėjas kultūros reikalams dr. 
Kęst. Keblys pranešė, kad jau pa 
ruošė paskaitą L. namuose apie 

k bažnytinį meną — paskaitinin
kai dail. Bronė Jameikienė ir 
dail. Adolfas Valeška. Posėdžio 
metu nutarta abienf dailinin
kams įteikti (arba pasiųsti) po 
dovanėlę. Dr. K. Keblys pareiš
kė, kad jau atėjo laikas sujungti 
kolonijos menines jėgas ir koor-

Nutarta pasveikinti arkivysku
pą John Dearden pakėlimo į kar
dinolus proga. Tačiau dauguma 
valdybos narių mano, kad ge
riau būtų prašyti audiencijos, kai 
arkivyskupas grįš iš Romos, ir į- 
teikti jam dr. A. Geručio veikalą 
“Lithuania 700 years.” Tuo rei
kalu rūpintis pavesta vicepirm. 
kun. Alfonsui Babonui ir sekr. 
anglų kalba Onai Valatkienei.

Buvo svarstomas sporto klubo 
“Kovas” prašymas, kad valdyba 
paskirtų 100 dol. A. Rugienius 
paremdamas klubo prašymą pa- 

dinuoti kMtūrinius'O pasireiški-i informavo, kad sudarytos naujos

slą, reikalinga: 1. Kad pamaldos 
būtų reguliariai lankomos. Lie
tuvių kalba šv. Mišios laikomos 
sekmadieniais 10 vai.,2. Kad re- 

gistruotųsi klebonijoje visi tie ku
rie bažnyčią lanko ir dar nėra į- 
sirašę į parapiją; 3. Kad rem
tume parapiją naudodami savai
tinius aukų vokelius ir pagal ga
limybę padidintume savo aukas. 
4. Kad aktyviai dalyvautume

kuri susidės iš trijų pagrindinių 
dalių: seimo — kongreso, kultū
rinės — meninės dalies ir banke
to. Bus sudaryta visa eilė komi
sijų, kurios vienos veiks Chicago
je, kitos Detroite ir kai kurios 
bus mišrios. A. Pužauskas dau- 

1 giau palietė informacijos ir sei
mo populiarinimo klausimą. Nu
matoma sudaryti garbės komite
tą, į kurį būtų pakviesti mums

TRUMPAI

— Debiutančių balius “Kartą 
pavasarį” balandžio 26 d. L. na
muose praėjo geroje ir pakilioje 
nuotaikoje, dalyvaujant 180 rin
ktinės publikos. Šiais metais De
troitas negausus abiturientėmis 
(viso tik 8) ir kelioms dėl susidė
jusių aplinkybių negalint daly
vauti, vakaro metu visuomenei 
buvo pristatytos keturios jaunos 
lietuvaitės. Pristatė programos 
vedėja skt. Kodatienė. Debiutan- 
tės gera lietuvių kalba atsakinė
jo į programos.vedėjos klausimus, 
padeklamavo ir pakalbėjo mūsų 
aktualiais klausimais. Po apklau
sinėjimo K. Kodatienė debiutan- 
tes perdavė jų palydovams. As
tą Banionytę — palydovas Gry
bauskas (iš Chicagos), Vidą Bliu 
džiūtę- palyd. Narbutas, Regi
ną Garliauskaitę -palyd. Selenis 
ir Ritą Osteikaitę- palyd. Ričar
das Kriščiūnas. Linksmai svečius 
nuteikė ir buvo užpilta gausiais 
plojimais Asta Banionytė, kai

vų komitetai. Banketo komite
tas įdėjo daug darbo į šį puikų 
pobūvį suruošdamas, be L. Mat- 
veko komitetą sudarė Algis Atko- 
čaitis, Dana Arlauskienė, Matas 
Baukys, Andrius Butkūnas, Stasė 
Hotrienė, A. Kvietienė ir Česla- 
va Naumienė.

Pažymėtina, kad debiutantės y- 
ra susipratusių lietuviškų šei
mų atžalynas, priklauso vienai ar 
kitai jaunimo organizacijai, dai
nuoja jaunimo chore ar šoka ku
rioje nors tautinių šokių grupėje 
ir šiaip aktyvios lietuvių gyveni
me.

— “Aidučių” ansamblis, vad. 
muz. A. Stejohens atvyksta iš 
Chicagos ir koncertuos ateinantį 
šeštadienį, gegužės 3 d. 7 vai. 
Lietuvių namuose. Po koncerto 
veiks bufetas, šokiams gros jauni
mo orkestras. Rengėjai SLA 200 
kuopa ir jūrų šauliai visą pelną 
skirią jaunimo organizacijoms ir 
lituanistinėms mokykloms pa
remti. Jūrų šauliai pasirūpiris au
tomobilių apsauga ir tvarka L. 
namų rajone.

— Pirmoji komunija lietuvių 
kalba paruoštiems vaikams Šv. 
Antano bažnyčioje įvyks gegu
žės 4 d. per 10:30 mišias. Tik 
penkių vaikų tėvai rado reikalo 
vaikūs paruošti gimtąja kalba 
prie pirmos komunijos ir išpažin
tie.

— Kun. VL. Stanevičius, Šv. 
Antano parapijos klebonas, su 
delegacija išskrido į Romą ir 
dalyvaus iškilmėse arkivyskupui 
J. Dearden gaunant kardinolo 
skrybėlę.

— Skautininkai Raminta Ir 
Petras Moliai iš Worcesterio 
buvo trumpai sustoję Detroite ir 
ta proga skautai akademikai ba
landžio 18 d. suruošė jiem priė
mimą. P. Molis padarė praneši
mą apie Rytų rajono skautų veik
la.

(Nukelta j 7 psl.)

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4
ANNA KARENINA,

L.N. TOLSTOJUS
I ir II tom. — 4.00.

III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

mus. Ta kryptimi jis jau pradėjo 
veikti. Jis mano susikviesti tų or
ganizacijų, kurios daro kultūri
nius parengimus, atstovų pasitari rimą ir randa reikalo sudaryti
Detroitui kultūrinių reikalų ko
misiją iš 7 -10 žmonių. Šiuo me
tu specialus komitetas Detroite 
ruošia A. Škėmos akademiją - 
minėjimą. Dr. K. Keblys parė
mė to komiteto prašymą ir bu
vo paskirta 25 dol. akademijos 
išlaidoms padengti.

Parengimų vadovas Rimas Kor 
sakas prašė ir buvo paskirta 25 
dol. motinos dienos minėjimo 
išlaidoms padengti. Minėjimas 
ruošiamas gegužės 4 d. L. namuo

se.

Kiek ilgiau padiskutuota se
niūnijų klausimu ir darbo pas
kirstymo tarp fin. sekretoriaus 
Leonardo Šulco ir iždininko Ste
po Smalinsko. Seniūnijų projek
tą ir sąrašus sudarė jau praėjusių 
metų valdyba, bet šiame posėdy
je (kaip ir praėjusiame) klausimo 
nebuvo galima išspręsti, nes iždi
ninkas nei seniūnijų projekto, nei 
sąrašų į posėdį neatsivežė. Tas 
reikalas atidėtas sekančiam po-

Detroito skelbimai
pTtraV P U T R I U S

Dažo — Dekoravimas — 
Kambarius — Verandas —. 
įdeda "Plaster Board Visi, rūšių

grindų Ir sienų plytelSs.

12787 Grand’mont Rd.. Detroit 27,
Michigan - Tel. VE 8-4064^

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

YVJLB stotis — banga 1400

aštuonios krepšinio ir tinklinio 
komandos, manoma tų koman
dų ir daugiau steigti, todėl ka
muoliams ir tinklams jau reika
lingos didesnės sumos pinigų, o 
kur dar uniformos. Valdyba “Ko
vo” prašymą patenkino.

Bus bandoma surasti didesnę 
salę ir daryti Detroite naujų 19- 
70 metų sutikimą visiems vie
noje vietoje. Žinoma toks atsiti
kimas būtų pirmą kartą šioje ko
lonijoje. j

Posėdžio pabaigoje Vytas Pe-! 
trulis pasiūlė ir perskaitė iš anks
to paruoštą sveikinimą LB ta
rybos suvažiavimui (Chicagoje 
balandžio 19 ir 20 d.). Jūsų ko
respondento pasiūlymu iš sveiki
nimo buvo išleistos tos vietos ku
rios lietė spaudą, laikraščius, po
lemiką ir žurnalistinę etiką. Pa
likta sveikinimai tarybai bei val
dybai ir kad pritariama jų dar
bams.

VI. Selenis
—o—

IŠ AT-KŲ VEIKLIOS

— Margučių ritinėjimo išky
los metu Dainavoje, bal. 12 d., į- 
vyko at-kų tėvų susirinkimas, ku
rio metu buvo sudarytas At-kų 
Tėvų kbmitetas. J komitetą įei
na A. Mičiūnienė, M. Petrulienė 
ir J. Baltrušaitis.

— Birželio 8 d. Dainavoje į- 
vyko at-kų metinė šventė. Pro
gramoje: 11 vai. Šv. Mišios, ku
rių metu duos įžodį nauji nariai; 
trumpa akademija, kurios metu 
tars žodį dr. K. Keblys ir moksl. 
at-kai išpildys meninę programą. 
Bendri pietūs ir sporto pramogos 
gamtoje N.

parapijos gyvenime; 5. Kad kuo palankūs žymūs amerikiečiai (se-
gausiau kviesturrie draugus ir gi-Į natoriai, kongreso 'bariai, aukšti • Kodatienei apklausinėjant pasa
ulines įsirašyti į mūsų parapiją. I dvasiškiai). I kė — jei neturėtų progos sukurti

lietuviška šeimą, geriau liktų “Se
na pana”.

Iškilmes pradėjo baliaus komi
teto pirm. L. Matvekas. Debiu- 
tantes sveikino tuntininkai Česlo
vas Anužis ir Audronė Tamulio- 
nytė, jaunimo choro ^‘Pašvais
tės” šokėjų vardu Aida Arlaus
kaitė, 1967 ir 1968 metų debiu
tančių atstovės Irena Leparskai- 
tė ir Vida Reklytė. Šį debiutan
čių balių, kaip ir kitus anksčiau, 
suruošė abiejų skautų tuntų tė-

MOTERŲ ŠVENTĖ SU 
JAUNIMO CHORU

Šeštad ienials 
Patrtcta Bandža 
Algis Zaparackas

3:00 Iki 4:00 p. P- 
tel. 278-3260 
tel. 549-1982

-kalph j. VALATKA 
48227

15750
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— Motinos dienos minėjimą 
gegužės 4 d. 12 vai. L. namuose 
ruošia L.B. apylinkės valdyba, 
programą išpildys abiejų litua
nistinių mokyklų mokiniai.

ALRK Moterų Sąjungos 54-to- 
ji kuopa, veikianti Dievo Apvaiz
dos parapijoje, balandžio 30 d. 
švęsdama savo veiklos 50-ties me 
tų jubiliejų, pasikvietė Detroito 
jaunimo chorą, kuriam vadovau 
ja muzikas Stasys Sližys, giedoti 
laike iškilmingų pamaldų ir at
likti meninę programą. Šv. Mi
šias lietuvių kalba laikė kun. Al
fonsas Babonas. Jaunimo choras 
gražiai pagiedojo lietuviškų gies
mių ir iškilmingų pamaldų už
baigai muzikas Stasys Sližys var
gonais išpildė J. S. Bacho kon
certinę tokatą ir fugą D-minor, 
parodydamas vargonų muzikos 
grožį ir didingumą. Lietuvaitės 
moterys, kurios 1919 m. kovo 28 
d. dar Šv. Jurgio parapijoje, ka
nauninko F. Kemešio ir Pranės 
Aleksienės pastangomis susiorga
nizavo į 54-tą kuopą, parodė, kad 
jos savo parapijos bažnyčioje Die 
vą nori garbinti lietuviška mal
da ir lietuviška giesme. Lietuviš
koji giesmė, kuri čia buvo retas 
svečias, paliko gilų įspūdį para- 
piečiams ir todėl nenuostabu, 
kad jaunimo choras yra vėl pa
kviestas šioje bažnyčioje giedoti 
gegužės mėn. 18 d. , kada 7 
maži lietuviukai, savo gimtoje 
kalboje paruošti, priims Pirmąją 
šv. Komuniją.

Po pamaldų, bažnyčios salėje 
įvykusiuose pietuose, dalyvau
jant apie 150 asmenų, atlikus ju
biliejinės šventės programą, vėl 
pasirodė jaunimo choras su me
nine programa. Muz. Stasiui Sli
žiui diriguojant buvo sudainuo
tos 4 dainos. Jas pianinu palydė
jo R. Sližytė. Programos pranešė 
jomis buvo B. Kvietytė ir A. Ar
lauskaitė. Su entuziazmu ir jau
nystės šypsena čia gimusios mer 
gaitės ir berniukai labai gražiai 
išpildė lietuviškas dainas, kurias 
su nustebimu ir susijaudinimu se 
kė vyresnės šios šventės dalyvės, 
vėliau reiškusios komplimentus 
ir padėką choro vadovui ir jo da
lyviams.

Detroito jaunimo choras, tur 
būt, ir toliau liks gal vieninetliu 
lietuviškos dainos ir giesmės re
prezentantu ir čia bus nuopelnas 
muz. Stasio Sližio, kuris kaip mu

zikas ir patyręs pedagogas moka 
dirbti su jaunimu. Ypatingai ma 
loni staigmena Windsoro lietu
vių atžalyno įsijungimas į Detroi 
to jaunimo chorą, kurį repre
zentuoja šios jaunos lietuvaitės: 
Aldona Tautkevičiutė, Virgini
ja, Nijolė ir Dana Giedriūnaitės,

Detroito jaunučiai ir jauniai atei tininkai 
atvelykį Dainavoje,

ridinėja margučius per

PAS H. SEI6AN JAU PAVASARIS!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU .PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT.

G A N ’ S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
TEL YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

nusikaltimas ir BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50 

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

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

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL
4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

Eimm ■  - > — — —  in   

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

800 vartotų ir gerame stovyje automobilių 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 1 d.

CLASSIFIED GUIDE
HELI’ VVANTED — MOTERYS

A. -į- A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą POVILU dukterį AUDRONĘ ir sūnų 
ALGĮ, mūsų mokyklos 6 kl. mokinį, nuoširdžiai už

M 1 S C E L L A N E O II S NOKI PIRKTI li E A L E S T A T E

jaučia

Čikagos Aukšt. Lituanistuos 
Mokykla

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų įmetu patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Ieškome pirkti 2-3 mieg. bunga- 
low, nesenesnj 20 m mūrą. Savi
ninkai rašykite: Pirkėjui, 7030 S. 
Tai man Avė., Chicago, III, 60629

Arti Marąuette pko.

EKPER’D GEN’L OFFICE VVORK
Mušt have high schcol education 
and be good at typing
Mulvihill Bros. Motor Service, Ine. 
1912 So. Jourdam Ct., Chicago, III. 

Phone — CA 6-7580

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

A. ABALL ROOFING C0

Skubiai parduoda mas Marąuette
pko apyl. 10 meti) senumo namas-- 
2 butai po 4 l/i kamb.. įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

ii kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys Gazo Šilima 2 maS. 
garažas. Marąuete pko. apyl.

ENPERIENCED COOK WANTED
for 6 clergymen 5 days. 3 to 7 p. 
m Good pay. South Chicago area 
Call 752-1377 after 6 p m.______

A. -Į- A
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą POVILU, dukterį AUDRONĘ ir sūnų 
ALGĮ, musų mokyklos 6 kl. mokinį, nuoširdžiai už
jaučia

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

įsteigta prieš 41* metus 
Dengiame visų rūšių stogus lan,

me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūra "tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Čikagos Aukšt. Lit. Mokyklos 
6(104) kl. auklėtoja ir mokiniai

APDRAUDU AGENTŪRA 
Namą, gyvybės.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Patogios
mokėjimo
lygos.

Išsl-
s»- Heating Contractor

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertimai

z\pdraudŲ Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283

E X P ,E R I E N C F D

CLERK TYPIST
5-day week — full time — $2.85 
plūs. Call —

R P. O'BRIEN, 421-3735

HELP WANTED — VYRAI

Industrial Metai 
Fabricator 
— n e e d s —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

VYRAI IK MOTERYS

Steady vvork. Paid holidays Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization

A. "J“ A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrui POVILUI, dukrelei AUDRONEI ir sū
neliui ALGIUKUI nuoširdžią užuojautą reiškia

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2283

A. ir 0. Juodvalkiai 
A. ir L Tverai

Hmmiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiuimiimiiir 
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONA8 PRANOKUS 
Stabdžiai, San kalios, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588 

illllillllllllfilllllllllllllllllilllllllllllilllliu

įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius tr air oonditioning ) 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens, šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. \Vestern, Chicago B, III.

Telefonas VI 7.3447.

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Maisto krautuvės su namu ai- nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
švarus. Nebrangus.

S butų mūr. 6—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
*75,000.

Exeell. Iinimediate Openings For

TEACHERS
Psychologist Speech Clinician 

Primary And Intermediate 
Spccial Education Teachers 
— Attractive Salaries —

Write: F. E. Brouh.ard
County Superintendent 

COURTHOUSE 
Atlantic, Iovva 50022 

PHONE — (712) 243-1480

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

INSIDE SALES
Man to train for inside penma- 

nent sales position handling tele
phone and mail orders.

Good starting salary, Insurance, 
Hospitalization and Pension Plan.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Ta* 

Notary Public
2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best, Agency, 2925 W. 113. PR 8-6032 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai

Call MR. BERINGTON 
or MR. SULLIVAN 

LA 1-2122

Reiškiame gilią užuojautą _
VANDALINUI DOM^SKIUI

ir jo šeimai, jo tėvelio (V.lmuje) mirt.es 

proga. . _r Juzefą Urbamene

Stanislava ir Algirdas Didziulia 
Donata ir Kostas Burbai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Nevv BulfaJou, Michigan — Sa
vininkai išvyksta j Floridą, par
duoda naupą mūr. 9 kamb. ‘•ranch” 
namą. Dalį galima išnuomoti paja
moms. Skambinti tel.

(616) — 469-0696
BEBWYN — Statybininkas par

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800,

6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
auto mūro garažas. Apie 71 —

Apyl. 68 ir Kostner, Naujai deko
ruotas, iy2 aukšto mūr, namas,

I 45 p- sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
889-8958.

EXPER. JANITOR
Mušt be reliable and sober. Age 25 
to 55. For more Information phone 
iMr. VVright at 747-2656 or 747-3008 

SILICONE SERVICE, INC.
24 Plaza, Pk. Forest, III.

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, moks
lo draugę

VANDELINĄ DOMANSKJ
ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

llllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
iiiiiiiiiimimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR

Zigmas Kuprėnas ir 
Petras Kubilius su šeimomis

STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

duoda naują mūr. 9 kamb. ‘‘ranch 
mą, labai dideli kamb. ąžuolo me
džio papuošimai, keramikos plyte
lių vonios. Arti CBQ gelžkelio. Virš 
$60.000. LU 6-3696.

BERWYN. For sale by builder —
de luxe brick 3-flat, extra large 
rooms, oak wood throughout cera- 
mic tile baths, elose to CBQ Rail- 
roaa. mid $6(kfi. LU 6-8969.
l*/2 aukšto .mūrinis namas 5117 S. 
California. 6 kamb. butas, plius 
pajamos. Mokesčiai $350.00 Tuo
jau galima užimti. Įmokėti $6,000: 
8% morgičius. Skambinkit nuo 
8:30 iki 10:30 v.r. RE 7-2762.
Evergreen Pk. arti mokyklų, 3-jų 
mieg. k. mūr. namas su mūro ga
ražu. įrengtas bsmt., modern. sti
liaus rezidencija. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. G A 3-6386.

Mozart. $24.900. i BriKhfon Parke parduodamas biz
1 $4 aukšto mūras. 2 butai, 2 auto nio namas. — Krautuvei patalpa ir

mūlųa$26N800JaS Mdyma8- Arti j 4 kamb. butas apaėioj^S kamb. ir
2 butų mūras. Platus lotas. Mūro 3 kamb. butai viršuj. RE 5-6209.

garažas. Prie pat Marąuette pko —------------------------------------------------------
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,600.

S butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 buitį liuksus mūras. Modernios

Išnuom. apšildomas 3-jų kamb. bu
tas pirmame aukšte. Vidutinio 
amž. dirbančiai porai. $105.00.

6824 So. Rockvvell Street
71st tr Ta Ima n Avė. išnuom. 5

vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy- kamb hut»< vidutinio cm* nonai mas Irenirtas bsmt. 50 p. lotas. 2 Mitą* Vidutinio amž. porai.mas. įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-Jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 meti} švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air oonditioning, 
lnter-oomm. Mūra garažas, platus 
lotos. $84,000 Turime raktus.

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

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer wants ener- 
getic man for all kinds general 
factory work. If not experienced, 
we will teach.

Gyva, lengva kalba, perpinta 
įmoru, autorius atskleidžia sa- 
> jaunystės dienas Lietuvoje, 
mnazijos bei seminarijos laikus 
studijas užsienyje. Jis pasako- 
savo laimėjimus ir nepasise- 

mus visuomeninėje veikloje, 
>audos srity ir dvasininkų luo

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee — VVA 5-8063

BANGA

me.

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

lllllllillllllllIII3IIIIIlilllllllllilllIIIIIIIIIM  
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽI V VIZITINIU KORTELIU, 
kreipkitės j 'Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskit*:

TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 484-0421 

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

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

6 kamb. 10 metų de luite mūr. 
bungalow. prie Marquette pko. 1 % 
vonių. Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1H ankšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600

Prie 72 lr Lavvndale — 6 kamb., Į 
9 metų do luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 68 lr VVt-.slern z butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Tolinau — Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 pc 
6 kamb. ir butas rūsy 8-Jų kamb. 
$28,900.

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

Rami vieta Telef. 585-5285.

TRUCK DRIVER
FOR FURNITURE COMPANY. 

Age 25 or over
Also GENERAL OFFICE GIRI.

Some exp. wlth credlt, lite typing. 

PHONE 521-5300

2467 West <KHb Street 
TeL HE 4-7482

WAREHOUSE
MEN
FULL TIME P

No Experience Necessary

PARDAVIMUI

Apply
R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Elston Avė., Chicago * 

PHONE 545-0131

TELEVIZIJOS

LEONAS REAL ESTATE

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629

Spalvotos tr paprastoa, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

INCOME TAX — NOTARIATAS 
IMIGRACIJA

2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 $4 VVest A5th Street 
Chicago, IUinois 

Tel. GA 4.8654 ir GR 6-4339
Illinois gyventojai turi pridė

ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

MDRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G* skelbimų kai-

visiems prieinamos

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

Parduodamas
Daromi ir liudijami vertimai. Tyar- CADILLAC _ coi;pE nE VILLE 
komi pilietybes dokumentai, pildo- . v,t„L.kv m „tiarai kitoki švarus- Sera™ 8tovy- šerai užlaiky

tas automobilis. Kreiptis į B. R.mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Pietkievvicz, Crane Savings & Loan 
Association, 47th ir Rockvvell St.

REA L ESTATE
5 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

9 no 5 K kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,600.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios. ši
luma gazu. Garažas Nstolt mūsų |- 
stalgo. (18 *ss

9 po S kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentama Teiraukitės.

19 batų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

ftooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. mūr. “Bullt-lus”. kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H ankšto mūr. 6 tr 5 kamb. 1 
lšjlmal. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 6’ ir Oakley 919.600

NERIS REAL
6924 South Western Avenue

N
Tel. 471-0321

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

ĮSIGYKITE DABAR !

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga

Gd. Starting Salary And Company 
Benefits.

Inunediate Discount.

Apply

Montgomery Ward 
and Company 

10601 W. Seymour 
Franklin Park, Illinois

Machine Operators •
Top wages.

Excell. fringe benefits

Call Tom Patton, 384-1000

BAKERS HELPER
STEADY EMPLOYMENT 
GOOD ADVANCEMENT

Apply: Maurice Lenell
4474 N. Harlem Avenue

EXPERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and used, 4n liou.r floor time. 
Denio all fringes. Top pay plan. 
Excell. Benefits.

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

4.00
2.50
2.50
3.00
3.00
2.50
2.50
3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
aigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į ‘‘Drau-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MABųtETTE GIFT PARCEL SERV. 
9608 ilflth St. Tel. AVA 5-2787
2501 60th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa-
kymal.

K. ir V. Žukauskai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiillillllillllllllllillllllllllllilillillllllilliillllllllllllllllllillliii lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik

O’CONNEI.L CHEVROLET 
Tel. — Maywood 681-4000

An Eąual Opportunity Employer

IUinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams. Platinkite “Draugę”.

SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

m*
Mnrnber of M L.S

A L E X ŠATAS — REALTOR
Ma!n office 5727 W. Cermafk Rd- Cicero, III. Tel. OL 6-2288 

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo

4IMMMIa«UUUIMlllUUUUUUUUIIUUIHIIIIIUIIUIIilllllllllllllllllliliilMIIIUIIIM>

FURNITURE STORE
pagal JAV veikiančius įstatymus, Noeds one dependable man over 25 

for delivery, shipptngoldbet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa- receutng and other duties. Steady
šaulyje bei Nepriklausomoje Lie- ^"/ki^Stionr018'

,UA?Xiru skyriumi - “Klausi-' COLUMBIA FURNITURE CO

i mai ir atsakymai — aiškinami ------------------------------ — .
su testamentų sudarymu kylan-, FACTORY VVORK MALĖ
tys neaiškumai, tuo būdu patie- Ase open. Want light intereatlng 
kiant lengvai suprantamus nuro- 1 grawth'n .mllion^of a,nnatioL?i con- 

dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir ^Xct^pp^es shiV"opemTppiy 
ko vengti. *“

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

ln Sekai, company

CHEMFOAuM DĮV. 
ttOO S. industrial Driv®

ST. CHARLES. ILLINOI8

Skelbkite® “Drauge”.

mirt.es


.Iš studentų sukeltų rausjų Denmarke, S.C. Ginkluoti studentai, užėmę kolegijos 
knygyno patalpas, per langą siekia maisto, kurį atnešė jų rėmėjai.

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.)

— Antano Škėmos akademijo
je — spektaklyje gegužės 10 d. 
8 vai. be turtingos literatūrinės 
programos, svečiai bus pavaišin
ti kavute. Rengėjai jau pasirūpi
no, kad svečių automobiliams 
būtų užtikrinta gera apsauga.

— Naujas tėvų komitetas. L. 
bendruomenės apylinkės litua
nistinės mokyklos tėvų susirinki
mas įvyko balandžio 27 d. L. na
muose. Mokyklos vedėjo Prano 
Zarankos ir tėvų komiteto pirm. 
Juozo Orento pranešimai buvo 
iš anksto atspausdinti ir tėvams 
padalinti, todėl dėl jų buvo tik 
padiskutuota. Į naują tėvų komi
tetą išrinkti: Elvira Idzelienė, 
Kazys Kizlauskas, dr. Benjami
nas Kvietys, Liudas Mikalonis, 

Tlldona Nemanienė, leonas Pe
tronis ir Elena Zubrickienė. J 
rev. kom. — Juozas Orentas, Va
cys Lėlys ir Birutė Šverienė.

—Mokslo metų užbaiga. L.B. 
apyl. lituanistinės mokyklos mo
kslo metų užbaigimas įvyks gegu
žės 25 d. ir prasidės 10:30 vai.

Šv. Antano bažnyčioje pamal
domis. Iškilmingas aktas 12 vai. 
T., namuose. Bus galima apžiūrė
ti ir mokinių darbų parodą. Iš
leidžiamojo — VIII skyriaus eg
zaminai bus gegužės 10 ir 17 d. 
Paskutinė mokslo "drena gegužės
24 d.

— Albinas Grigaitis balandžio 
27 d. buvo gausaus būrio drau
gų pasveikintas gimtadienio pro
ga. Jo puikioje sodyboje Ster- 
lin Hts. vaišių metu sveikino 
vvindsorietis Petras Januška, Juo
zas Trečiokas (iš Kitchener, 

Tint.), Vladas Mumgaudas (iš 
Toledo, Ohio), Juozas Rutkaus
kas, T. Merkevičienė ir Petras
Putrius.

— Golfo sezono atidarymo 
turnyras, kurį savo nariams su
ruošė LSK “Kovas” praėjo su su
sidomėjimu ir gerai pasisekė. 
Varžėsi 31 tos sporto šakos mė
gėjas. Nors oras buvo gražus, 
saulėtas ir šiltas, tačiau į rezul
tatus atsiliepė stiprus pavasario 
vėjas. I ir II vietas pasidalino Ri
mas Keženis (rezultatas 89) ir 
#indsorietis Al. Buntinas (89), 
III ir IV vietas pasidalino Algis 
Rugienius (95) ir Pranas Čekaus- 
kas (95), V. vietą Jurgis Gerulai
tis (96).

Sekantis lietuvių golfo turny
ras įvyks birželio 8 d. Maple 
Lanes golfo laukuose dalyvau
jant Detroito ir Clevelando gol- 
fininkams.

— Rimas Kasputis, jaunas a- 
kordeonistas, “Šilainės” dvide
šimtmečio banketo metu ne tik 
gros šokėjams programą atlie
kant, bet dar solo atliks keletą 
muzikinių dalykėlių.

— Organizacijų centro (DL- 
OC) valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Kazys Veikutis, vice
pirm. Rimas Sukauskas, sekr. Jo
nas Švoba, fin. sekr. Petras Pago
jus, ižd. Vacys Lėlys, valdybos 
nariai Antanas Sukauskas ir Pe
tras Januška.

k Rašyt. Algirdas Landsbergis 
balandžio 27 d. D. ir J. Jurgučių 
namuose, skautų akademikų pa
kviestas, skaitė ištraukas iš savo 
dramų: “Kelionės”, “5 stulpų turi

gaus aikštėje”, “Meilės mokyklos” 
ir “Barzdos”. Rašyt. A. Landsber
gio pasiklausyti atvyko apie 40 
akademinio amžiaus jaunimo. 
Po paskaitos įvyko skautų aka
demikų sueiga.

— Vidos ir Viktoro Memenu 
sūnus Viktoras Antanas buvo pa
krikštytas balandžio 19 d. Dievo 
Apveizdos bažnyčioje. Iš St Louis 
buvo atvykę Vidos tėveliai Ona 
ir dr. Antanas Čerškai ir dėdė 
Juozas Salažius. Iš Rochesterio 
Vidos krikšto motina Bronė Sala- 
džiuvienė (pik. Pr. Saladžiaus 
našlė). (sln)

CHICAGOS ŽINIOS

PREZIDENTAS SVEIKINO 
NAUJA DIENRAŠTĮ

Prezidentas Riehard Nuomas 
telefonu pasveikino naują Chi
cagoje leidžiamą popietinį dien 
raštį Chicago Today, pirmadie
nį išėjusį pirmą kartą. Vieniems 
naujas laikraščio formatas pa
tinka. Jis panašus į Sun-Times. 
Kitiems senasis Chicago Ameri
can laikraštis geriau patiko.

NAUJAS GENERALINIS 
KONSULAS ATVYKO

Alan Rothnie atvyko su šei
ma Ghicagon. Jis čia bus nau
jas Anglijos generalinis konsu
las. Anksčiau yra tarnavęs Mas 
kvoje, Vienoje, Bangkoke, Mad
ride, Kuwaite ir Baghdade.

GELEŽINKELIO STOTIS 
UŽDAROMA

Meras Daley praneša, kad 
gal dar šįmet užsidarys Grand 
Central stotis, kuria naudojasi 
Baltimore & Ohio ir Chesapea-

Detroito lietuvių veikėjui, nese
niai sukako 60 m. amžiaus. (Pa
tikslinimas. IV.25 d. “Drauge”, 
VI. Bublio rašinio antrinėje an
traštėje, minint jo vardą, vieno
je vietoje įsibrovė aiški korek
tūros klaida: buvo parašyta 

— Jurgiui Mikailai, žinomam jUOZas _ turėjo būti Jurgis).

Lietuvos Karo Istorikui
A. d- iA

PROF. DR. K. AVIŽONIUI 
mirus, jo žmonai, seseriai, broliui. Lietuvių Veteranų 
Są-gai RAMOVE, Lietuvių Istorijos D-jai, Lituanis
tikos Institutui, Lietuvių Profesorių Draugijai Ame
rikoje ir mūsų Šviesuomenei užuojautą reiškia

S. Dirmantas

A. A.
BRONISLAVA SVABINSKIENE

TAUJINSKAITĖ
Gyveno 2323 W. Lyndale Avenue.
Mirė balandžio 30 d., 1969, 2 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities.
Amerkoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Olympia Steponaitienė, anū

kė Elizabeth Kaehn, anūkas Česlovas ii4 kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 So. Western Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 3 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, anūkė ir anūkas.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiH
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas................................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas .................................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ...............  $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Angių—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų
žodynėlis.............$2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

G Ė L S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
k^GIJŽAUSKŲ 

BEVFRIjY HTIjIjS GŪUINYČIa
2443 W. 6Srd St., Chicago, Illinois 

PR 8-0833 — PR 8-0834

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

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

55E

ke & Ohio geležinkeliai. Jie sa
vo traukinius nukreips į North 
Western stotį. Tokiu būdu apie 
45 akrų sklypas bus panaudo
tas naujai statybai, ši žemė, 
miesto centre, dabar verta apie 
10 mil. dolerių. Siūloma, kad 
Dearborn ir La fialle geležinke
lių stotys irgi būtų uždarytos.

KILNOJAMIEJI TILTAI DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 1 d. 7
Prie Chicagos upės ir Calu

met uosto dar veikia 53 kilnoja
mieji tiltai atplaukiančiųjų lai
vų praleidimui. Pernai šie til
tai iškilo 39,034 kartus. Jud
riausias tiltas yra prie Calu
met upės ir 92-tros; antras jud
riausias prie 110-osios.

Mielai mūsų tikrajai nariai
AUDRONEI TAMOŠIŪNAITEI,

jos brangiausiai Mainytei mirus, reiškiame 
gilię užuojautę ir kartu liūdime.

Akademikių Skaučių Draugovė

Mylimo tėfv’o netekusias
p. ELENĄ ZAPUSTIENĘ

ir
p. MARIJĄ EDELIENĘ

bei ju šeimas skausmo valanda nuoširdžiai 
užjaučia

Lydija Jakovickienė 
Ona ir Bronislovas Kovaliauskiai 
Elena ir Antanas Repšiai 
Elena ir Aleksandras Zujai

A. f A. MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 
mirus, mūsų mielą prietelį POVILĄ TOMOŠIONĄ, ne
tekusį mylimos žmonos, vaikus AUDRON? ir ALGIU
KĄ netekusius brangiausios pasaulyje motinos, šir
dingai užjaučiame ir liūdime kartu.

ONA IR STEPONAS ŽIUPSNIAI
GENE: ŽIUPSNYTE CHILDRESS IR JOS ŠEIMA
RIMAS ŽIUPSNYS SU SAVO ŠEIMA

Mylimai dukrelei A. + A. VIOLETAI tragiškai 

žuvus, skausmo valandoje

MARIJĄ MIKALČIUVIENĘ
ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Julija Bičiūnienė su šeima

A.

CATHERINE DANBER
(DABROVVSKAS) Pagal tėvus šeštokas

Gyveno 7040 S. Rockvvell Street, Chicago, Illinois.
Mirė balandžio 30 d., 1909, sulaukus 66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Theodore, sūnus Ijconard, 

marti La Verne, anūkai \aney Remenekus, Lavvrence ir Linda 
Danber, brolis Joseph šeštokas ii' kiti giminės, draugai lr pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 VV. 
71st Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 3 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėto 
į sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, SŪNUS, MARTI IR ANŪKAI.
Laldotuvlii direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2315.

A. + A.
MARIJA TAMOŠIŪNIENE

GUCNIOTfi

Gyveno 7218 So. Richmond Street, Chicago, Illinois.
Mirė bai. 29 d., 1969 m., 4 vai. ryto, sulaukus 48 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskr., Leliūnų parapijos, 

Antalgės kaimo. Amerikoje išgyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas, duktė Au

dronė ir sūnus Algis, Lietuvoje sesuo Ona Budreikienė, 3 bro
liai — Juozas, Kazys ir Antanas Girniai su šeimom, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami

Kinas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, ge
gužės 2 dieną iš koplyčios 9 valanudą ryto bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo parap.bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė ir sūnus.

Laidotuvių direkt. A. Petkus' ir Sūnus. Tel. 476-2345.

PADĖKA
Netekę savo brangaus vyro ir patėvio

A. -į- A.
ANTHONY J. YANAVICH

(Antano Janavičiaus)

Mirusio balandžio 13 d., 1969, Detroit, Michigan.
Visiems suteikusiems Daskutinį patarnavimą, dalyvaudami 

koplyčioje, bažnyčioje ir laidotuvėse, reiškiame gilią padėką.
Ypatingai dėkojame šv. Antano parapijos klebonui kun 

J. Walter Stanievich ir klebonui kun. D. Lengvinui už gedu
lingas pamaldas ir palydėjimą į kapines

Esame dėkingi gausiai aukojusiems šv. Mišioms, siun- 
tusiems gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu ir laiškais.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių 
direktoriui Vai. Baužai.

Dėkingi,

žmona Anna,
posūniai John ir Alphonse Tupakavich

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wost 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE__________________ Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS ’
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN ~
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD*, OAJKLAVFN, ITT/- T©L 636-232C}1



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 1 d.8

X Česlovo Sasnausko “Re- 
ąuiem” kūriniu šiemet pagerb
sime savo žuvusiuosius ir ko
vojusius bei visus kritusius už 
Lietuvos laisvę birželyje. Tą 
kūrinį su solistais atliks VI. 
Baltrušaičio diriguojamas cho
ras Marąuette Parko lietuvių 
bažnyčioje birželio 14 d. vaka
rą. šį koncertą ir tų žiauriųjų 
įvykių paminėjimą šiuo nepap
rastu būdu rengia LB Chicagos 
Apygarda, kurios pirmininku 
yra Andrius Juškevičius.

X šaulė Stasė Cecevieienė, 
Vytauto Didžiojo šaulių meti
niame susirinkime, buvo išrink
ta moterų šaul. vadove. Dabar ji 
organizuoja šaulių ekskursiją į 
Dainavą kultūrinės savaitės pa
baigoje. Iki šiol jau įregistruo
ta 32 asmens. Dar yra 7 asme
nims vietų. Skambinti CV pirm. 
p. VI. Išganaičiui.

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
tvirtai tiki, kad visi ateitininkai 
sendraugiai, buvę jo studentai, 
bendraminčiai ir draugai savo 
auka prisidės prie monografijos 
išleidimo.

X Liet. Žurn. S-gos Chicagos 
skyr. narių susirinkimas įvyks
ta gegužės 2 d. penktadienį, 7 
vai. vak., J. Kapačinsko bute, 
6811 So. Maplewood Avė. Na
riai kviečiami dalyvauti.

X Marijos Nek. Prasidėjimo 
seserų (Putnamo) Marąuette 
Pk. rėmėjų susirinkimas gegu
žės 4 d. neįvyks, nes tą pačią 
dieną yra šv. Kazimiero seselių 
rėmėjų 50 metų auksinio jubilie 
jaus seimas. Susirinkimo data 
bus paskelbta vėliau.

X Dešimt lituanistinių mo
kyklų ir Vyčių choras išpildo 
programą Moksleivių koncer
te, kuris bus gegužės 4 d. 6 v. 
v. Jaunimo centre. Lietuviškoji 
visuomenė prašoma gausiai at
silankyti.

X LB Tarybos sesijoje, kuri 
įvyko Chicagoje, buvo visais 
balsais nutarta apmokėti visas 
Bendruomenės skolas, likusias 
po III Kultūros kongrąso ren
gimo. LB centro valdyba buvo 
įpareigota nebedelsiant išmokė
ti pinigus visiems tiems, ku
riems dar neatsilyginta.

X šv. Jurgio, Pasaulio skau
tų patrono iškilmingą minėjimą 
suruošė pereitą sekmadienį Chi
cagos lit. skautai, -ės Bogen mo 
kykloje. Dalyvavo keli šimtai 
skautiško jaunimo, nemaža tė
vų ir svečių.

x Jonas Pečiulis, “Draugo” 
prenumeratorius Hammond, 
Ind., dėkodamas už kalendorių 
ir korteles, prisiuntė 5 dol. au
ką. Ačiū.

x Kaip saugotis nuo sklero
zės, — 269 Alvudo radijo pa 
skaita šį ketvirtadienį, gegužės 
1 d., 10 v. r. (Slophie Barčus Ra
dijo šeimos valandoj.

X Viskas iš papuošalų — 
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės; auksiniai žiedai, žiedai 
su deimantais ir kt. brangiais 
akmenimis, gintaro puošmenų, 
kultūriniai perlai ir kt. Terra 
3237 W. 63 Str., Chicago, III. 
434-4660. (sk.)

X Jei gyyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747. (sk.)

X lni. Mindaugas J. Klygis,
gyv. Evergreen Parke, paskir 
tas atsakingoms pareigoms, kai 
po Manager Produet Planning, 
Health Products Div., Borg — 
Warner korporacijoje. Mindau
gas yra baigęs mechaninę inži
neriją Illinois universitete; Lie
tuvoje ir Vokietijoje yra studi
javęs mediciną.

X Elena ir Vladas Lapai, 
Cicero gyventojai, mėnesiui iš
vykę atostogų į Miami, labai 
džiaugiasi gražiu oru ir patogio
mis vasarojimui sąlygomis.

X Domia Jean Brazis, duktė 
žinomo mūsų solisto Algirdo ir 
Aldonos Brazių, susituokia su 
James Michel Ibrignani. Jung
tuvių apeigos įvyksta šį šešta
dienį Švč. M. Marijos bažnyčio
je Marąuette parke, 2:30 vai. 
Vestuvių puota bus Marriott 
viešbutyje, 8535 W. Higgins Rd., 
Chicagoje.

x Kr. Donelaičio mokyklų
tradicinė — jubiliejinė sporto 
ir dainų šventė įvyksta š. m. 
birželio 1 d., sekmadienį, tėvų 
marijonų soduose Clarendon 
Hills, III. Mokyklos šventei stro 
pi ai ruošiasi ir prašo visus tė
vus bei mokyklos bičiulius re
zervuoti tą sekmadienį šiai pa 
vasario šventei.

X Robert Zapolis, žinomo 
chieagiškio lietuvių veikėjo 
Frank Zapolio sūnus, St. Ber 
nadette mokykloje, Evergreen 
Parke, III. suruoštu Michi
gano ežero bangų reguliavimo 
projektu laimėjo I-ją vietą. 
Tam pačiam projektui Chicagos 
amfiteatre suruoštoje visos 
Chicagos mokyklų tos rūšies 
darbų parodoje pripažinta II 
vieta.

X A. Marius, M. D., gyv. 
Cleveland, Ohio, žinomas visuo
menės veikėjas, pratęsdamas 
prenumeratą pridėjo 5 dol. au
kų mūsų spaudai paremti. Ačiū.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pines nuo gegužės 1 d. galima 
bus lankyti kasdien nuo 9 vai 
ryto ligi 7 vai. vakaro.

X D. Iešmantas, Euclid, Ohio, 
pratęsdamas prenumeratą pri
dėjo 5 dol. aukų spaudai parem
ti. Dėkojame.

X Sol. V. Kojelienė gegužės 
4 d. koncerto proga viešai pa
sirodys lietuvių ir svetimtaučiu 
publikai Orchestra Hali salėje, 
220 So. Michigan Avė., atlikda 
ma meninę programą, o visą 
pelną, kuris būtų gautas, at
skaičius faktines rengimo išlai
das, paskyrė Balfui — šalpos 
reikalui. (Tai džiugi ir sveikin 
tina naujiena! (pr.)

X Įvyksimos š. m. gegužės 
25 d., Jaunimo Centre Lietuvių 
Fondo vakarienės proga tapo 
padidinti įnašai šių mirusiųjų 
LF narių: a. a. Vinco Juodelio 
iš $100. iki $200., padidino 
L. Juodelienė, a. a. Itn. Antano 
Šarūno Vado palo iš $100.00 iki 
$200., padidino Aldona Vadopa- 
las, a. a. Vytauto Bagdanavi- 
čiaus iš $200. iki $300., padidino 
Jonas ir Vaclovas Bagdanavi- 
Čiai, a. a. sav. kūr. Adomo Zabu- 
ko iš $200. iki $300., padidino 
Ona Zabukienė. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chica
go, III. 60629, telef. 778-2858

(pr.)
X Reikalinga moteris dieno

mis prižiūrėti vaikščiojančią li
gonę. Marąuette pke. Dėl sąly
gų susitarsime. Skambinti 
HE 4-7001 (sįk.)

Dals Chicagos visuomenės liet. religinės spaudcĮs dienos metu Nuotr. V. Noreikos

Cllll’AGOJ III APYLINKES!
JAUNIEJI LAIMĖJO 

PREMIJAS
Raimundas Brizgys, Rober

tas Kamauskas ir Marius Kas
niūnas, laimėję Brother Rice 
aukštesniojoje mokytkloje pir
mąsias premijas už savo pro
jektus, dalyvavo Chicagos mies
to ir apylinkių surengtoje moks 
lo parodoje ir čia taip pat lai
mėjo pirmąsias premijas. Iš vi
so šioje mokslo parodoje daly
vavo su savo projektais per 
700 mokinių. Laimėjusieji pir
mąsias premijas gegužės 9 d. 
vyksta į Urbanos universitetą, 
kur vyks Illinois valstijos aukš
tesniųjų. mokyklų mokslo paro
da. Ciia laimėjusieji vyks į Cle- 
velandą, kur bus surengta visos 
Amerikos mokslo paroda. Šie 
trys jauni lietuviai savo projek
tus tobulina, tikėdamiesi toli
mesnių laimėjimų. Robertas 
Karnausikas, kuris yra trečios 
kartos lietuvis, už savo projek 
ta laimėjo aukščiausiąją premi
ją-

LANKĖSI CHICAGOJE

Dr. Marija Ramūnienė savai
tei atvyko į Chicagą ir susto
jo pas p. Šleževičienę. Atvyko 
Tautinio muziejaus reikalu, ieš 
kodama tautinio meno drožinių, 
sodžiaus audinių, senovinės mu
zikos instrumentų, taip pat ieš

IŠ ARU IR TOLI

ko knygų atidaromam lietuvis- Kanados tautybių liaudies nie
kam skyriui National Library 
Ottawoje. Ypač ieškoma se
niau išleistų vertingų lietuviš
kųjų leidinių ar kitomis kalbo
mis knygų apie Lietuvą,. Dr. C.

J. A. VALSTYBĖSE
— Į Philadelphiją skrenda

Chicagos vaidintojai ir visiems 
Atlanto pakraščio lietuviams 
veža parodyti linksmą Antano 
Rūko vaidinimą — Bubulis ir 
Dundulis. Vaidintojus pakvietė 
drąsios Philadeiphijos moterys 
_  Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija, tikėdamos, kad phila- 
delphiečiai — dideli vaidinimų 
mėgėjai, suneš bent tūkstantinę 
vaidintojų kelionės išlaidoms. 
Vaidinimas įvyks šeštadienį, ge
gužės 3 d., 7 vai. vakare, L. 
Muzikinio Klubo salėje, 2715 E. 

no trijų dienų Ikonferencija. Dr. Allegheny Avė. Kviečiami visi. 
Ramūnienė yra Liaudies menų i Skambinant telefonu—324-4784, 
tarybos pirmininkė ir jai teks : Snieguolė Jurskytė teiks papil- 
sudaryti meno programą Otta-
wos miesto rengiamo Tulpių

- Roy, muziejaus etninio sky-

Dr. Marija Ramūnienė

festivalio, kuris vyksta visą sa
vaitę nuo gegužės 17 iki 25 d.

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUO
LYNO RĖMĖJU ŠVENTĖ
Šv. Pranciškaus vienuolyno 

seserų rėmėjų Chicagos apskri
tis bal. 27 d. Švč. P. Marijos

domų informacijų.
— BATUNas, kuris jau trys 

metai intensyviai daro žygius 
ir skina kelius Pabaltijo kraštų 
bylai iškelti Jungtinėse Tautose, 
šeštadienį, gegužės 3 dieną, Es
tų namuose, 243 East 34th 
Street (prie 2nd Avenue) New 
Yorke šaukia savo trečią meti
nį susirinkimą. Pagrindinę kalbą

pašvęsti atsilankant į šį susirin
kimą, ir bent tuo paremti Ba- 
tuno darbus.

— Latvių informacijos tar
nyba (Latvian Information Ser
vice, adr. O. Akmentins, P. O. 
Box 48, Dorchester, Mass. 
02122) JAV-bių prezidento’ 
Dwight D. Eisenhovver mirties 
proga išleido dviejų spalvų vo
kus, kurių įraše įdėtas ir jo 
1957 metais padarytas pareiški
mas JAV kongrese: “Remem- 
ber Estonia, Latvia and Lithu
ania... in 1940; Estonia, Latvia 
and Lithuania were forcibly in- 
corporated into the Soviet 
Union”. fv

VOKIETIJOJ

— A. a. dr .Aleksandras Vol- 
bergas, gimęs 1886 metais Vil
kaviškyje, Lietuvoje, tragiškai 
miręs 1969 metais Hamburge. 
Žuvo savo bute gaisro metu. 
Hamburgo spauda tvirtina, kad 
velionis buvo Lietuvos pilietėj 
izraelitų tikėjimo, labai kuklus

Nekalto Prasidėjimo parapijos šiame susirinkime pasakys Zam iir taupus žmogus. Buvęs milijo 
salėje suruošė šaunų metinį ban bijos ambasadorius prie Jung- nierius- Pali.co turtus be testą 
ketą, kuriam vadovavo kun. K. tinių (Tautų Mr. Vernon Johnson
Barauskas. Vyskupas V. Brizgys Mwaanga. Po to bus viešos dis 
ragino melstis, kad daugiau at- kusi jos su juo dėl progreso ir

i sirastų pašaukimų į vienuoly-' galimybių kuo greičiau iškelti 
! nūs. Kun. kleb. A. Valančius, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
I kuris šią savaitę keliauja į Ita- iajsVės klausimą Jungtinėse Tau 

riaus direktorė, labai palanki nją dviem savaitėm, prašė mels tose Darbotvarkėje bus ir kitų 
einamųjų reikalų gvildenimas

nės krizės sunkumai, ši^eį^l naujųjų Batuno vadovauja-! kokios rQžies 
bankete meninę programą iš- mų organų rinkimai. Susirinki

Dr. V. Vygantas kalba Chicagoje, 
liet. religinės spaudos dienos metu.

Nuotr. V. Noreikos

x 40 valandų atlaidai puoš
nioje Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
baigėsi antradienio vakarą. Vai
šingas, plačiai mylimas klebo
nas kun. E. Abromaitis buvo 
susilaukęs į atlaidus daug sve
čių, jų tarpe ir vysk. V. Brizgį, 
prel. D. Mozerį ir daug kitų 
kunigų. Mišparus paskutinį va
karą laikė kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, asistuojant diakonu 
kun. J. Borevičiui, SJ, ir kun. 
Z. Ramanauskui. Bažnyčia sken
do iliuminacijų šviesose. Pa
mokslą apie Švč. Sakramentą 
lietuvių ir anglų kalbomis įspū
dingai pasakė Quigley seminari
jos prof. V. Mikolaitis. Ypatin
gai stiprus pasirodė parapijos 
choras (kurio branduolį sudaro 
pasižymėjęs Dainavos ansamb
lis) : labai melodingai pagiedojo 
įSingerbergerio mišparus, o jau 
Handelio “Aleliuja” pabaigoje 
skambėjo griausmingai kaip 
aukštos klasės bažnytinės muzi
kos koncerte. Chorui vadovavo 
muz. P. Armonas, vargonais 
palydėjo muz. M. Mondeikaitė. 
Iškilmes padidino gausios vai
kučių gretos procesijoje.

lietuviams. Numatomas suorga 
nizuoti didžiulis muziejus, ku
riame būtų platūs tautybių sky
riai. Lietuvių liaudies menas 
yra aukštai vertinamas ir eks
ponatai to muziejaus labai lau
kiami. Muziejus interesuojasi 
liaudies meno drožiniais, bus 
dėkingas už paaukotus, bet 
reikale sutinka ir atlyginti. 
Eksponatus galima siųsti per 
dr. M. Ramūnienę, 187 Carling 
Avė., Ottavva 1, Ont. Canada.

Iš Chicagos dr. Ramūnienė 
vyks į Londoną, Ont. kur bus

X LB Cicero apylinkės val
dyba per iždininkę V. M. Rūbai 
tę parėmė “Draugą” 10 dol. au
ka. Dėkojame.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų auksinį seimą, kuris įvyks 
geg. mėn. 4 d. Marijos Aukš. 
Mok. patalpose iš kalno sveiki
na su duosnia auka šie Kun. 
Klebonai: Kun. P. Katauskas iš 
Chicago Heights, Kun. P. Luko
šius iš Roseland, Kun. Prel. J. 
J. Šlikas iš Sheboygan, ir Kun. 
A. Hoesing iš Emerson, Neb- 
raska. Taipgi gauti sveikinimai 
su auka iš Kun. P. Kelpšo iš 
Roseland ir iš šių parapijų: Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
Marąuętte Parke, Šv. Kazimiero 
Gary, Ind., Visų Šventų iš Ro- 
seland, švč. Jėzaus širdies iš 
Emerson, Neb., Pan. švč. Nekal 
to Prasidėjimo iš Sheboygan, 
Šv. Norberto iš Northbrook, III., 
Šv. Pijaus iš Stickney, ir Pan. 
Švč. Guadalupe iš Clovis, New 
Mexico ISeserys ir Rėmėjos 
brangiai įvertina šių kebų kuni
gų ir parapijų aukas, nes gavę 
pakvietimą pasveikino auksinį 
seimą ir tuomi įrodė, kad įver
tina Seserų darbuotę jų para
pijoje. Seserims ir rėmėjoms 
malonus įvertinimas gautas 
nuo tų, kurie vadovauja jų dar
bui ir pasiaukojimui jų parapi
joje. Rytinių Valstijų rėmėjų 
apskritis turėjo savo seimą bal. 
mėn. 27 d. ir jį sveikino visi 
rytiniai kun. klebonai, kurių 
parapijose seserys ir rėmėjos 
darbuojasi. Vakarinių valstijų 
rėmėjų apskritis apima 24 pa
rapijas. kuriose Šv. Kazimiero 
seserys darbuojasi. Vilimasi, 
(kad šis geg. 4 d. rėmėjų auksi
nis seimas bus atmintas ir į- 
vertintas kaipo nepaprastas įvy
kis vertas duosnaus pasveikini
mo, jei ne gyvu žodžiu, tai bent 
laišku. Primintina, kad Šv. Kaz. 
seserų rėmėjos pasidarbuoja 
savo parapijos ir vietinių sese
lių labui. lpr.)

tis už popiežių Paulių Vl-ąjį, 
(kuriam dabar tenka visi religi •

Chicagoje buvo suruošta Liet. religinės spaudos diena, kurios metu visuome
nei pristatyta ‘•Krikščionis gyvenime” knygų serija, ša proga šios knygos 
buvo platinamos. Kairėje — platintojas Vyt. Kasniūnas, kun. K. Trimakas, S. 
J., ir Marąuette Parko lit. mokyklos ved. Pr. Razminas. Nuotr. V. Noreikos

pildė Visitation parapijos mer- mas prasidės 9:45 vai. ryto ir 
gaitės, vadovaujamos dominin- tęsis ištisą dieną, 
konės sesers Rožės Erin, o pia-' Inž. Kęstutis Miklas, dabarti
no eolo atliko mergytė Francine nis Batuno vykdomasis pirmi- 
Klatt. Šv. Pranciškaus seserų ninkas, kviečia visus lietuvius 
rėmėjų Chicagos apskrities vai- beijų organizacijas kuo skait- 
dybia, vadovaujama pirm. ponios lingiausiai -šiame susirinkime 
Sabinos Klatt, daug įdėjo darbo, dalyvauti, 
suruošdama šį banketą, kuria-1
me dalyvavo seselės pranciškie-' 
tės Rebecca ir Elena iš Keno-
shos (Wisc.) ir Barbora ir 
Pranciška iš Dennison, Mich.

BOLŠEVIKU IR NACIU
NUŽUDYTU PAGERBIMAS
Praėjo jau daug metų, kai 

bolševikai ir naciai žiauriai te
rorizavo mūsų tėvynę. Buvo 
daug sudėta aukų. Bolševkai 
dar ir dabar tebetęsia lietuvių 
tautos naikinimą.

Tam prisiminti ir sukaupti 
daugiau jėgų bei ryžto kovai 
prieš lietuvių tautos naik'ntojus 
Chicagos politiniai kaliniai ruo
šia gegužės 11 d., 4 vai. p. p. 
Jaunimo centre žuvusiems pa
gerbti akademiją.

Akademijoje kalbės kun. prof. 
St. Yla ir prof. M. Mackevičius. 
Meninę dalį išpildys Pedagogi
nio Lituanistikos instituto stu
dentai.

Toje pačioje salėje bus ir žmo 
nių naikinimo stovykloje paro
dėlė.

Prieš akademiją, po pamaldų, 
11 vai. 15 min. Jaunimo cent
re kviečiamas visų buvus’ų po
litinių kalinių pasitarimas.

Buvę kaliniai

Kiekvieno lietuvio pareiga, 
jei jis dar bent kiek atsimena 
ir myli savo kraštą bei trokšta 
jam laisvės, _  tą dieną turėtų

mento, neturėdamas giminių ar 
aitimųjų. Rašoma, kad velionis 
nuomojo 3-jų kambarių butą už 
1200 Dm. mėnesiui. Niekad ne
važiavo automobiliu, o tik trau
kiniu arba tramvajumi. Niekam 
nėra žinoma, kokiu būdu velio
nis susitaupė tokius dideliu/* 
turtus. Niekas negali pasakyti, 

velionis turėjo 
mokslo laipsnį. Yra tik paaiškė
ję, kad velionis palaikė ryšį su 
Lietuvos egziline valdžia, vadi 
naši su senais mūsų diploma
tais, žymiais Lietuvos vyrais 
Chicagoj ir kitur. Karo metu 
buvo koncentracijos stovykloje. 
Yra laiškų, iš kurių aišku, kau- 
velionis dar 1954 metais palai
kė ryšius su lietuviais. Gera bū
tų, kad mūsų tautiečiai padėtų 
surasti velionio artimuosius, ku 
riems liko stambus palikimas. 
Velionio palikimas yra Hambur
go miesto teismo palikimų sky
riuje. Jį administruoja “Nach- 
lasspfleger”. Dr. Aleksandras 
Volbergas vadinosi oficialiai 
dr. Alexander Volberg.

ARGENTINOJ

— Buenos Aires Vliko leidžia
mas Eltos biuletenis ispanų kal
ba tarp kitų dalykų skelbia slap 
tuosius Molotovo - Ribbentropo 
protokolus, kuriuose buvo su
tartos sąlygos, leidusios Hitle
riui pradėti II pas. ikarą. Pietų 
Amerikoj maža įkas ir težino, 
kad tas karas buvo slaptai su
tartas nacių — bolševikų są
moksle. (E),

y\astu.ti5

FREE TUTORING
for

READING COURSES 
Children — Adults
Call — 863-1626

ureue iv*
Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.

MARIJOS AUKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road

ir Califomia Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birutė Nagienė, Mezosopranas Aldona Stempužienė 

Deklamatorius: Leonas Barauskas
Filmas ir fotografija: Algimantas Kezys, S.J.

Toronto Univ to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNAMI: 

MARGUTYJE. 2422 W. Marąuette Road, Chicago, Illinois 60629
Tel. GR 6-3242; GR 6-2271

MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, Illinois 60629 
Tel. PR 8-4585

Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu.
| Bilietų kainos: Parteryje,: $8.00, $6.00, $5.00. Balkone: $7, $5, $3.

Rengia MARGUTIS


