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Generolų mirtys 
Sov. Rusijoj

MASKVA. — Skelbiama, kad 
priešlėktuvinės armijos genero
las Anatoly Kadomtsev, 49 m., 
mirė tragiškai. Apie tai prane
šė raudonarmiečių laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė”, bet ka
da mirė nepaskelbė. Laikraštis 
paskelbė ir kad tragiškai mirė 
balandžio 25 d. gen. Popov, 67 
metų, gi užvakar tas pats laik
raštis paskelbė, kad gen. Va- 
lentin Penkovsky miręs po ilgos 
ligos.

Stiprins apsaugų, kad 
nebėgtų iš komunistinio

rojaus
Berlynas. — Rytų Vokietija pa 

skelbė, kad ji sustiprina vakari
nių sienų saugumą. Pagal nau
jus potvarkius Rytų Vokietijos ar 
mijos sargybiniai galės sieną sau
godami suimti įvairius įtariamus j 
ir trys mylios nuo sienos tarpe 
galės daryti kratas namuose ir 
kitose vietose. Sargybiniai turi 
teisę nušauti bėglį ir jau šimtą 
yra nušovę nuo 1961 m. Sienos 
sustiprinimo taisyklės paskelbtos 
vyriausybės laikraštyje ir įsigalio 
jo balandžio 21 d. Kitose taisyk
lėse draudžiama privatiems lai
vams toliau kaip tris mylias 
plaukti Baltijos jūroje.

Naujas Šiaurės Airijos 
pirmininkas

BELFAST, Šiaurės Airija. — 
Vakar šiaurės Airijos min. pir
mininku išrinktas James Chi- 
chester Clark, vietoj pasitrau
kusio O’Neill. Clark laimėjo 
prieš kitą kandidatą Faulkner 
vienu balsu, gaudamas iš 33 
balsuotojų 17. Jis yra katali
kams palankesnis, negu pralai
mėjęs kandidatas.

Izraelis ir arabai pasikeičia civiliais pabėgėliais, čia vienas arabas su 
vaikučiu grįžta į savo žemę laivu per Suezo kanalą.

Popiežiaus atstovas 

vysk. A. Deksnio konsekracijoje

Skelbia, kad būsiąs pašalintas Brežnevas
BERLYNAS. — Gerai infor

muoti šaltiniai skelbia, kad So
vietų Rusijos komunistų par-' Maskvoje gegužės pirmosios 
tijoj yra išaugusi opozicija parade šįmet nebuvo demon- 
prieš vieną Sov. Sąjungos dik- ’ struojama Maskvos karinė ga- 
tatorių Leonidą Brežnevą. Skel- lybė. Vietoj maršalų kalbėjo 
biama, kad Rytų Vokietijos ko- f Brežnevas. Nato valstybių am- 
mumstiniai pareigūnai ir poroj basadoriai taip pat dalyvavo pa-

Paradas be raketų

C James Ohlchester-Clark

CHICAGA. — Naujai paskir
tojo lietuvio vyskupo Antano 
Deksnio konsekracija įvyks bir
želio 15 d., 4 vai. po piet, sek
madienį, šv. Petro katedroje, 
Beilevillėje. Arkivyskupas Luigi 
Raimondi, apaštališkasis dele
gatas Jungtinėms Amerikos Vai 
stybėms, bus pagrindinis kon
sekratorius. Prel. Deksnys bus 
konsekruotas tituliariniu Lave- 
lumo vyskupu; jis yra skirtas 
vadovauti Europoje esančių lie
tuvių sielovadai.

Apie prel. Antano Deksnio 
paskyrimą vyskupu Bellevillės 
diecezijos laikraštis “The Mes
senger” žinią ir jo atvaizdą įsi
dėjo į pirmąjį puslapį, duoda
mas tam didžiąją, per visą pus
lapį, antraštę. Apie prel. Ant. 
Deksnio paskyrimą vyskupu 
buvo gautas pranešimas bal. 
16 d. iš apaštališkojo delegato 
arkiv. L .Raimondi. Naująjį 
vyskupą Bellevillės vyskupas, 
kurio diecezijoje prel. Deksnys 
darbavosi, pasveikino telefonu 
iš Houston, kur vyko JAV vys
kupų konferencija.

Vysk. Deksnio naujo paskyri
mo proga “The Messenger” į- 
sidėjo jo ilgesnę biografiją ir

vedamąjį, kuriame reiškiamas 
džiaugsmas, kad išaukštinamas 
kunigas, taip ištikimai darba
vęsis vyskupijoje. Apgailestau
jama, kad vyskupija neteks taip 
puikaus, pavyzdipgo kunigo ir 
linkima jąm Dievo palaimos, 
sėkmės. (J. Pr.)

neskelbiamų komunistinių val
stybių sostinėse žinoma, kad 
Brežnevas bus išmestas. Vienas 
iš Rytų Europos autoritetingų 
asmenų skelbia, kad Kremliuje 
nuo to, kaip buvo 1964 m. iš
mestas Chruščiovas, atsirado 
dvi grupės, tai izoliacionistai ir 
riboto apsiginklavimo grupė. 
Vieni teigia, kad svarbiausia y- 
ra geras Sov. Rusijos apgink
lavimas, gi kiti norėtų pakelti 
vietos gaminių produkciją. Izo- 
liacionistams atstovauja gyny
bos maršalas Grečko, kuris rei
kalauja, kad Maskva stipriai 
ginkluotųsi, neturėtų jokių ry
šių su Vakarais, stiprintų Rytų 
Europos, faktiškai Varšuvos 
pakto valstybes kariškai. Gi 
antroji grupė, vadovaujama A- 
lexej Kosygino, norėtų apriboti 
ginklavimąsi, daugiau susitarti
su Amerika dėl nusiginklavimo 
ir daugiau duoti gyventojams 
kasdieninio vartojimo prekių. 
Manoma, kad keletas sovietų 
pareigūnų, tarp jų ir Brežnevas 
turės išeiti iš savo postų. Abiejų 
grupių kova ir yra tokios Sov. 
Rusijos zigzaginės politikos pa
starųjų poros metų laikotarpyje 
rezultatas, kai vienu metu Če- 
koslovakams buvo leidžiama 
vykdyti šiokia tokia reforma.

rado priėmime, jie nedalyvavo 
lapkričio 7 d. priėmime dėl de~ 
koslovakijos okupacijos. Savo 
kalboje Brežnevas išreiškė sim
patijas Vietnamo liaudžiai, ko
vojančiai prieš imperialistus.

Žuvo mažiau
amerikiečių

SAIGONAS. — Keturių mė
nesių laikotarpyje amerikiečių 
karių praėjusią savaitę žuvo 
mažiausia. Tai įvykę dėl silp
nesnio priešo puolimo, kuris 
ankstyvesniuose puolimuose pa
juto didelių pralaimėjimų. Pra
ėjusią savaitę Vietname žuvo 
163 amerikiečiai, 237 P. Viet
namo vyrai ir 3,662 komunistų 
kariai.

Sunki Bažnyčios padėtis 
Albanijoj

ROMA. — Šiomis dienomis 
Romą pasiekė daugelio liudinin
kų patvirtintintos žinios apie 
skaudžią katalikų Bažnyčios pa 
dėtį Komunistų valdomoje Al
banijoje. Praeitų metu lapkri
čio 26 dieną Albanijoje buvo 
sušaudytas katalikų kun. Mari
no Shkurti, kuris renginių per
sekiojimų dėlei kartu su savo 
parapiečių grupe buvo pasitrau 
kęs į Jugoslaviją, bet buvo vėl

Kalendorius
Gegužės 2 d.: šv. Juvenalis, 

šv. Antanina, Arvistas, Diva.
Gegužės 3 d.: šv. Florijonas, 

šv. Monika, Beržas, Mintauta.
Saulė teka 5:48, leidžias 7:48. 

Oras
Chicagoje debesuota ir š'lta. 

Galimas lietus su perkūnija. 
Temperatūra virš 70.

grąžintas. Kartu su kun. Shkur
ti buvo sušaudytas ii vienas 
jo parapietis, o kiti nubausti 
nuo 20 iki 30 metų kalėjimo. 
Likusieji gyvi Albanijos kata
likų vyskupai ir kunigai pa
talpinti kalėjimuose ar privers
tinųjų darbų stovyklose. Tik 
keletas jų — daugumoje sene
liai ir ligonys, gali gyventi pri
vačiai. Sergantis Skutari ka
talikų vyskupas Ernesto Coba 
priverstas gyventi pas savo se
serį ir eiti miesto sodo sargo 
pareigas. Dar skaudesnis liki
mas ištiko Albanijoje dirbusius 
pranciškonų vienuolius. Jų vie
nuolynas, kuriame jie buvo pri
verstinai apgyvendinti, buvo ko 
munistų padegtas ir daugelis 
jų žuvo ugnyje. Nežiūrint žiau
riausių persekiojimų Albanijoje 
gyveną 150,000 katalikų lieka 
ištikimi savo tikėjimui, slaptai 
renkasi bendrai maldai ir krikš
tija savo vaikus.

Kariniai daliniai prie 
Kinijos - Sovietų sienos

Sutelktos didžiulės kiniečių ir rusų karinės pajėgos

Kinų - Sovietų siena maždaug kūnų 
7000 km. ilgio. Incidentų jame 
kasmet pasitaiko šimtais. Bet 
1969 m. kovo 2 d. įsidėmėtina.
Abiem pusėm patvirtinant, pa
saulis sužinojo, kad įtampa tarp 
abiejų gigantų gali pasibaigti 
sprogimu. Susirūpinusi žmonija 
ėmė domėtis ta “taikos siena”.

Sovietinės, ypač motorizuotos, 
kariuomenės sutelkimas ties A- 
muru bei Ussuri upėmis nėra 
naujiena. Reikia atkreipti dėme
sį į kitus strateginius punktus, 
kur abi pusės koncentruoja savo 
pajėgas: rytiniam Turkestane— 
ties Sinkiango provincija, Mon
golijos respublikoje ir Tibete. So
vietai koncentruoja laivyno dali
nius prie Petropavlovsko (Kam- 
čatkoj), Ochotsko, Nikoljevvsko 
ir priešais pietinį Sachaliną ir 
Vladivostoke. Ten yra daug grei
tų raketinių kreiserių ir 150 po
vandeninių laivų.

Šiaurės rytų sektoriuje, prieš 
Mandžiūrija, karo pajėgos turėtų 
paimti septintą kinų karinę apy
gardą (Lianong, Kirin ir Heil- 
ungkiang provinc.). Spėjama, 
kad sovietų pajėgas prie Amūro 
ir rytų Turkestane sudaro apie 
10 pėst., trys šarvuočių ir viena 
artilerijos divizijos. Šias žemyno 
pajėgas remia 800 bombonešių 
bei naikintuvų ir nemažas ma
lūnsparnių (”oro kavalerijos”) 
skaičius.

Sovietų pajėgas Mongolijoje su 
daro penketą pėstininkų, dvi šar 
vuočių divizijos ir trys raketinin- 
kų pulkai. Prie to reikia pridėti 
mongolų respublikos dalinius, 
kurių apmokyme dalyvauja kele
tas rytų Vokietijos dalinių. Šios 
Mongolijos pajėgos susideda iš 
trijų pėstininkų diviz., dviejų la-

pulkų ir 40 pasieniečių 
bataliįonų.

Kiniečių pajėgos

Nors žinias ir sunku patikrin
ti, bet spėjama, kad Kinija Man-
džiūrijoje laiko — devynias ar
mijas, po tris divizijas — viso a- 
pie 325,000 vyrų. Sinkiange sto 
vi septynios pėst., viena parašiu
tininkų ir viena pasieniečių divi
zija, plius apie 50,000 vyrų inži
nerijos daliniuose. Vid. Mon
golijoj - penketą pėst., viena ka
valerijos ir dvi pasieniečių divizi
jos. Be to, spėjama, kad “Viduri
nės Mongolijos autonominės sri
ties” šiaurės rytuose dar stovi dvi 
geležinkeliečių divizijos. Tibete 
ties Indijos siena stovi dvi kinų 
armijos. Spėjama, kad kinai ban
dysią provokuoti nesusipratimus 
Himalajų kalnyno rajone su In
dija. Patogią progą galėtų tam 
sudaryti, jei rytinis Pakistanas, 
po komunistinio perversmo, ga
lėtų paskelbti nepriklausomybę. 
Manevrų tikslas ties Indija, būtų 
nukreipti pasaulio dėmesį nuo so 
vietų-kinų įtampos.

Kinija jau dabar priklauso prie 
valstybių dideles sumas skirian
čių ginklavimui (4. vieta pasau
lyje). Vieši asignavimai sudaro 
apie 10 bilj. dol., o tikrumoje bus 
dvigubai tiek. Galimas daiktas, 
kad Kinija jau ir trečioje vieto
je, po JAV ir S.S. Toki skaičiai, 
neoficialiai, matomai, tam tik
rais tikslais paskleisti pačių kinų. 
Manoma, kad ginklavimo reika
lams 1969 eis pusė valstybinio 
biudžeto.

Pagrindinės ginklavimo pozi
cijos pramonėje — lygiai kaip 
pas sovietus — maskuojamos 
“mašinų statybos” ministerijų iš 
kabomis. 1964 įsteigtos net 8

Brežnevas kalbėjo aikštėje su
sirinkusiai dešimt tūkstančių 
asmenų miniai. Jis kalbėdamas 
paminėjo, kad vis didinama pro 
dukcija ir, kad penkerių metų 
planas padės išspręsti daug e- 
konominių problemų. Taip pat 
jis paskelbė, kad tarptautinis 
komunistų partijos suvažiavi
mas po ilgo atidėliojimo įvyks 
birželio 5 d.

Armin Meyer, buvęs JAV ambasa
dorius nuo 1955 m. Irane, paskirtas 
ambasadoriumi į Japoniją. Meyer, 55 
m., yra kiljs iš Indianos, bet savo gim
tine vadina Iincoln, III.

“Mašinų gamybos ministerijos”, 
jos suėda apie 60 procentų paja
mų “liaudies ūkiui atstatyti”. Pu 
sė šių pajamų tiesiogiai tenka 
ginklavimuisi: atominiems gink
lams, raketoms, eleįctorniniems į- 
renginiams ir t.t. Kinija jau tu
rinti ir šešetą atomine jėga varo
mų povandeninių laivų.

Kinai turi daugiau vid. atstu
mo raketų negu manyta, ir tarp- 
kontinentinių raketų turės žy
miai anksčiau negu 1975 m. Di
dėjant ginklavimosi išlaidoms, 
didėja ir ginkluotų pajėgų apim
tis: 3,5 mil. vyrų dabar esą tik
roje tarnyboje, dar 2,5 mil. gali
ma trumpu laiku mobilizuoti. Ly 
giagreta eina 50 mil. milicijos 
karinis apmokymas, rūpinamasi 
geležinkelių ir strateginių kelių 
statyba. Šiems darbams be kito 
ko, naudojama apie 20 mil. kon
centracijos stovyklų kalinių, v.b.

Miunchene nušovė
politinį pabėgėlį

MUENCHENA3. — Radko 
Obradovič, serbų žurnalistas ir 
politinis pabėgėlis, neseniai bu
vo nušautas Muenchene, kai į jį 
iš pravažiuojančio automobilio 
buvo paleisti 5 šūviai. Obrado

vič ruošėsi išleisti Muenchene 
Įprieškomunistinį laikraštį ju
goslavų darbininkams, kurių 
Vokietijoje daugybė dirba. Tai 
penktas jugoslavų veikėjas, per 
paskutinį pusmetį Vokietijoje 
nušautas.

Rumunų spauda
smerkia Maskvą

BUKAREŠTAS. — Rumuni
jos komunistinė spauda griež
tai pasmerkė Sovietų Sąjungos 
tezę apie ribotą socialistinių vai 
stybių suverenitetą. Rumunijos 
komunistų partijos organo 
"Scinteia” viceredaktorius Ni- 
colas Corvu, 5,000 žodžių straip 
snyje, paskelbtame rumunų žur 
naie “Lumea” račo, kad sovie
tų kalbos apie valstybių ribotą 
suverenitetą yra tik miglų pū
timas norint užmaskuoti tikro
jo suvereniteto paneigimą. So
vietinė tezė yra dirbtina ir ne
reali —rašo laikraštis, — nes 
'kiekvienas socialistinis kraštas, 
didelis ar mažas, turi turėti tei
sę į pilną laisvę ir nepriklauso
mybę vidaus ir kitų klausimų 
tvarkyme. Niekas negali pa
teisinti vienos socialistinės val
stybės kišimosi į kitos valstybės 
reikalus. Taip pat tvirtina ru- 
roda”, kuris vietoj įprasto ve- 
— niekas negali smerkti kurio 
nors krašto komunistu parti
ją už tai, kad ji eina sau cha
rakteringu keliu, nes tai kyla 
iš kiekvieno krašto geografinės 
ir tautinės rea’.ybės.

Mažins duoklę Natui
Paryžius. — Artimoje ateityje 

Kanada mano sumažinti savo ka 
rinį įnašą į Nato organizaciją. 
Kaip skelbiama iš Ottavos, min. 
pirm. Trudeau nori atitraukti 
Kanados oro pajėgas, galinčias 
nešti atominius ginklus, ir me
chanizuotą brigadą sumažinti li
gi batalijono dydžio.

Už knygas į Sibirą
MASKVA. — Sovietų S-gos 

vyr. teismas atmetė apeliacijos 
skundus ir patvirtino teismo 
sprendimą inž. Levui Kvačevs- 
kiui, Anatolijui Studentkovui ir 
Jurijui Gendleriui. Visus juos 
pr. metų gruodžio mėn. teismas 
nuteisė po 4 metus priverčia
mųjų darbų stovyklos už už
draustų knygų laikymą; pas 
juos rado jugoslavo Milovano 
Džilo ir JAV senatoriaus Gold- 
waterio raštus.

Viceprezidentas kaltina 
mokyklų vadovybes
LENINGTON, Ky. — JAV 

viceprez. Agnew pareiškė, kad 
daugelio kolegijų ir universite
tų vadovybės yra nuolaidžios 
riaušininkų atžvilgiu. Jis mano, 
kad vyriausybė turėtų sulaiky
ti pagalbą toms mokykloms ir 
tiems studentams, kurie daly
vauja riaušėse. Krašte vyrauja 
nuomonė, kad mokyklos per- 
minkštai elgiasi su mokslo truk
dytojais.

Užpykde tuščios 
Žurnalo skiltys

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų partijos organas 
“Rude Pravo” penktadienio lai
doje piktai užsipuolė Čekoslo
vakijos katalikų žurnalą “Ob- 
roda”, kuris ivetoj įprasto ve
damojo savo paskutinėje lai
doje paliko dvi skiltis tuščias 
iš protesto dėl Dubčeko atsta
tymo nuo komunistų partijos 
vadovybės. Tuščių skilčių vie
toje Čekosl jvakijo3 katalikų 
žurnalas įdėjo pastabą: “Dau
guma mūsų skaitytojų skirdavo 
penkias minutes mūsų komen
taro skaitymu5. Šiandiena kvie
čiame visus paskirti penkias 
minutes mąstymui!’’

Trumpai • vIS visur
— Prahoje Šv. Vaclovo aikš

tėje susirinkusius gyventojus 
skirstė policija, kurie vietoj ge
gužės 1 d. demonstracijos iš
reiškė nepasitenkinimą okupa
cija.

• Meksikoje kasmet gyvulių 
prarandama už 128 mil. dol., 
kuriuos įkanda pasiutimo liga 
sergą šikšnosparniai.

• Denveryje pinigų kalimo 
įmonė per dieną dibba 12 vai., 
tačiau bankai dar vis skundžia
si centų trūkumu. Apie tai skel
bia pinigų kalimo direktovė Be
tty Higby.

• Bostono laikraštis “Boston 
Globė” nebeskelbsiąs cigarečių 
reklamų.

• Amerikoje 1968 m. auto 
nelaimėse buvo sužeista 4,400, 
000 žmonių.

Įstrižai pažymėtos sritys Sibire. Kinai teigia kad jos neteisėtai valdomos rusų ir priklauso Kinijai. Aukš
tai dešinėje Damanskio Usurio upėje.
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LITUANICA - WINGS 2:2

Lituanicai nuo pat pirmos mi
nutės spaudžiant, ukrainiečių 
Wings komandai nereikėjo nė 
penkiolikos minučių, kad užsi
tikrintų gražią pradžią įmu- 
šant 2 įvarčius. Tik pora mū
sų gynėjų klaidų — ir priešinin
kas sunkiai bepavejamas, nes an
trame puslaikyje teks žaisti prieš 
vėją. Nedaug suklysiu teigdamas, 
kad ne vienas žiūrovas su gailes
čiu tarė: — Pagerbta. Einam 
namo.

Po nesėkmės, Lituanica vieto
je galimo didesnio pakrikimo, su
kruto. Žaidimas, tačiau, liko pa
drikas. Wings visą puslaikį spau
džiami, gynėsi. Mūsiškių šiūvius 
į vartus kontroliavo vėjas. Kele
tą gerų pataikymų svečių varti
ninkas iškumščiavo.

Antrame puslaikyje vėjas ap
tilo, bet lietus įsismagino. Tad 
ėjo ir mūsų puolimas. Jono Žu
kausko stiprūs šūviai leičia var
tų virpstą iš kairės ir dešinės ir 
iš viršaus — tik nelenda į vidų. 
Panašiai paleidžia ir Ringus su 
kitais. Nesiseka. Šlapia aikštė ir 
įmirkęs kamuolys nesiduoda vai 
domas. Pagaliau Vyt. Pikšrys 
suvaldo kamuolį ir Wings varti
ninką keliolikos minučių laiko
tarpyje švariais, žemais šūviais 
jis rezultatą išlygina 2:2. Po ke
lių minučių jis pats visai pana
šią progą prašauna — beveik 
visų išsvajotas “hat trick”.

Iš mano aprašymo skaitytojui, 
jei tokių yra, gal susidaro vaizdas 
kad Wings visai aikštėje nebėra. 
Jie yra ir retkarčiais staigiais ir 
pavojingas antpuoliais atsiduria 
prie Jurkšaičio vartų ir porą kar
tų labai jau gąsdinančiai pra
šauna.

Žaidimui baigiantis, nors ir 
nevykęs ir šališkas teisėjas, nebe
galėjo išsisukti nedavęs vienuoli
kos metrų baudą Lituanicos nau
dai. Ją šaunant atsitiko tai, ką 
buvome pamiršę, kad ir baudi
nių specialistui Jenigui gali atsi
tikti — be jokių išraitymų sukirs
ti tiesiog į vartininką.

— Ir štai dar vienas įrodymas, 
kad Lituanicai nesiseka. — Susi
jaudinęs ir lietuje permirkęs aiš
kino operos solistas Baltrušaitis.

Wings komandos nepaprastai 
laiminga rungtynių pradžia iš
gelbėjo juos nuo tikro pralaimė
jimo.

Lituanica antrąjį puslaikį su
žaidė visai vykusiai. Kleinaitis 
vidurio saugo pozicijoje sužaidė 
kaip “made to order”, nes yra 
greitas, staigus, turi puikų šuolį 
it žaidžia galva. Tik kartais pra
vartu prisiminti populiarų spor
tininkų posakį — “ponas šaltai”. 
Žiūrovų apie 300. Jaunučiai 
prieš Atlas sužaidė 2:2 ir jauniai 
pralaimėjo prieš Spojnia 1:3.

J. J-ka

Berniukams ir mergaitėms 12 
-13 metų — 50 yd., 75 yd., 100 
yd. bėgimai; šuolis į aukštį ir į 
tolį; diskas; rutulio stūmimas.

Berniukams ir mergaitėms 10 
-11 metų — 50 yd., 100 yd. bė 
girnai; šuolis į aukštį ir į 
tolį; rutulio stūmimas, beisbolo 
kamuoliuko metimas.

Berniukams ir mergaitėms 9 
metų ir jaunesniems — 50 yd. 
bėgimas; šuolis į tolį ir į aukštį; 
beisbolo kamuoliuko metimas. 
Kiekvienas dalyvis gali dalyvau
ti ne daugiau kaip 3 individua- 
liniose šakose.

Komandiniai žaidimai: krepši
nis, tinklinis, kvadratas. Čia gali 
būti atstovaujama atskira mokyk
la, ar klasės komanda. Visiems 
laimėtojams bus įteikiamos as
meninės dovanos. Visi Olimpija- 
dos dalyviai gaus olimpijadinius 
kaspinus ir bus pavaišinti Mar
ąuette Parko Bendruomenės val
dybos.

Dėl smulkesnės informacijos 
kreiptis į olimpijados rengimo va
dovą Z. Žiupsnį, Tel. 776-6412.

ŠIO SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS

Sekmadienį, 3 vai. p.p., Mar
ąuette Parke, Lituanica žais šeš
tąsias pirmenybių rungtynes 
prieš trečioje vietoje esančią uk
rainiečių Lions komandą.

— Rezervas žais čia pat pirmą 
valandą prieš Slovaks.

— Jauniai žais Hanson parke 
10 vai.

— Šeštadienį, 12 vai., Marąuet
te parke rungtyniaus mažiukai 
su Lions.

— Jaunučiai žais Douglas par
ke 2 vai. p.p. prieš Necaxa.

ŠV. TĖVAS SKELBIA TAIKĄ
Popiežius Paulius VI-sis kal

bėdamas tikintiesiems, susirin
kusiems šv. Petro aikštėje, pri
minė prisikėlusiojo Kristaus pa
sveikinimo žodžius apaštalams: 
“Ramybė — taika jums!” šie 
žodžiai — pareiškė Šventasis 
Tėvas — ypatingai tinka šiems 
laikams, kuriuose taip trūksta 
taikos daugelyje pasaulio tautų 
tarpe, lygiai (kaip ir įvairių tau
tų vidaus gyvenime... Tikroji 
taika 'kyla iš tikėjimo, kurį pa
skelbė prisikėlęs Kristus ir todėl 
kiekvieno tikinčiojo pareiga yra 
ugdyti savyje taikos, pasiauko
jimo ir meilės dvasią, kad pa
saulyje būtų įgyvendinti Kris 
atus taikos idealai...

LITUANISTINIU MOKYKLŲ 
OLIMPIJADA

Olimpijada įvyks birželio mėn. 
14-15 d.d. Marąuette Parko aikš
tėse, 6700 So. Kedzie Avė. Chi
cago, Illinois.

Olimpijadoje gali dajįyvauti 
kiekvienas lituanistinės mokyklos 
mokinys. Užsiregistruoti galima 
per mokyklas ir treniruočių me
tu. Treniruotės visiems norin
tiems dalyvauti bus vykdomos 
antradienio ir ketvirtadienio po
piečiais 5:30 vai. Marąuette par
ke prie Kedzie ir 67 -tos gatvės, 
pradedant Geg. mėn. 6 d.

Programa: Lengvoji atletika 
( tik individualiniai). Berniu
kams 14-15 metų amžiaus — 
100 yd. 220 yd, bėgimai; šuolis 
į tolį ir aukštį; diskas; ir rutulio 
stūmimas.

Mergaitėms 14-15 metų am
žiaus — 50 yd., 100 yd., bėgimai; 
šuolis į tolį ir aukštį; diskas ir ru
tulto stūmimas,

Su šypsena į gyvenimą. Nuotr. Vytauto Maželio

LB TARYBA KREIPIA VISUOMENĖS 
DĖMESĮ

JAV Lietuvių bendruomenės tarybos sesijos, įvykusios 
1969 balandžio 19—20 dienomis Chicagoje, Jaunimo 
centre nutarimai

1. JAV LB taryba liūdi ne
tekusi didžiojo Lietuvių bend
ruomenės darbuotojo PLB val
dybos pirmininko Juoz j Bachu
no ir reiškia užuojautą jo šei
mai, giminėms ir artimiesiems.

JAV LB taryba sveikina nau 
ją PLB valdybą ir jos pirminin
ką Stasį Barzduką.

JAV LB taryba sveikina 
Į kardinolą Antonio Samore ir 
i dėkoja jam už jo ypatingą lie
tuviškų reikalų globą.

JAV LB taryba sveikina vys
kupą dr. Antaną Deksnį ir vys
kupą Povilą Marcinkų jų pa
skyrimo vyskupais proga.

3. JAV LB taryba sveikina 
VLIKą, ALTą, BALFą, Lietu
vių fondą ir kitas lietuvių in
stitucijas, organizacijas, įstai
gas, spaudą, radiją ir televizi
ją.

4. JAV LB taryba, išklausiusi 
JAV LB centro valdybos, Švie
timo tarybos, Kultūros fondo, 
I-jo Teatro festivalio ir III-sios 
Tautinių šokių šventės komite
tų pranešimų: a) juos priima 
ir tvirtina; b) reiškia padėką už 
atliktus darbus: 1) JAV LB ta
rybos prezidiumui ir jo pirmi
ninkui Juozui Kapočiui, 2) JAV 
LB centro valdybai ir jos pir
mininkui inž. Broniui Nainiui, 
3) Švietimo tarybai ir jos pir
mininkui Jonui Kavaliūnui, 4) 
Kultūros fondui ir I-jo Teatro- 
festivalio komitetui ir jų pir
mininkui Anatolijui Kairiui, 5) 
III-sios Tautinių šokių šventės 
komitetui ir jo pirmininkui dr. 
Leonui Kriaučeliūnui bei visiem 
šventės rengimo talkininkams, 
mokytojams, šokėjams ir daly
viams.

5. JAV LB taryba dėkoja LB 
apygardoms ir apylinkėms už 
ligšiolinę lituanistinių mokyklų

paramą. Šiais lietuvių švietimo 
ir šeimos metais prašo suin
tensyvinti pastangas sėkmingai 
pravesti mokinių telkimo vajų, 
steigti mokykas, padėti išlai
kyti esamas ir rūpintis, kad jos 
visos augtų ir klestėtų.

Pilnesniam lietuvių religinių 
reikalų sprendimui bei aprūpini-

Garsiųjų Kcntucky Derby jojimo lenktynių karalaitė Felinda Filliken su savo 
žirgu. ... ...

riniame, bet ir lietuviškame šal
pos ir politiniame veikime. Šiai 
jo minčiai susirinkusieji entu
ziastingai pritarė.

Prelegento nuomone, vis la
biau aktualėja reikalas lietuvių 
išeivijai padaryti vienokį ar ki 
tokį sprendimą, liečiantį santy
kius su iš Lietuvos atvykstan
čiais kultūrininkais ir santvar
kos Lietuvoje pripažinimo.

Vėliau susirinkusius labai 
sudomino inž. Br. IMasioko ir 
p. E. Masiokienės - Kolupailai- 
tės pademonstruotos spalvuotos 
skaidrės, fotografuotos amži
nos atminties prof. iStp. Kolupai 
los daugiau kaip prieš 30 me
tų. Visus maloniai nuteikė ne 
tik pažįstami Lietuvos vaizdai, 
bet ir puiki nuotraukų kompo
zicija bei technika.

Susirinkimui pasibaigus, apy
linkės valdybos G. (Siurdėnas pa
kvietė susirinkusius alkiui ir 
troškuliui numalšinti. Beužkan- 
džiaudami susirinkusieji dalino
si vakaro įspūdžiais ir draugiš
kai šnekučiavosi. (Gavosi įspū
dis, kad šitie, jau tradicija vir- 
tusieji, kultūriniai vakarojimai 
jungia apylinkę vienon lietuviš- 
kon šeimon. V. š.

— JAV susisiekimo savaitė 
skelbiama gegužės 11 - 17 d.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie- 
mui švietimo taryboje sudaro- ' tuvos istorijos laikotarpį, kuris
ma religinė komisija.

6. JAV LB taryba prašo lie
tuvišką krikščioniškąją išeiviją 
aktyviau burtis į lietuviškas pa
rapijas, kad jos liktų lietuvy
bės išlaikymo židiniais.

7. JAV LB taryba pritaria 
' centro valdybos minčiai įsteigti
Lietuvių informacijos centrą. 
Pripažindama, kad šis reikalas 
yra nepaprastai svarbus, tary
ba skatina centro valdybą šią 
informacijos įstaigą kurti bend
radarbiaujant su kitomis insti
tucijomis.

8. JAV LB taryba dėkoja vi
siems Lietuvių fondo darbuoto
jams bei nariams už LF teikia
mą didelę paramą lietuviškiem 
reikalam, džiaugiasi LF augi
mu, prašo visų lietuvių jungtis 
į LF eiles ir padėti sutelkti mi-

, lijoną dolerių, kad tuo būtų už
tikrinta dar didesnė parama lie
tuvybės išlaikymo darbams.

9. JAV LB taryba dėkoja JA
Valstybių LB Chicagos apygar
dos valdybai ir jos pirmininkui 
Andriui Juškevičiui už sesijos 
globą ir Jaunimo centrui už pa
stogę.

Sesijos nutarimų komisija: 
kun. Jonas Borevičius, SJ, 
Jonas Jasaitis,
Vytautas Kamantas,
Jonas Kavaliūnas,
Dalia TallaLKelpšaitė

Mūsų kolonijose
Delban, N. J.

KULTŪRINGAS
SUSIRINKIMAS

L. B. Pietinės New Jersey 
apylinkės nariai gyvena gana 
plačiame plote, tačiau randa lai 
ko ir galimybės bent kelis kar
tus metuose susirinkti draugiš
kam pabendravimui: išklausoma 
paskaitų, pasidalinama bendruo 
meninėmis aktualijomis ir šiaip 
kultūringai vakaras praleidžia
mas. Toks kultūrinis vaka
rojimas įvyko balandžio 13 die
ną ponų Volertų namuose. Bu 
vo išklausyta prof. Jokūbo Stu- 
ko pranešimo apie padėtį dabar 
tinėje Lietuvoje ir jo įspūdžių 
jam ten lankantis prieš keletą 
metų.

Kalbėtojas pabrėžė vieningo 
darbo Lietuvos naudai reikalą, 
ir pažymėjo, kad lietuvių srovi
nis susiskaldymas dažnai tam 
darbui pakenkia. Jo manymu, 
Lietuvių Bendruomenė turėtų
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TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233 Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9

DR. J MEŠKAUSKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

antr., penktad. 
susitarus.

1-5, treč. lr šešt. tik

Ofiso —- HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51at Street
Valandos: antradieniais, penatadle

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs.

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina alus. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.
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MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 
Illinois Stato gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

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

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Ulinois
Ofisas 8148 Weet OSrd Street 

Tek; PRospect 8-1717
Rezid.: 3241 West OOth Plaoe 

Tel.: REpublle 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tro 
čladlenlats uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čloa ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS.
GINEKOIrfJGINft CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

... „ ... , ... Priima ligonius pagal susitarimą;aktyviau reikMis ne tik kultu-z^atsuiepia, skambinti hi 3-6222

735-4477. Rez. PR 8-0060
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
BPK»IALVBe — NERVŲ IR 

EMOCINftS LIGOS
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

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

AkušerUa lr moterų Ilgos
Ginekologine Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K B A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
I (Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Cicero

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

Tel. — REU&noe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1'—3 vai. ir 6—8 vai. vali. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
8”ECIALISTft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westorn Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vaL Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol. PR 8-7778. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus
vai..

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES 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 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GltovehiU 0-0617 
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Pavasarinė ofenzyva __

REVOLIUCIJOS KĖSLAI
Nerimsta ir rusai

Nerimastis sugriaus Rusijos imperiją

Susilaukėme neramaus, įtemn 
to laikotarpio. Pačioje Ameri
koje, šalia rasinių riaušių, k:- 
tas maištavimo šaltinis — u- 
niversitetinis jaunimas, kur’o 
kurstytojai grupuoiasi anie 
SDS ir panašius sąiūdžius. Tik 
ra gyvenimo ironija: SDS 
reiškia. Studentai už demokra
tišką visuomenę, o jie daugiau
sia prievartos veiksmus vykdo 
Jie pagal žinomą komunistu 
taktiką pasivadina demokra
tiniais vardais, kartoja demo
kratinius šūkius, o vykdo nacių 
darbus.

Kaip gegužės 1 d. pranešė 
“Ch’cago Tribūne”, tas SDS 
sąjūdis yra suplanavęs pirmą
ja gegužės mėnesio savaitę 
suorganizuoti “pavasarinę o- 
fenzyvą” net 30-je Amerikos 
aukštuiu mokyklų. To negana, 
jų sąjūdis jau braunasi ir j 
aukštesniąsias mokvklas, ku
riose jau irgi pradedama maiš 
tauti. “Sun - Times” dienraš
tis bai. 21 d. paskelbė, kad 
d a bar savo maištingąjį sąjūdi 
SDS yra pasiryžęs perkelti i 
darbininkiją. Jeigu studenti
joje SDS eina kartu su hipiško 
tipo apšepėliais, tai to sąjūdžio 
organizatoriams darbininkijo
je duotos instrukcijos apsi
rengti švariai, mokėti savo 
darbą ir būti tvarkingam bei 
punktualiam.

¥
Brautis į darbininkiją SDS 

sąjūdžio atstovai nusprendė 
gruodžio mėn., suvažiavę ’š 
visų JAV vietų į Micbip-an val
stiją. Tarp SDS są jūdžio pla
tinami lapeliai, kuriuose aiški
nama programa, kaip reikia 
veikti. Be kito ko sakoma: 
“Mes negalime pasilikti izo
liuoti. Iki šiol pąęs ignoravome 
didžiąją gyventojų dali — dar
bininkus. Kaip intelektualai 
studentai, kurie ieškome so
cialiniu pasikeitimu, mes tu
rime jungtis su darbininkais. 
Mes negalime pasilikti atsiskv- 
rę savo ‘dramblio kaulo’ bokš
te”. Snausdintose informacijo
se skatinama ieškoti darbo di
delėse bendrovėse, prašvmus 
paduoti su deramu nuolanku
mu nepradėti savo agitacijos 
tuoj iš karto ir t. t Baltie
siems patariama eiti dirb+i kur 
daugiau baltųiu, juodiesiems 
kur daug'au iuoduūi ir t. t 
Patariama nesisakv+i. kad esi 
studentas, plėsti pažintis ūme- 
tis į sporto ratelius, žodžiu, 
kuo daugiau ryšių kad. atėjus 
laikui, būtu lengviau veikti.

Kas blogiausia, kad. brau
nantis su dideliu gudrumu ir 
atsargumu, turimas nusistaty
mas, jei tai bus naudinga, ne
siskaityti su jokiomis priemo
nėmis. Čia susirandama talki- 
sninkų tarp juoduių maišti
ninkų. Vokiečių laikraštis “A- 
bendpost”, leidžiamas Chica
goje, bai. 24 d. (Nr. 81) pir
mame puslapy perspausdino 
Hamburge leidžiamame žurna
le “Der Spiegei” įdėtą pasikal
bėjimą su žinomu maištų or
ganizatoriumi Stockley Carmi- 
chael, kuriame sakoma, kad 
negrų sąjūdis, kurio vadovy
bei ir jis priklauso, yra pasi
ryžęs varyti “karą iki pat ga
lo”. Anot jo, “Amerika bus 
sudeginta iki pamatų”. Dabar 
Amerikoje revoliucinės pastan 
gos esančios pasiekusios ant
rą fazę, kuri galinti užsitęs
ti 10 - 15 metų, bet būsią su
jungti negrai Afrikoje, Vakarų 
Indijoje, JAV-se, Kanadoje ir 
tada bus frontinis susidūri
mas su “vakarų imperialistinė 
mis jėgomis”. Paklaustas apie 
tų užmojų finansavimą, Car- 
michaelis pasakė, kad tam y- 
ra trys keliai: užsidirbti, rink
ti aukas ir patiems pasiimti; 
esą, negrai bankų plėšikai di
džiąją dalį savo grobio ati
duosią organizacijai. Anot 
Carmichaelio, baltieji policinin 
kai neįstengsią miestuose lai
mėti partizaninio karo. Nuo 
lapkričio mėnesio jau esą ne

mažai policininkų nužudyta ir 
policijos stočių išsprogdinta ir 
kaltininkai nesurandami.

¥
Taip kalba vieno maištingojo 

sąjūdžio vadas Carmichaelis. 
Kalba viešai spaudai. Nuosta
bioji Amerikos laisvė taip žiau 
riai išnaudojama naciškiems 
prievartos veiksmams ir ko
munistinės revoliucijos kės
lams. Jeigu nei šie perspėjau- 
tieji pareiškimai neatidarys vi
siems akių, tai laisvoji Ame
rika yra kelyje į laisvės, į val
stybinės įstatyminės tvarkos 
saužudybę.

Kaip faktai rodo, visi šie 
hipių, SDS, o daugumoj ir 
“carmichaeliški” sąjūdžiai dau 
giausia įtraukia Amerikos jau
nimą. Tai tik rodi , kad jo auk
lėjimas yra visiškai apleistas. 
Mokyklos moko, bet neauklė- 
ja. Iš mokyklų pašalinus ir 
paskutinius ideologinės įtakos 
likučius — religiją — jauni
mas išeina pasaulėžiūriniu at
žvilgiu tuščiomis e-alvomis ir 
šaltomis širdimis. Nebeturėda
mi vidinio ramsčio, jie atsidu
ria tragiškoj padėtyje. Ba
landžio mėn. pabaigoje Har
vardo medicinos mokyklos psi
chiatrijos profesorius dr. M 
Ross paskelbė savo surinktus 
duomenis, pagal kuriuo 1966 
metais net 100,000 JAV kole
gijų studentų grasino nusižu- 
dysią. IŠ jų net 10,000 bandė 
nusižudyti ir 1,000 tikrai nu
sižudė.

Tai kruvinas liudijimas A- 
merikos jaunimo dvasinio ne
subrendimo ir aklumo. Dauge
lis yra, žinoma, labai geros 
dvasios, bet nemažai ideologi
niu atžvilgiu tuščių gaivu, ku
rias nesunkiai laimi raudonų
jų propaganda ir įtraukia i re- 
voliulinių sąjūdžių sukurk 
“Chicago Tribūne’’ savo geg.
1 d. vedamajame atkreipia dė
mesį. kad studentu maištai 
vyksta daugely pasaulio um- 
versitetų ir. kad jie yra re
miami. taigi — planuojami, 
paruošiami ir finansuojami ko 
munistų, ypač iš raudonųjų 
centrų Kuboje ir Kiniioie. Blo
giausia, kad net įvairios radi
kalios maištus nuoselėiančios 
organizacijos džiaugiasi laisve 
nuo valstybinių mokesčiu o 
net ir naudojasi valdine para
ma.. Pvz. “Washington Post” 
prięg metus iškėlė faktą, kad 
ūkinės paramos, švietimo ir 
valstybės departamento ištai
gos radikalų dominuojamai JA 
Valstybių studentų sakingai 
yra iš viso davusios $390,000.
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Reikia iždui padaryti revi- 
ziią saiūdžių, kurie naudoja«i 
mokesčių lengvatomis ir iš
braukti priešvalstybinius, maiš 
tingus branduolius. Reikia per
svarstyti auklėjimo kryptį J \ 
Valstybių mokyklose. Kai ku
rie įstatymų leidimo organai 
jau ruošia nuostatus, pagal 
kuriuos maištaują studentai ir 
profesoriai neteks mokslui sti
pendijų ir finansinių paramų. 
Kada net ginkluoti studentai 
terorizuoja mokyklos vadovv- 
bą, tam yra labai pribrendęs 
laikas. Lietuviai tėvai visus 
šiuos dalykus turi aiškinti sa
vo studentams sūnums ir duk
roms. Baltijos kraštų, Čeko
slovakijos, Rumunijos, Bulgari 
jos ir kitų pavergtų šalių stu
dentai, ~>ažinę komunizmo grės 
mę, turi jungtis ir sudaryti at
sparą.

Pagaliau visi būkime viltin
gi. Komunizmas skaidosi, ko
munistų valstybės ima kilti 
viena prieš kitą. Daugeliui pa
čių komunistų atsiveria akys 
ir jie, kaip tas Milovan Djilas 
savo naujoje knygoje “The 
Unperfect Society”, skelbia, 
kad komunizmo egzistencijai 
pradeda artėti galas; anot jo 
— komunizmas sužlugs su ma 
žesne rezistencija negu kas 
nors yra tikėjęsis. J- Pr.

Maskvos atentato neva prieš 
kosmonautus reikalas vis dar 
neaiškus. Kaip žinia, prie Krem
liaus vartų į kosmonautus pis
toletu šaudė karininkas. Spėja
ma, kad norėjęs pataikyti į sek
retorių Brežnevą. Tačiau jo ma
šina vilkstinėje užėmė kitą vie
tą, t. y. tyčia pasikeitė vietom’s 
su kita.

Netrūksta balsų, kurie nuo 
pat pradžios spėliojo, kad visas 
reikalas buvęs surežisuotas. Pri 
simenama, kad panašiu įvykiu, 
būtent, Kirovo atentatu, Stali
nas pradėjo didžiuosius valy
mus. Šiandien žinome, kad anų 
metų gandai buvo teisingi: a- 
tentatas buvo Stalino surežisuo
tas. Ne kita'p, kai kas spėlioja, 
’vyko ir čia, vos kelias savaites 
MVD atkūrus. Atentatas bene 
turėjo būti signalas staliniz
mui, be kurio šis režimas ne- 
apseina, grįžti. Atentatas ne
pavyko. Brežnevas nenukentėjo, 
o Kosygino tą dieną nė Mask

voje nebuvo. Niekas tiksliai ne
žino, kas buvo tokios komedi
jos režisierius.

Kad reikalas kažką bendro 
turi su Leningradu, kur įvvko 
atentatas prieš Kirovą dabar 
ryškėja iš įvairių nuotrupų, a- 
tėjusių iš Sovietų Sąjungos. 
Kiek kas suinteresuotas, kad 
vakaruose būtų tikima viena ar 
kita versija — čia nesvarsty- 
sim. Bet čia nėra ir reikalo kro
nikininkui tuos gandus neigti.

Leningradas prieš Maskvą?
Atentato vykdytojas buvęs 

leningradietis leitenantas IIjin, 
ir spėjama, kad jo veiksmas tu
ri ryšio su “rūgimu” Lenin
grado įgulos karininkų tarpe. 
Leningrado partiniai ir kariš
kių kadrai visada pasižymėjo 
“vakarietiškumu”, nesugyven
davo su maskviečiais ir palai
kydavo ryšius su technokratais 
ir intelektualais.

Konkrečiai kalbama apie vie
ną bylą 1967 m. pabaigoje, kai 
buvo teisiama grupė studentų 
bei jauni Leningrado įgulos bei 
laivyno bazės karininkai. Jie 
buvo kaltinami pagal konstitu
cijos 64 straipsnį. Karinio tri
bunolo prokuratūra juos kalti
no politine konspiracija ir gink 
lų perversmui telkimu. K|'uri 
kaltinamieji buvo nuteisti 15 
metų priverčiamųjų darbų sto
vykloje dėl bandymo nuversti 
komunistinį režimą. Grupės gal 
va buvo prof. Ogurlev, Lenin
grado universiteto tibetologas.

Sakoma, kad bylos iniciato
rius buvęs Brežnevas. O minis-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
, 79

— Draugas, gal jau pakeitei savo nuomonę? Kiek gi 
dabar prašai už savo batus? — paklausė.

— Koks tavo galutinis pasiūlymas? — paklausė Vy 
tautas.

— Svaras sviesto ir penketas pakelių amerikietiš
kų cigarečių.

—Man nereikia cigarečių, tik maisto.
— Gerai, aš duosiu svarą sviesto ir dvi dėžutes

margarino.
— Gerai, kur yra maistas? — Vytautas žvilgterėjo į 

vyruko rankas, kurios buvo tuščios.
__ Ei, Jaslka, ateik čia, — vyras šūktelėjo rusiškai

savo draugui, kuris buvo netoliese kitoje grupėje.
Tuojau jaunas vaikėzas atbėgo, nešdamasis lagami

nėlį.
— Ko nori, ponas Krasnin? — paklausė vaikinas.
— Duok svarą sviesto ir dvi dėžutes margarino, —

paliepė odiniu puspalčiu vyras.
Vaikėzas padėjo lagaminą ant žemės ir atidarė. Ja

me buvo daug įvairių daiktų. Šilko kojinių, lašinių gaba
las, degtinės butelis, keletas dėžučių konservuoto mais
to, konservų sriubos, špuliukės siūlų, puspadžių, ba
tams tepalo, peilių, rašalo ir kitokių daiktų. Dėvįs odinį 
puspaltį vyras pasilenkė, paėmė į laikraštį suvynioto 
sviesto gabalą, paėmė dvi dėžutes margarino ir pada
vė Vytautui.

Štai čia yra, — pasakė jis ir paėmė batus.
Vytautas įsidėjo maistą į portfelį, uždarė jį ir pasu

| teris pirmininkas Kosyginas, 
pats leningradietis, pasisakęs 
prieš tą bylą. Spėjama, kad 
Kremliaus nepavykusio atenta
to vykdytojas Įeit. Iljin priklau
sęs nuteistųjų grupei (nors, at
rodo, teisiamas nebuvo) ir “ker 
šijęs” už savo draugus. Iljino 
atentatas buvęs nukreiptas 

prieš Brežnevą ir pasirinktą mo 
mentą, kai jis automobiliu vy
ko vienas, t. y. be Kosygino.

Tiek šių gandų. Jie ateina iš 
komunistinių ne rusų kraštų dip 
lomatų ir ketina reikalą paaiš
kinti “normaliai”. Reikalas nu
šviestas, gal būt, net per daug 
“normaliai’. Jeigu jis buvo “ne
normalus”, tai tokius gandus 
skleidžia paslaptingi režisieriai, 
kurie norėtų dėmesį nukreipti 
į kitus.

Tegalima spėlioti, kas ket’na 
būti naujuoju Stalinu, nor’nčiu 
nusikratyti Brežnevu. Supran
tama, kad dėmesys krypsta bu
vusio KGB viršininko Šelepino 
link. Jo pašalinimas iš atsakin
gų pareigų, paskyrimas Sov. 
profsąjungų viršininku ir nesi- 
baigią ambicingi ėjimai vistiek 
’šeiti viešumon — lieka mįslė. 
Įdomu ir tai, kad Šelepinas, įtei
kęs Kaliningrado sričiai Lenino 
ordiną, groja labai rusiškai na- 
■c’onalistine korta. Tai matyti 
'ir iš to, kad ne “Pravda”, bet 
prof. saiungu laikraštis “Trud” 
paskelbė incidento su kinais 
prie Usurio upės pirmąsias smul 
kmenas.

Neramūs kariškiai
Leit. Iljin istorija kreipia ste

bėtojų dėmesį į tą v'suotinį su
kilimą ir ideologinę “ereziją”, 
kuri reiškiasi ne tik civilių, bet 
’r kariškių tarpe. Opozicija reiš

■
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Prancūzijos kariškos sargybos saugo gen. de Gaulie rez

kiasi ir Maskvos įgulos kari
ninkų tarpe.

Vienas iš centrinių figūrų čia 
esąs gen. mjr. Piotr Grigoren- 
ko, suimtojo poeto Aleksėj Dob- 
rovolskij dėdė. Jam buvo iškel
ta byla, kuri pasibaigė tuo, kad 
'jį paskelbė “nepilno proto” ir 
atleido iš Frunzės vardo karinės 
akademijos profesoriaus posto 
(dėstė karinę kibernetiką).

Žmonės, pažįstą Grigorenką, 
paneigia bet kokius gandus apie 
jo “sukvaišėjimą”, atvirkščiai, 
jie tvirtina, kad jis esąs ypač 
šviesaus proto vyras ir turįs 
daug simpatikų karininkijos 
tarpe. Jis, ir ne tik jis, atvirai 
simpatizuoja jaunųjų intelektua 
lų akcijai, nukreiptai prieš ky
lantį stalinizmą. Jo grupė taip 
pat rodo simpatijas tautinėms 
mažumoms (t. y. ne rusų tau
toms, kurios sudaro 45% visos 
Sovietų S-gos gyventojų). Jis 
protestavo ir prieš Čekoslova
kijos invaziją.

Saugumo policija (KGB ar 
MVD?) perspėjo gen. mjr. Gri
gorenką dėl jo planų demonstra 
tyviai nuvykti į Taškentą daly
vauti ten iškeltoje byloje pneš 
Krymo totorius.

Apie šią bylą netrukus iš
girsime. Ji liečia dešimtis Kry
mo totorių, kurie memorandu
mais ir protesta s kreipėsi į 
įvairias Sov’etų įstaigas, rei
kalaudami savo tautinei grupei 
pilnos rehabilitacijos bei sugrą
žinimo į gimtąjį Krymą.

Ka’p žinia, Krymo totoriai 
Stalino buvo apkaltinti bendra
darbiavimu su vokiečiais karo 
metu. Jų autonominė sritis bu
vo panaikinta ir v si išdepor- 
tuoti ■ centrinę Aziją. Krymo 
respublika buvo įjungia Ukrai

ko vėl į didžiąją žmonių grupę. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių rinkosi. Triukšmas vis didėjo.

Staiga kažkas riktelėjo. Tuo pačiu metu pasigirdo 
moters šauksmas. Minia pakėlė galvas ir staiga visi 
nutilo. Viename aikštės kampe kažkas sušvilpė.

Dabar minia pradėjo lakstyti į įvairias puses. Vy
tautas pamatė grupę, bėgančią kapų link ir šokančią 
per akmeninę sieną. Kiti bėgo į laukus. Netrukus keletas 
sunkvežimių, pilnų amerikiečių karo ir vokiečių polici
jos, apsupo aikštę. Ginkluoti policininkai iššoko iš 
sunkevžimių ir pradėjo medžioti žmones.

Dabar Vytautas suprato kas atsitiko. Jis pradėjo 
drauge su keletą moterų bėgti kapų link. Tuo pačiu me
tu amerikietis karo policininkas pasirodė prieš Vytau
tą, nutvėrė portfelį ir ištraukė- Kareivis suriko stoti, ta
čiau Vytautas nekreipė dėmesio, jis peršoko kapų vartus, 
pasilenkė ir kiek galėdamas greičiau nubėgo pirmyn. Jis 
nubėgo į kapų vidurį, pasislėpė tarp krūmų, paminklų ir 
kryžių. Tuo pačiu metu užgirdo aikštėje keletą šūvių. 
Jis užkrito už aukšto pjedestalo, ant kurio stovėjo bal
tas angelas.

Aikštėje pradėjo nutilti. Vytautas tačiau dar va
landėlę laukė. Kai jis pakėlė galvą jis pamatė ir ki
tus žmones besikeliančius iš tarp krūmų ir paminklų. 
Jis nusišluostė prakaituotą kaktą ir rūpestingai apsidai
rė, tada nuėjo artimiausio kampo link. Jis vėl peršoko 
tvorą ir pasuko artimiausion gatvėn.

Vėlyvą popietę jis pasiekė Gruenbergą.
— Vytautai, kur tu buvai dingęs? —paklausė susi

rūpinusi sesuo.
— Buvau mieste, — jis atsakė šaltai.
— Esi valkanas, Vytautai. Juk tu nieko nuo vakar 

vakaro nevalgei.
— Ne, nesu alkanas, — atsakė tyliai ir pasuko sa

vo kambario link.
— Palauk minutę, Donaldas atsiuntė laišką, štai 

jis.

— Man nereikia jokio laiško, — mostelėjo ranka 
Vytautas.

— Kas tau dabar atsitiko? Ko toks suniuręs? Do
naldas rašo, kad jis šiuo metu yra labai užimtas, bet jis 
žada pas mus atvykti greitai, kai tik galės. Ir štai dar ki
tas reikalas. Jis daro viską, kad mes galėtume emigruo
ti į Ameriką. Štai jo laiškas. Paskaityk pats, — ji pa
davė laišką.

Vytautas žvilgterėjo į mažą, keturkampio popierio 
lakštelį ir neparodė jokio nustebimo. Jis numetė laiš
ką ant stalo ir pasakė ramiai ir šaltai:

— Laiškas manęs nenuramina.
— Kodėl? Bet klausyk, Vytautai, jis gi nepaliko 

mūsų.
— Ką tai reiškia, nepaliko mūsų, — pasakė pikto

kai, — tai yra tik tuščias popieris, — jis parodė į laiš
ką, — Donaldas negali mums padėti, jis nepajėgus 
mums padėti. Svarbiausia, kad jis nenori padėti. Man 
jo daugiau pagalbos nereikia. Šiandien aš pats suradau 
kelią.

— Koks tas tavo kelias, Vytautai? — paklausė su
sirūpinusi Milda.

— Nuo dabar aš praradau visas viltis patekti į A- 
meriką, — atsakė, suraukęs kaktą.

— Aš nesuprantu, ką tu dabar kalbi?
— Aš nutariau emigruoti į kitą krtštą. Aš šian

dien buvau mieste ir užsirašiau į Braziliją.
— Mano Dieve, — sudejavo Milda.
Tuo momentu iš kito kambario pasirodė motina, 

Vytautas nusisuko į langą ir aklai žiūrėjo į lauką.
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duris. Hildergardė jau norėjo kviesti įeiti, bet nebesu
spėjo. Durys atsidarė:

— Hi, Hildergarde. .

£Bus daiurUu)

non, prieš tai pusiasali apgy
vendinus vienais rusam.

Nors ukrainiečiai visuomet 
laikė Krymą Ukrainos dalimi ir 
turėjo nesutarimų su tenykš
čiais totoriais (jie žinomi ir lie
tuviams nuo pat Vytauto lai
kų ), maskoliškas manevras bu 
vo antiukrainietiška provokaci
ja. Maskoliai siekė supykinti 
Ukrainą su Turkija, kuri visuo
met dėjosi totorių - musulmonų 
Krymo pusiasaly globėja. Ant
ra vertus, rusais kolonistais 
apgyvento Krymo įjungimas Uk 
rainon tik padidino to krašto 
rusifikaciją bei rusų įtaką uk
rainiečių kompartijoje.

Krymas ir Karaliaučius
Vienas to manevro bendrinin

kas, Nikita Chruščiovas, pana
šiai ketino padaryti su Lietuva, 
jon neva “įjungiant’’ Karaliau
čiaus sritį — Mažąją Lietuvą. 
Sakoma, kad prieš tai pasisa
kiusi Lietuvos kom. partija, pa
būgusi dėl rusų įsiviešpatavimo 
jos “nuosavoje” valdoje Kara
liaučiaus srities įjungime atve
ju. Oficialiai aiškintasi bene tuo, 
kad kraštas tiek apleistas, jog 
reikėtų didžiulių investicijų bent 
kiek jį pagerinti.

Todėl sovnarchozų laikais 
Lietuvos liaudies ūkio tarybai 
tebuvo priskirta Kaliningrado 
srities pramonės valdymas. Sov 
narchozus panaikinus, atkrito 
ir tai: Kaliningrado sritis lieka 
Rusijos federacijos dalimi. De
monstratyviai jai suteiktas Le
nino ordinas, atkuriamas Ka
raliaučiaus universitetas, vi
saip pučiamas rusiškas nacio
nalizmas, demonstratyviai “stip 
rinami” ryšiai su Lenkija, iš 
dalies su Latvija. Apie Lietuvą 
— nė žodžio.

Visa bėda tik ta, kad Kara
liaučiaus gyventojai visada jau
čiasi labai nesaugiai. Kokia be
būtų pasaulinė krizė — daugu
mas civilių griebtųsi lagaminų

Naujas Bolivijos prezidentas dr. 
Adolfo Salinen, pakeitęs žuvusį he
likopterio nelaimėje R. Barientos.

ir grįžtų į savo gimtąsias vietas 
Rusijoje.

Iš Maž. Lietuvos įjungimo 
Lietuvon laukta didesnio saugu
mo jausmo, t. y. apgyvendinus 
ten kiek daugiau lietuvių (1959 
m. ten gyveno tik apie 25,000), 
esą, tokių bėgimų nebūtų.

Tokios nuomonės pirmoje ei
lėje buvo kariškiai. Lietuviai 
aiškinosi, kad neturi tam reika
lui “atliekamų” žmonių, o dėl 
150,000 ištremtų ir per visą Ru
siją išbarstytų lietuvių grąži
nimo tėvynėn valdžia į kalbas 
nesileido. Tada pasirinktas ki
toks kelias — visom priemonėm 
pūsti rusiškąjį nacionalizmą, de 
monstruoti karinę jėgą, tuo bū
du “stiprinant” vietinių kolonis 
tų moralę.

Jeigu Chruščiovo provokaci
ja būtų pavykusi, rezultatai bū
tų buvę panašūs, jeigu ne blo
gesni, už Krymo aferą Ukraino
je. Vokiečiai būtų kaltinę lietu
vius “užgrobus vokiškas že
mes”, Lietuvoje rusų skaičius 
būtų patrigubėjęs, rusifikacija 
keleriopai padidėjusi. Tokiu bū
du Kaliningradas lieka tartum 
“visasąjunginė kolonija”, nors 
statistikoje ir ūkinių santykių 
atžvilgiu toliau traktuojamas 
viena eile su Lietuva, Latv’ja 
ir Estija, kaip “Pabaltietiškas 
ūkio rajonas”.
Naujos ideologijos beieškant

Kaip toliau pranešama iš Mas 
kvos, neseniai iš pareigų atleis
tas ir istorikas Piotr Jakir. Jis 
yra žinomo Stalino nužudyto 
karvedžio gen. I. Jakir sūnus 
ir dirbo SS Mokslo akademijos 
istorijos institute. Jam pavykę 
rasti šiokį tokį darbą “pagel- 
biniu bibliotekininku”. Jakir 
darbo sritis akademijoje lietė 
sovietinę istoriją nuo spalio per
versmo iki antrojo pasaulmio 
karo. Jis atvirai rėmė A. Nekri- 
čiaus teorijas, išdėstytas “ere
tinėje knygoje” “1941 m bir
želio 22 d.”, kurioje pabrėžo
mas Stalino nemokšiškumas va
dovaujant Sovietų armijai ir

(Nukelta į 4 pusi.)



Solistės VALENTINOS KOJELIENĖS
sopranas

KONCERTAS
įvyksta š.m. gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 

ORCHESTRA HALL, 220 So. Michigan Avė.
Programą sudaro pasaulinių muzikų ir K. V. Banaičio kūriniai.

Bilietų kainos: $3.00, $4.00, $5.00 ir $6.00. Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 
St., pas komiteto narius ir Orchestra Hali kasoje.

Koncerto pelnas skiriamas Baltui.
Prašome Chicagos ir apylinkės lietuvius šiame koncerte dalyvauti.

BALFO CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA

KATYNO ŽUDYNES IR ZUVE 
LENKAI

Kiek rusai bolševikai išžudė lenkų belaisvių

P. ŽILYS

Antrojo pasaulinio karo me- done, kai tuo reikalu buvo su 
tu didelę sensaciją buvo šukė- į s tarta, 
lusi vokiečių paskelbta žinia a
pie Katyno apylinkėje (netoli 
Smolensko) rastus 8 kapus, ku 
riuose buvo palaidota apie 10 
000 bolševikų išžudytų lenkti 
belaisvių — karininkų ir ka
reivių.

Vokiečiai darė pastangas, kad 
tos masinės lenkų belaisvių žu
dynės būtu ištirtos plataus mas 
to spec' alios tarptautinės ko
misijos. bet tai padaryti jiems 
nepasiseke, nes anų laiku rusų 
bolševikų sąjungininkai, jų tar
pe ir lenkų egzilmė vyriausybė 
Londone, atsisakė toje komisi
joje dalyvauti, nes nenorėjo su
pykinti savo sąjungininkės So
vietų Sąjungos.

Tada vokiečiai sudarė savo 
specialią komisiją tiems kapams 
ištirti ir nustatyti rastųjų la
vonų kilmę, nužudymo būdus 
bei aplinkybes. Ton komisijon 
buvo pakviesti dalyvauti įvairių 
sr;čių specialistai — profesoriai 
iš Belgijos, Bulgarijos, Danijos, 
Italijos, Olandijos, Rumuniios, 
Suomijos Ir kitų kraštų univer
sitetų.

Komisiia ištyrusi 4143 atkas 
tus lavonus, iš rastų asmens 
dokumentų, laišku bei laikraš
čių iškarpų nustatė, kad tai 
buvo lenkų belaisvių lavonai 
kuriuos rusai bolševikai nužudė 
1940 m. kovo - gegužės mėn.

Komisiios apskaičiavimu to
je apvlmkėie rastuose 8 kapuo
se galėio būti palaidota anie 
10.000 bolševikų nužudytų lenku 
belaisvių.

Kadangi šiuo metu raudonie
ji kinai susiva’diję su rusais 
bolševikais, pradėjo skelbti ame 
Katyno žudynes tai. manau, 
pravartu ir naudinga apie tas 
ž’idvnes plačiau pakalbėti

Norint apie tas ž”dynes pla
čiau paaiškinti ir mistatvti kiek 
tikrovėj rusai bolševikai išžu
dė lenku belaisviu, reikia nu- 
statvti kiek 1939 m. rūgščio 
17 d. rusai bolševikai, ta'ki- 
pmkaudan, vokiečiams pradė
ję Lenkijos puo’ima. paėmė len
ku belaisvėn ir kiek ju gražino 
egzilinei lenkų vyriausybei Lon

NERIMSTA ...

(Atkelta iš 3 psl.) 
nepasiruošimas karui su Vokie
tija. Jak’r taip pat atvirai pa
laikęs Ginsburgo, Litvinovo ir 
kitų nuteistųių grupę bei rėmęs 
demonstracijas Raudonojoje aik 
štėje, protestuojant prieš Pra
hos invaziją.

Sakoma, kad gen. mjr. Gri- 
gorenko ir su juo nemaža gru
pė karininkijos, beieškodami 
naujos “ideologijos”, virto ru
sų fil. Berdeievo šalininkais. 
Berdejevas, 1948 m. Paryžium 
miręs, jaunystėj buvo marksiz
mo šalininkas ir už revoliucine 
veiklą buvo net ištremtas. Vė
liau jis perėio i idealizma. link
damas i mistini gnosticizmą. 
Gal ir ši detalė būdinga tam 
dvasin'am nerimui, kuris apė
mė Maskvos “naujosios klasės” 
šviesesnes galvas. Iš viso ne ko
kia grėsmė ils lauko, ne kokie 
ūkiniai sunkumai bet tikras 
dvasios drugys bei alk's krečia 
sovietinę visuomenę. Atrodo, 
kad trečioji Rusijos imperija 
sugrius, nebent jos marksistinė 
tuštuma užsipildys kokia nors 
gyvastinga idėja. vb.

Kiek rusai bolševikai turėjo 
paėmę lenkų belaisvių

Kai 1939 m. rugsėjo 17 d. 
rusų bolševikų divizijos, vado
vaujamos Baltgudijos fronte II 
rango armijos vado M. Kovalio
vo, o Ukrainos fronte I-jo ran- 

,go armijos vado S. Timošenko, 
pradėjo pulti Lenkiją, tada len
kų kariuomenės atsparumas vo
kiečių jau buvo visai palaužtas, 
frontas sutrupintas, kariuome
nės vadovybė nebeturėjo ryšių 
su armijų - grupių vadais.

Lenkijos vyr’ausybė ir ka
riuomenės vadovybė traukėsi 
Rumunijos sienos link.

Sovietų Sąjungos pasienyje 
lenkai tada turėjo tik K.O.P. 
(pasienio apsaugos korpo) ba
talionus ’r kai kuriose įgulose 
etano dalinius.

Jokio ištiso fronto prieš ru
sus bolševikus lenkai neturėta. 
Todėl rusai boiš., žvg’uodsmi 
per buvusia Lenkijos teritoriją, 
sutikdavo tik atskirų grupių bei 
’mi’u pasipriešinimą, kurį greit 
nugalėdavo. — ane’davo ir be
sipriešinančius karius lenkus 
dažniausia paimdavo j belais
ve.

Anie paimtuiu lenku belaisviu 
"kaič us rusai skelbdavo gene
ralinio štabo pranešimuose ku
rie buvo skelbiami spaudoje, 
nvz. valdžios oficioze “Izviesti- 
joj”.

Tš spaudoje bolševiku paskelb 
fu ž’n'u — komunikatų matyti, 
kad rūgščio 17-28 d. laikotar- 
pvie raudonoji armija turėjo 
n&Amu°i b“laisvėn 234 500 len
kų karininkų ir kareivių.

1940 1. birželio 15 d. rusai bol
ševikai okunave Lietuvą, paė
mė ir išsiuntė į sovietu Sąjun
gos m',ims anie 12.000 lenkų 
karių, internuotų Lietuvoje. Ta’ 
gi iš viso rusai bolševikai tu- 
nėm naėme nelaisvėn anie 246, i 
500 lenkų karininkų ir kare’- 
vių.

Į tą skaičių neįeina belaisviai, 
kuriuos rusai bolševikai paėmė 
po rugsėjo 28 d., valant už ni
tus plotus, miškus, kalnus ir t. t. 
Tai galėtų padidinti belaisvių 
skaičių dar keliais tūkstančiais.

Vok’ečių karo istorikas V. 
Tippelskirch, veikale “Geschich- 
te dės zweiten Welt Krieges” 
rašo, kad bolševikai turėjo pa
ėmę belaisvėn apie 217,000 len
kų karininkų ir kareivių, neskai 
tant tų, kurie buvo paimti va
lymų metu. Prie to skaičiaus 
pridėjus iš Lietuvos išvežtų apie 
12,000 lenkų karių, gauname 
239.000 lenkų belaisvių — kari
ni ku ir kareivių.

Kaip matome, bolševikų ir

Naujoji Hartfordo ramovėnų valdyba. Iš k.: V. Nenortas — sekr., Ad. Maslauskas — ižd., Ben-Dopkus 
— pirm.. P. Dimakauskas — I vicepirm., Ant. Moc kus — II vicepirm.. Ig. Simokaitis — rev. komisijos 
pirmininkas. , Nuotr. A. Jaro

tekusių rusų bolševikų nelais- tų lenkų belaisvių galėjo išmirti 
vėn, yra gana artimi. Todėl, 
jais galima pasiremti.

dėl žaizdų, ligų ir bado, bet di
džiausia jų dalis — bent 200,000
— buvo išžudyta, kitaip sakant, 

Kiek rusai bolševikai pasiūlė sus}laukė Katyno liki.
grąžinti egzilinei lenkų vyriau

sybei belaisvių

Kai karo eigoje Londone re
ziduojanti egzilinė Lenkijos vy
riausybė atnaujino diplomati- 
n:us santykius su Sovietų Rusi
ja, tai tuojau prasidėjo dary
bos, kurių pasėkoje Sov. Rusi- 
jrs vyr ausybė sutiko leisti iš
vykti iš Sov. Rusijos deportuo
tiems Lenkijos piliečiams ir ka
riams belaisviams.

Vykdant tą susitarimą 1941 
m. spalio 14 d. Lenkijos amba
sadorius Kot’as nuvyko pas už
sienio reikalų komisaro padėjė
ją A. Vyš’nskį konkrečiau išsi
aiškinti apie susitarimo vykdy- ' 
mo eigą.

A. Vyšinskis pradėjo aiškin
ti kad Sov. Rusijoje buvo 387, 
932 Lenkijos piliečiai, kuriems 
buvo atimta laisvė. Jie, esą, 
skirstomi i tris grupes: I gru
pė — nuteistieji arba tardomie
ji 71.481; II grime — esantieji 
specialiose stovyklose arba gv- 
veną nustatytose vietovės® 291, 
137: UI grime — karo belais
viai 25.932. iš viso 387.932.

Pats A. Vyšinskis naaiškino. 
kad iš to skaičiaus iki 1941 m. 
soalio 1 d. iau išvyko iš Sov. 
Rusijos 345,511 asmenų. Tuo 
būdu esą likę tik 42,421 asmuo.

Ambasadorius Kot’as pareiš
kė abejonių dėl pateiktų skai
čių tikslumo. Be to, pasakė, kad

mo.
Išeina, kad rusai bolševikai 

suruošė lenkų belaisviams ne 
vieną, bet bent 20 Katynų.

Toks žiaurus rusų bolševikų 
elgimasis su lenkų belaisviais 
sukelia pasibaisėjimą ir pasmer 
kimą, ypač turint mintyje, kad 
abiejų rusų bolševikų frontų va 
dai — maršalai buvo išleidę at
smauk imus į lenkų kareivius, 
kviesdami juos pasiduoti, per
eiti pas pavergtų tautų išlais
vintojus rusus bolševikus. Ko- 
mandierius pirmojo rango, aiš
kiau tariant, maršalas I mošen- 
ko savo atsišaukime i lenkų ka
reivius rašė: “Kareiviai!... Žu
dykite savo karininkus ir ge
nerolus. Neklausykite savo ka
rininku įsakymų. Vykite juos j į".

PROLETARINIAI 
BIUROKRATAI

Vilnius, ok. Lietuva. 1940 me
tais, rusų tankų į paviršių iš
plukdyti nauji žurnalistai Lietu 
voj labai mėgo uiti buvusius Lie 
tuvos valdinių įstaigų pareigū
nus už jų, neva “poniškumą”, 
piliečiams neprieinamumą. Bet
jau ir tada daugumas pajuto, kad ter Ohase). Skanius pietus pa-

MOŠŲ KOLONIJOSE

Hartford, Conn.
TRYS GRĄŽOS PARENGIMAI

Balandžio 13 d. L.A.P. klu 
bo II aukšto salėje įvyko Hart
fordo Našlių ratelio narių susi
rinkimas, kuriame aptarta 
daug svarbių reikalų. Pirminin
kei Kons. Milerienei 
priimtos dvi ratelio

pasiūlius, 
išvykos;

viena į pajūrį pasimaudyti, o

terburio, New Haveno ir iš ki
tur. L. B. Hartfordo apylinkės 
vardu sveikino pirm. Alfonsas 
Dzikas.

Po kalbų, mokytojos K. Ma- 
rijo'šienės paruoštos, du tauti
nius šokius • pašoko narės — 
jaunosios ponios, turinčios po 
du tris vaikus. Labai gražu, 
kad jaunosios Hartfordo mote
rys, atitrukusios nuo šeimos, 
taip gražiai pasiruošė ir puikiai

kita kiek toliau — susipažinti .
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Paskui buvo pietūs — Velykų 
stalas.

Baliuje dalyvavo ir Hartfor
do vicemeras George Kinsella 
su ponia, daug svečių iš Water- 
burio, New Haveno, Mancheste- 
rio ir iš kitur.

Trečiasis taip pat įdomus pa
rengimas buvo balandžio 19 d.,

su Worcesterio, Waterburio 
ir kitų apylinkių lietuviais. 
Valdybą sudaro:
pirmininkė, Ona 
sekretorė ir Ant 
iždininkas.

Milerienė —
Jusinienė — 
Ambrosas —

Po susirinkimo 2 vai. p.p. bu
vo pietūs __  margučių stalas.
Pietuose dalyvavo ne tik na-

nauji, “proletariniai” įstaigų vir
šininkai ir net mažesni pareigū
nai pasirodė esą nepalyginti sun 
kiau prieinami, negu “ponų” vai 
džios pareigūnai.

Praėjo po to beveik 30 metų, 
ir štai kokį dabartinių viršinin
kų elgesio paveiksliuką pateikią 
jų pačių “Tiesa” (sausio 15):

“Į įstaigą, įmonę atėjo pilie
tis. Jis išdėstė savo reikalus, rū
pesčius. Jūs pradėjote šį reikalą 
aiškinti, vartote bylas, rašote... 
Praėjo jau keletas minučių, o 
žmogus vis tebestovi už jūsų sta
lo. Užmiršote net ir kėdę pasiū-

riai, bet ir svečiai, tarp kurių i šeštadieni, L.A.P. klubo didžio 
buvo ir žymusis lietuvių veikė-Į joje salėje tai Hartfordo Romu 
jas Vladas Čekanauskas (Wal- venų tradicinis Pavasario ba

lius.
Oktetas, diriguojamas muz. 

Jurgio Petkaičio, puikiai padai 
navo penkias dainas. Paskui 
svečiai ir nariai — romuvėnai, 
skaniai prisivalgę bei “fcrun- 
kais” pasivaišinę, smagiai pa- 
biiklino kojas. Grojo šaunusis 
Edvardo Radionovo orkestras.

J. Bernotas

lauk iš savo žemės. Pereikite 
pas mus, savo brolius, į raudo- 
nąia armiją. Čia rasite globą ir 
paguodą. Atsiminkite, kad tik 
raudonoji armija išgelbės lenkų 
tautą nuo nelaimingo karo ir 
jūs turėsite galimybę pradėti 
ramiai gyventi. Tikėkite mums.

Sovietų Sąjungos raudonoji 
arm’ja yra jūsų vienintelis drau 
gas”...

Sovietų Sąjungos komandie- 
riai — maršalai tikrai išgelbėjo 
lenkus belaisvius nuo baisaus 
karo vargų ir sudarė jiems ga
limybe pradėt’ ramų gyvenimą 
Katyno ir kitų vietovių kapuo-

'Arba vėl. Atėjo pilietis pas į- 
staigos viršininką ir nori kaiko 
paklausti. Viršininkas užimtas, 
turi daug reikalų. Pilietis laukia 
valandą, kitą. Sekretorė jo nepa
siteirauja, ko atvykęs!”

rengė darbščiosios šeimininkės: 
Katarinia Kasmanaitienė, Ona 
Žilinskienė, Ona Jusinienė ir ki 
tos. Ant visų stalų buvo daug 
margučių, kurių raštai priminė 
Lietuvos margučių marginimo 
ir dažymo papročius. Gražūs 
buvo margučiai Onos Medonie- 
nės, Onos Bulkienės ir kitų. 
Tai rankų raižiniai ir vaško lip 
diniai.

Tą pačią dieną 3 vaJ. po pie
tų L.A.P. klubo didžioje salėje 
buvo Hartfbrdo Moterų klubo 
pirmasis balius. (Klubas įsistei
gęs tik prieš 4 mėn.). Balių 
atidarė pirmininkė A. Ustja- 
nauskienė; padėkojo visoms, 
prisidėjusioms prie šio paren
gimo. Sveikino atstovės iš Wa-

A. ABALL ROOFING C0.
T«tatarta prieš 49 metua 

Dengiame v1«u rūšių stosniR Tat»»
me arba dedame naujus kaminus, rt- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng" Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

m 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai apmokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

tik vienoje Starobielsko stovyk- ! se su Puvenų sauja burnoje ir

loję lenkų belaisvių skaičius bu
vęs didesnis, negu A. Vyšins- 
kio pateiktas bendr u belaisvių 
skaičius, o pagal pačių rusų bol- 
šev ku naskelbtus davinius vie
nų karin’’--ku belaisvių skaičius 
:~k’ąs 9600.
Tai išgirdęs A. Vyšinskis pra 

dėjo karšęiuot’s esą, jis patei
kia tokius davinius, kokius tu
ri, kad į deportuotų asmenų 
skaičių neįeina tie asmenys, ku
rie gavo Sov. Rusijos pil’etybę.

Pasikalbėjimas baigėsi tuo, 
kad A. Vyšinskis pažadėjo am
basadoriui Kot’ui sekančią die
ną pristatyti ambasadai tiks
lesnius skaičius, bet tikrovėje 
visai niekados jų nepristatė.

Taigi rezultate išeina, kad iš 
turėtų 246,500 lenkų belaisvių 
rusai bolševikai negrąžino 246, 
500 — 25,314, taigi 221,186 be- ‘

vokiečių duodami daviniai apie laisvių — karininkų ir kareivių, 
lenkų karninkų ir kareivių, pa- Netenka abejoti, kad dalis

ALRK Moterų s-gos seimo rengimo komisija Grand Rapids, Mich. 
Srdi (iš k.): Ph. Glovich Sh. Kryger, St. Kryger (vice pirm.). Stovi (iš 
t.): J. Oks'as, J. Puodžiūnas, D. Jezaviskas, S. Jarmol. A. Budrick ir 

A. Rock.

M O V I N G
t (Mt i it perk i »hm vm»-įvairiu ilMiimu
A. VILIMAS

823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Kas tik turi gera skoni
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPONIS * VU <

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

ku’ka pakaušyje.
šia proga noriu priminti, kad

apie 1939 m. rūgščio mėn. ka
rą lenkai yra išleidę (1942 m.? t 
gen. ltn. M. Norwid Naugebau- 
er knygą “The defence of Po- 
land”, kurioje rašoma, kad vo
kiečiai rašo netiesą, jog to ka
ro metu iie buvo paėmę nelais
vėn 700,000 lenkų karių. Esą, 
to karo metu lenkai buvo spė
ję mobilizuoti tik 800,000 karių, 
todėl vokiečių paimtų lenkų be
laisvių skaičius galis siekti tik 
apie 420,000. O apie rusų bol- 
šev'kų paimtą lenkų belaisvių 
skaičių nieko nesakoma. Diplo
matija? Tik 1964 m. Paryžiuje 
išleistoje “Biala księg5” lenkai 
paduoda smulkesnių žinių apie 
belaisvius ir ištremtuosius.

Rusai bolševikai yra išleidę 
apie II-jį pasaulinį karą 6 to
mu ve’kalą: “Istorija velikoi 
otečestvennoi vojny Sovietsko- 
go Sojuza. 1941 — 1945” ku
riame nėra nieko paminėta, kad 
Lenkijai pribaigti Stalinas pa
siuntė i pagalba Hitleriui 30 
nėst’ninku 10 kavalerijos divi
zijų ir 12 mot. brigadų, o anie 
paimtu lenku belaisvių skaičių 
netenka ir kalbėti.

VARŠUVA. — Poznanės šv. 
Adalberto leidykla šiomis dieno
mis išleido pirmąjį trilogijos to
mą anie “Šventojo Rašto verti
mus į lenkų kalbą”. Pirmasis to
mas apima seniausius šv. Rašto 
vertimus į lenkų kalbą nuo 14- 
jo iki 16 amžiaus.

SAVE FOR 
AND BY

DEGRF^
ANKSTYVA PRADŽIA ir nuo
latinis taupymas yra geriausias 
būdas užtikrinti savo vaikams 
reikalingus pinigus aukštesniam 
mokslui. Dideli miisų dividen
dai, pridedami kiekvieną metą, 
atliks likusį darbą. Jeigu pra
dėsite tuo reikalu tikrai anksti 
rūpintis, tai vien padėtų pinigų 
uždarbio gali pakakti visiems 
vaikų mokesčiams už mokslą! 
Užeikite ir pasiteiraukite apie 
smulkmenas šiandien!

l/N/ON F&OERAL
PHONE 523-2800

9-4, Treč uždaryta, Ketv. 9-8, Penkt. 9-6, šešt. 9.12

3430 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO
A. J. AUKERS, President

Valandos: Pirm., Antr.



Rytoj, gegužes 3 d. programoje dalyvauja 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ D-JOS 

VALDYBA
Auksinio 50 metų Seimo proga

Besidomj seserų rėmėjų darbais, prašomi klausti, 

skambinant šiuo telefonu: 445-6842.

JUBILIEJINIS SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS 
įvyksta

1969 m. gegužės mėn. 4 dieną
Pradžia 11 v ryto su šv. Mišiomis Vienuolyno koplyčioj; 

12 vai. pietūs:
1 vai. po pietų Seimo sesija;

Marijos Aukštesniojoje mokykloje.

lithuanian
■II FORUM

Produced by ANTHONY J. RUDIS

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOJ

Clevelandiečiai koresponden
tai, “Draugo" penktadienio nu
meriuose, parašo įvairių žinių a- 
pie Clevelando lietuvių visuome
ninę veiklą, bet apie Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos veiklą tik ret
karčiais. Ši pastaba rašoma dėl 
to, kad Šv. Jurgio parapijos baž
nyčia, beveik apsupta spalvotos 
rasės žmonių ir jau parapiečių 
skaičius mažėja, bet energingo 
klebono kun. Balio Ivanausko 
dėka (taip pat ir choro), dar ne- 
silikviduoja.

Prieš Velykas klebonas pakvie
tė rekolekcijas vesti kun. dr. T. 
Žiūraitį, kuriose dalyvavo dide
lis skaičius žmonių. Velykų ry
tą, prisikėlimo pamaldose, daly
vavo didelis skaičius žmonių. 
Choras, vadovaujamas muziko 
Prano Ambrazo, iškilmingai ir 
nuotaikingai pagiedojo jo paties 
sukompanuotas mišriam chorui, 
lietuviškas mišias ir keletą gies
mių. Solo gražiai pagiedojo Bro
nė Kazėnienė, taip pat Pr. Am
brazo sukurtą giesmę “Jau Kris
tus kėlės”. Pagirtina, kad minė
ta parapijos choro solistė, turėda
ma gražią balsinę medžiagą, nors 
ir toliau gyvendama, bet noriai 
palaiko parapijos chorą ir tuo 
būdu, kaip ir visi choristai, prisi
deda prie lietuviškos Šv. Jurgio 
parapijos egzistencijos.

Tenka pažymėti, kad parapi
jos choro dalyviai (apie 40), iš
sikėlė iš parapijos ribų į tolimes
nes vietas gyventi, vienbalsiai 
nutarė iškilmingiau pagiedoti 
tik kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį, gi kitais sekmadie
niais, atvykus mažam choristų 
skaičiui, giedoti unisonu, arba 
dviem balsais.

Pasiremiant naująja liturgija, 
pageidautina, ir būtų tikrai gra
žu, kad kunigai dėtų pastangas 
išjudinti visus esančius bažnyčio
je žmones, laike sumos, iš tylos 
ir vienas iš kunigų, kuris ne
laiko mišių, prie mikrofono, 
drauge su visais žmonėmis, gie
dotų sutartas lengvas lietuviškas 
giesmes: Pulkim ant kelių, Prieš 
Tavo Altorių, Jėzau pas mane a- 
teiki, Marija, Marija ir kitas. 
Žmonėms iš anksto pranešus, 
prieš sumą, galima padaryti len
gvų ir naujesnių giesmių repe
ticiją. Giesmių tekstai turi būti 
padalinti visiem žmonėms prieš 
pat sumą.
Naujoje liturgijoje bendruome

ninis (visų žmonių) giedojimas 
numatytas, tik reikia jį neatidė
liojant ir noriai vykdyti.

Parapietis

Skautiškos maldos susikaupimo 
žiavime “Dainavoje . ,

dienos metu vadovių,—vadovų suva- 
Nuotr. V. Bacevičiaus

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Vysk. M. Valančiaus Lit. mo
kyklos sukaktuvinėje mokslo me
tų užbaigimo programoje sutiko 
dalyvauti rašytojas Jurgis Jan
kus, solistė Elena Blandytė. Be 
jų programoje dalyvaus literatū
roje bei muzikoje pasireiškią bu
vę mokyklos auklėtiniai ir kan
klių orchestras.

Pradžios ir aukšt. mokyklos 
baigiamieji egzaminai vyks gegu
žės 10 ir 17 dienomis. Paskutinė 
mokslo metų diena bus gegužės 
24 ir sukaktuvinis koncertas -li
teratūros vakaras gegužės 25.

ALTOS METINIS SUSIRINKI
MAS

Amerikos lietuvių tarybos Cle
velando skyriaus metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gegužės 
4 dieną, 11:45 vai. Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Avenue.

Darbotvarkėje: skyriaus meti
nės veiklos pranešimas ir naujos 
valdybos bei kontrolės komisijos 
■rinkimai.

Oraganizacijos, sumokėjusios 
ALT'o skyriaus nariė mokestį, 
turi teisę įgalioti nedaugiau kaip 
po tris atstovus šiame susirinki
me dalyvauti. Atstovai privalo 
atsinešti savo organizacijos raš
tišką įgaliojimą. Nario mokestį 
bus galima susimokėti susirinki
mo metu.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Clevelando ateitininkų metinė 

šventė šiemet įvyksta gegužės 11 
d. Ateitininkai dalyvauja pamal
dose Šv. Jurgio bažnyčioje, kur 
bus meldžiamasi už mirusius ir 
gyvus ateitininkus. Po pamaldų 
bus iškilminga akademija Šv. Jur
gio parapijos salėje. Paskaitą skai
tys dr. Vytautas Vygantas. Jau
nučiai, moksleiviai ir studentai 
ateitininkai duos įžodį. J šventę 
atvyksta ir Ateitininkų Federaci
jos vadas prof. dr. Justinas Pikū
nas. Meninę programą išpildys 
ateitininkiškas jaunimas.

Ateitininkiškasis jaunimas su 
svečiais turės linksmavakarį šeš
tadienį? gegužės 10 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje V.R.

NYKSTA TRADICIJOS
Apaštalu. Sosto specialiu su

sitarimu Italijos, Prancūzijos, 
Ispanijos ir Portugalijos vy
riausybių vadai atsisakė šimt
mečiais turėtos privilegijos 
naujai paskirtiems šiuose kraš 
tuose kardinolams įteikti kar- 
dinoliškąj) biretą. Tuo būdu 
ateityje visi naujai pašiurtieji 
kardinolai savo insignijas gaus 
tiesioginiai iš Šventojo Tėvo 
rankų.

Clevelando ‘“Grandinėlė” Vysk. Valančiaus lit. mokyklos parengime. Nuotr. V. Pliodžinsko

TIKINČIŲJŲ REAKCIJA PRIEŠ 
NAUJOVES

Ne viskas gera, kas per skubiai reformuojamaf
Taip pat ir Vokietijoje tradi- 

cionalistų frontas vis labiau 
stiprėja ir auga. Vokiečių ka
talikų, priklausančių tarptauti
nei federacijai “Una Voee” (ku
ri kovoja už lotynų kalbą litur
gijoje ir grigališkąjį giedojimą) 
yra apie 50,000. “Liturginė re
voliucija”, kaip žinoma, Vokie-^ 
tijoje prasidėjo dar prieš Vath 
kano II susirinkimą. Todėl ma
ža vilties, kad būtų galima grįž
ti į praeitį, tačiau siekiama bent 
to, kad lotynų kalba nebūtų vi
siškai išstumta iš bažnyč ų. 
Ypačiai veikli Vokietijoje yra 
žurnalo “Nunc et semper” lei
dykla, kuri spausdina knygas, 
brošiūras, lapelius, atsišauki
mus. Jai vadovauja Muencheno 
universiteto filosofijos profeso
rius dr. Reinhard Lauth. Didelis 
tradicionalistų autoritetas yra 
teologas Urs von Balthasar. va
dinamas Vokietijos Maritainu. 
Jis savo laiku buvo progresizmo 
pionierius, o šiandien yra karš
tas tradicionalistų vadas, pa
garsėjęs savo knyga “Cordula.”

Anglai ir Italai
Anglijoje tradicionalistai su

sibūrę į “Latin Mass Society”, 
Belgijoje tradicionalistams va
dovauja Marcei de Corte, auto
rius knygos “Susinaikinimo fe
nomenologija”. Olandijoje yra 
gausūs rezistentų būreliai prieš 
Olandijos katekizmą, žinomi 
Jungt. Amerikos Valstybėse ir 
Pietų Amerikoje gana gausūs 
tradicionalistų junginiai. Jie vi
si yra apsijungę į “Lozanos 
tarptautinį susirinkimą”, šiais 
metais šaukiantį gausų suvažia
vimą, kuriame bus svarstoma 
įdomi tema: kultūra ir revoliu
cija.

O kaip yra Italijoje? Italai 
niekad nepasižymėjo gilesniu 
religingumu. Jei kuris prašoko 
įprastą rutiną, buvo la’komas 
jau šventuoju. Bet po Vatikano 
susirinkimo išjudėjo ir italai, 
pirmiausia pasiprieš’ndami li
turginėms reformoms, ypačiai 
išjungimui iš apeigų lotynų kal
bos. Reakciia k:lo, kai naujovi- 
ninkai nuėjo pertoli: kai kur 
kunigai. norėdami pasirodyti 
susirinkimo dvasios aukštumo
je, pal’ko bažnyčias ir pradėjo 
laikyti pamaldas pašiūrėse, kluo 
nuošė. Buvo vietų, kur uždraus
ta net privačios lotyniškos Mi
šios, sunaikinti lotynu kalba mi
šiolai. Ypačiai skandalingas bu
vo vieno Florencijos vyskupijos 
klebono elgesys, kuris atsisakęs 
paklusti vyskupo direktyvoms,

.sudarė atskirą bendruomenę, 
daugiausia iš kairiųjų elementų 
ir pradėjo kovą prieš esamą 
tvarką, kuri tuoj įgavo politinę 
spalvą.

Du frontai Italijoje

Prieš tokias ir panašias nau
joves katalikai ėmė reaguoti ir 
organizuotis tradicinės Bažny
čios gynimui. Šiandien Italijoje 
yra du priešingi frontai, kuriuo
du, vieno žurnalisto palyginimu, 
panašūs į virvės traukikus: 
kiekviena grupė tempia į save 
be aiškios pergalės. Tradiciona
listai spiečiasi tokiuose sąjū
džiuose, kaip “Adveniat Reg- 
num”, “Relazioni”, “Comitati di 
difesa civilta cristiana”, “Alle- 
anza Cattolica” ir gana stipri 
“Una Voce” srovė, kuriai pri
klauso net 85 vienuolijos. Dau
gelis aukštų Bažnyčios d'gnito- 
rių ir paprastų kaimo kunigų 
jau išdrįsta pakelti savo balsą 
ir dėtis į minėtus sąjūdžius, ku
riems filosofinį ir teologinį pa
grindą duoda filosofai Carlo 
Sciacca ir Auguste dėl Noce.

Kalbant apie tarptautinį są
jūdį “Una Voce”, jis turi dides
nio pasisekimo ten, kur teologi
niai ir liturginiai nukrypimai į 
kraštutinumus ėmė ypač smar
kiai reikštis, kaip Vokietijoje ir 
Prancūzijoje. Italijoje šis sąjū
dis turi daugiau šalininkų šiau
rėje, negu ramiuose, viskam 
abejinguose pietuose. Bolonijo
je, kuri valdoma kard. Lercaro 
buvo pirmoji savo naujovėmis, 
“Una Voce’’ išsikovojo, kad 
šiandien vienoje didelėje Bolo
nijos bažnyčioje kas sekmadie
niais pamaldos laikomos loty
nų kalba su grigališku giedoji
mu. Tos pamaldos yra labai 
gausiai lankomos. Romos di- 
džios’ose bazilikose, atsižvel
giant, kad čia daug turistų iš 
viso nasaulio. sekmadieniais 
Mišios irgi lotyniškos, paliekant 
vos viekas antras tik italams 
italu kalba. Paprastai liaudžiai 
«”nku atsisakvti nors ir savo
tiškai suprasto roiaus. savų 
švcn+uiu. net ir tų. kuriuos is
toriški tvrinėiimai išbraukė iš 
šventuiu katalnp-o. Pragaras ’r 
velniai tain pat pasilieka grės
mė kurios nauioii teolomia ne- 
■našahns. Šiomis dienomis “Una 
Voce” išplatfro anie 300,000 
pstz “Tikinčiojo vadovėliu”, pa
našiu i Prancūzijos tradiciona
listų išleistąjį prancūzams katali
kams.

Reakcinės apraiškos
Minėti Prancūzijos ir Italijos 

“Tikinčiojo vadovėliai” yra re
akcija prieš naujus katekizmus, 
kuriuose tikintieji pasigedo dau 
gelio dalykų, kurie iki tol buvo 
laikomi pagrindinėmis katalikų 
mokslo tiesomis: angelai, velniai, 
pragaras, gimtoji nuodėmė, žmo
gaus kilmė iš Dievo ir pan. “Vado 
vėliai” dažnai remiasi susirinkim 
dokumentais ir įspėja tikinčiuo
sius prieš “demonišką susirin
kimo dvasios aiškinimą”, kada 
iškreipiami susirinkimo tekstai 
arba savotiškai bei savavališkai 
aiškinami. Dažnai primenama 
Tridento sus; rinkimo nuostatai 
(kurie iki šiol galioja ir nėra at

kaukti), cituojami kanoniškos 
teisės nuostatai, pagal kuriuos 
šimtmetiniai papročiai gali būti 
toleruojami, jei jie tikinčiųjų 
pamaldumui yra naudingi: “Įs
tatymas neatšaukia nuo neat
menamų laikų ir šimtmetin;us 
papročius, nei bendrasis įstaty
mas dalinius papročius” (can. 
30). Šio nuostato nepanaikino 
nė II Vatikano susirinkimas. 
Tridento susirinkimas (kuris 
vyko irgi su Šv. Dvasios asis- 
tencija) pareiškė: “Kas tvirtin
tų, kad Mišios turi būti laiko
mos tik liaudies kalba... teesie 
atskirtas”. Dėl lotynų kalbos 
Vatikano II susirinkimas, kurio 
nutarimus patvirtino popiežius, 
aiškiai pasisako už lotynų kal
bą: “Lotynų kalbos vartojimas 
lotyniškose apeigose turi būti 
išlaikytas” (Konst. Sacrosanc- 
tum Concilium, 36,1). Taigi ku
nigai, kurie vartoja Mišiose lo
tynų kalbą, nenusikalsta susi
rinkimo nuostatams, kaip aiš
kina šio dalyko nesuprantantie- 
ji arba blogos valios informato
riai. “Tokią klaidą reikia aiš
kiai demaskuoti”.

Imasi ir griežtų priemonių
Vadovėliuose nurodomos ir 

pasyvios rezistencijos būdai 
prieš liturgines ir doktrinalines 
klaidas: protesto ženklan ap
leisti bažnyčią, neatsakinėti 
bendroms maldoms ir pan. Tra- 
dicionalistu šūkis: “Spieskitės 
aplink ištikimus kunigus, ne
lankykite bažnyčių, kur nauio- 
vininkai daro įvairius eksperi
mentus”. Gal šių instrukciių pa 
veikti Tulono (Pranrūzijoie) 
vienos bažnyčios tikintieii. kai 
klebonas į Mišias pakvietė ilga
plaukiu su gitaromis ir kitais 
barškalais orkestrą kai tik tas 
užgroio. ėmė giedoti Credo o 
kai orkestrantai, norėdami už- 
srlušyti tikinčiųiu giesme, su
stiprino savo instrumentus, ti
kintieii apleido bažnyčią.

“Tikinčiuiu vadovėliai” ypač 
nukreipti nrieš naujuosius ka
tekizmus. Ten sakoma, kad joks 
bažnvtinis autoritetas negali 
išakyti vartoti tokio katekizmo, 
kuriame nėra tradicinio Bažny
čios mokslo. Patariama pasilėi-

1 kyti Pijaus X katekizmą, per- 
I spausdinti, multiplikuoti, nes 
“gali atsitikti, kad po metų jis 
dings iš knygynų, ka;p tas jau 
atsitiko Prancūzijoje. Tad vei
kite skubiai”...

Kaip matome, aliarmo bal
sų girdisi vis daugiau. Ne visi 
jie turi pagrindo, tačiau faktas, 
kad prabilo liaudis — Dievo 
tauta — eiliniai tikintieji pasau
liečiai. Jie, be abejonės, dabar
tiniame sąmyšyje suvaidins le
miamą rolę. Bažnyčia buvo 
įsteigta kebų Galilėjos žveju, o 
ne Rašto žinovų ir mokytojų. 
Ir dabar Bažnyčią apvalys, ap
saugos nuo klaidų ir nukrypimų 
paprasta tikinti liaudis, kuri 
sveiku protu ir dvasiniu suvoki
mu, kur yra tiesa, išlaikys tra
dicinį Kristaus paskelbtą moks
lą be jokių išminčių įsikišimo.

Dr. J. Sav.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
ŪKININKUS

Popiežius Paulius VI-sis Šv. 
Petro bazilikoje priėmė virš 
10.000 Italijos ūkininkų ir ūkio 
darbininkų, susirinkusių Romo
je į savo Sąjungos XXI-jį kon 
gresą. Ta proga ūkininkams 
tartame žodyje Šventasis Tėvas

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4 - 7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪSIŲ KEPINIUS

Priima tortų lr kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams.
| KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum

piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu.*"*ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

R SKIP'S Self Service | 
D LIOUOR STORE R
U 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 H
H 10 year old SCOTCH VVHISKEY Fifth $4..98 y

Fifth $4.29 U6 year old CANADIAN VVHISKEY

U HAUTEFORT VSOP. COGNAC 
Imported from France Fifth $5.49 U

U 190 Proof GRAIN ALCOHOL $4.98 H
H DREVVREYS BEERU 34 — 12 oz. bottles, plūs deposit case $3.19 n
H DREVVREYS Cans — 12 oz. 12 cans $ “J .69 0 

Case $3.38

0 BLATZ BEER — 12 oz. No Return bottle U
jj 24 Case $3.28 ĮJ
TJ MEISTERBRAND GERMAN BRANDY Fifth $^..89 U
Įgj MEISTER BRAU BEER 12 qt. (75 ct. Dep.J 49 |J

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

iškėlė žemės ūkio darbo kilnu
mą ir garbingumą, kuris sotvė 
damas taip arti gamtos yra 
vienas iš labiausiai reikalingų 
žmonijos gyvenime ir sudaro 
pagrindą visos Ibendruomenės 
klestėjimui.

UKRAINIEČIŲ VELYKOS

Romoje gyvenanyst Rytų 
apeigų katalikai ukrainiečiai 
Šv. Petro bazilikoje, šventė 
Kristaus prisikėlimo šventę — 

' Velykas. Išikilmingas šv. Mi
šias, prie Lietuvoje gyvenusio 
ir ilgus metus vadovavusio ba
zilijonų šv. Trejybės vienuoly
nui Vilniuje, šventojo Juozapa
to Kuncevičiaus altoriaus, auko
jo ukrainiečių tremtinys kardi
nolas Juozapas Slipyj, kartu su 
kitais ukrainiečių dvasiškiais.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI) NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. OR 0*4421

v



* DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės mėn. 2 d.

PARENGIMAI CHICAGOJE
Geg. 4 d. — šv. Kaz. seserų, 

rėmėjų seimas Marijos aukš. 
mok. salėje.

— Sol. V. Kojelienės dainų 
koncertas Orkestrą Hali.

Geg. 10 d. — Marąuette Par
ko lit. mokyklos tėvų k-to va
karas B. Pakšto salėje.

— Valeckytės baleto studijos 
vakaras Jaun. centre.

Geg. 17 d. — “Laisvosios Lie
tuvos“ pavasarinis balius B 
Pakšto salėje.

Geg. 17-18 d. — Margučio 
ruošiamas baletas “Jūratė ir 
Kastytis“ Marijos aulkš. mokyk-1 
los salėje.

— Liet. gydytojų dr-jos ba
lius O’Hare Congress viešbu
tyje.

Geg. 18—26 d. — “Dailės 
grupės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje.

Geg. 24 d. V. D. šaulių kuo
pos pavasarinis šokių vakaras 
Vyčių salėje.

Geg. 25 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo gegužinė, Sek
minės pavasario gamtoje, Bučo 
darže.

Birželio 1 d. — ČALM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.

— K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

Birž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje.

Birž. 8 — Muziko A. Nako 
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje.

— L. M. K. F. Chicagos klu
bo rengiamas Dr. Vandai Tumė
nienei pagerbimo vakaras Jaun 
centre.

Birž. 15 d. — Balfo Chicagos 
apskrities piknikas.

— 1 vai. kun. Tado - Jono 
Degučio, OFM, iškilmingos pir
mos Mišio3 Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Spalio 4 d. — Brighton Par
ko LB apylinkės tradicinis ru
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

__ IStol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo-

šia “Eglutės” rėmėjų talka.
Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 

kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

Spalio 19 d. — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų auksinio jubilie
jaus banketas Marijos aukš. 
mokyklos salėje.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje švyturio ba
lius B. Pakšto salėje.

Lapkr. 9 — Anglijos liet. 'klu
bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 22 — LDK Birutės 
dr-jos Chicagos sk. tradicinis 
koncertas — balius Jaunimo 
Centre.

Kai lapė pradeda sakyti pa
mokslą, apsidairyk apie savo 
vištas. (Lietuvių patarlė).

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 2-3 mieg. bunga- 
low, nesenesnį 20 m. mūrą. Savi
ninkai rašykite: Pirkėjui, 7030 S. 
Talman Avė., Chicago, III. 60629
Pirksiu iš savininko Marąuette Pke. 
4—5 kamb. apynaujį namą.

Tel. 776-9379

M I S C ,Ę LL A N E O U S

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLE? 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
BBiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiNitiiiiiiiiiiiiiiiiiM’iiiiini*

CONTRACTORS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MABQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2(108 (lOtli St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas jvairių me
džiagų, ital. lietpalčiu ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir nutomo 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR 0-4330

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII!Illlltllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
Itllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

M O VI N G "
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgi) metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Brighton Parke parduodamas biz
nio namas. — Krautuvei patalpa ir 
4 kamb. butas apačioj: 5 kamb. ir 
3 ka,mb, butai viršuj. RE 5-6209.

Išnuom. 5 kamb. Lutas Brigh
ton Parke. 2544 W. 39th Place 
YArds 7-4915.
vienintelis kunigas.
IŠNUOM. gražus 4 kamb. butas 
2-me aukšte. Marąuette Pko. apy
linkėje. 436-6641

PARDAVIMUI

Parduodamas
CADILLAC — COUPE DE VILLE
švarus, geram stovy, gerai užlaiky
tas automobilis. Kreiptis į B. R. 
Pietkievvicz, Crane Savings & Loan 
Assuciation, 47th ir Rockvvell St.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda Marąuette 
Pke 16-os metų, U/2 a. narną. Bu
tai 5 ir 4 kambarių. Geras, pu
siau įrengtas rūsys. Skambinti 
776-9379 arba 778-6723.

Apyl. 63 ir Rostner. Naujai deko
ruotas, iy2 aukšto mūr. namas, 
45 p', sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
839-8958._______________________
New Buffalow, Michigan — Sa
vininkai išvyksta į Floridą, par
duoda na'upą mūr. 9 kamb. “ranch" 
namą. Dalį galima išnuomoti paja
moms. Skambinti tel.
________(616) — 469-0696_______
BERWYN — Statybininkas par
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.

Dr. John Maden, 54 m., iš Conroe, 
Tex., neseniai atlikęs akies perkėlimo 
operaciją.

VACYS,
CONSTRUCTION C0.

MB REZIDENCINIAI, =

KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR =
KITOKĮ PASTATAI

2457 West 6»th 
Tek HE

(9th Street I 
4-7482 I

Bpalvotos lr paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

BERWYN. For sale by builder —
de luxe brick 3-flat, etxtra large 
rooms, oak wood throughout cera- 
mic tile baths, elose to CBQ Rail- 
road. mid $60,s.LU 6-3969.
iy2 aukšto mūrinis namas 5117 S. 
California. 6 kamb. butas, plius 
pajamos. Mokesčiai, $350.00 Tuo
jau galima užrnti. 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 fcsmt., modern. sti
liaus rezidencija. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. GA 3-6386.

t2-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26.000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

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

1 tž aukšto, 2 butai—5 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 tr Sacramento 
{ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5H kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir atr oonditioning | 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATING & KHECT METAI, 
1444 S. VVestern, Chicago 0, UI. 

Telefonas VI 7.3147.

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

APDRAUDŲ

I. B A C E
6455 S. Kedzie

AGENTCRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nio.

blz-

Patogios Išsk.
mokėjimo są-
lygos.
I Č I U S

PR 8-2233

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

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

lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllt

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538

iiiiimiiimmiiimiiiiiiiiiiimiiivmimiiiit

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

Platinkite “Draugą”.

REAL ESTATE

Arti Marąuette pko.
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb., jrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

8 kamb. (3 mleg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Rūtų nuomavimas — ineome Ta* 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė, — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

Maisto krautuves su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam 
Teiraukitės.

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

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. lr 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
875,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tai 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

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

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

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

154 aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų niūras. Platus lotas. Mūro 
garažaa. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

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

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $56,900.

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

0 kainb., 6 metų švediškas namas. 1 
2 vonios, karpetai, air oonditioning, 
inter-oomm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

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

Prie 72 ir Lawndale — 6 kamb., I 
9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, I 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 08 ir VVestern z putai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie' 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. 843.500.

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

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar- 

1 komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Tax ir atliekami kitoki
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE
2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo

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

2 oo 554 kamb. tr 4 kamb angliš
kam rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimoB gazu, alum. langai, kilimai. 
$46.500.

0 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 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gasu. Garažas. N sto 11 mūsų 1-

| IIKLP VVANTED — MOTERYS

EXPER’D GEN’L OFFICE VVORK
I Mušt have high school education 
1 and be good at typing.

Mulvihill Bros. Motor Service, Ine. 
1912 So. Jourda<n Ct., Chicago, III. 

Phone — CA 6-7580 
E X P E R I E N C E D

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

R P. O'BRIEN, 421-3735

TWO VVOMEN NEKOKĮ)
1 Full time, 1 part time — To llve iu 
Rr be a compnnion fior niother.
No children — 2 woulking adults.
No laundry.

Call OR 4-4044
Ask for Miss Dee.

vyrai ir moterys

E.voell. Imlnvediate Openings For

TEAOHERS
Psychologist Speeeh Clinician 

Primary And Intermediate 
Special Education Teaohers 
— Attractive Salaries —

Write: F. E. BrouRard
County Superintendent 

COURTHOUSE 
Atlantic, Iowa 50022 

PHONE — (712) 243-1480

HELP VVANTED — VYRAI

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

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

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 501h Street 

Chicago, Illinois 

EXPER. JANITOR
Mušt be reltable and sober. Age 25 
to 65. For moro Information phone 
(Mr. VVright at 747-2(150 or 747-3008 

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

HELP VVANTED — VYRAI

FURNITURE STORE
Needs one dependable man over 26 
years old for delivery, shipping 
receiving and other duties. Steady 
wiork. Many company benefits. E-g- 
cellent vvorking conditions. 
COLUMBIA FURNITURE CO.

2125 W. CHICAGO AVENUE

WAREHOUSEMAN
MAN

Permanant position vvith small com
pany, in business 78 years, for motv- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and speak English. Day shift 
only above average. Pay and benefits. 

Phone 733-4400 Far intervievv 
Appointment.

FACTORY VVORK — MALĖ
Age open. Want light Interesting 
vvork ln eorrugated industry? Nevv 
grovvth divislon of a natlonal Con
tainer corp. needs niature responsible 
pnoduetion peiople. Shift open. Apply 
in person.

GENERAL UOX COMFANY 
CHEMFOAM DIV.

(tOO S. Industrial Drive 
ST. CHARLES, ILLINOIS

J A N I T O R 
WATCHMAN
with a good past employment 
record needed for nites, 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400
MR. CEDARBERG

WELDERS — FITTERS 
ASSEMBLERS

Boring mill and lathe. lst and 2nd 
shifts. Permanent jobs. Overtime 
available. Many company benefits. 

Apply:
PAGE ENGINEERING 

Lavvndale Santa Fe Railway 
McCook, Illinois

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer wants ener- 
getlc man for all kinds general 
factory vvork. If not experienced, 
we vvill teach.

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

________ PHONE 545-0131

WAREHOUSE
MEN
FULL TIME

No Experience Necessary
Gd. Starting Salary And Company 

Benefits.
Immediate 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 Ne Harlem Avenue

EXPKRIKNCKD AUTO
SALESMEN

Nevv and used, 40 hour floor time. 
Denio, all fringes. Top pay plan. 
Excell. Benefits.

O’CONNELL CHEVROLET
Tel. — Mayvvood 681-4000

An Eąual Opportunity Employer

REMKITE “DRAUGĄ”.

1 po ė kamb. 8 metų rūras, karžtu 
vand. Šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz 
nlui lr apartmentams. Teiraukitės. I 

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-lna”, koku 
nės plytelės, karėto vandens Šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

154 ankšto mūr. 6 lr 6 kamb. 2 
Įėjimai. Atskiri Šildymai. 2 aūlo ga 
ražas. «7 ’r Oaklsy ėl«.fl>00

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

«tstgo» $) 3.9d«.

NERIS REAL ESTATE N
8924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
A L E X ŠATAS— REALTOR

Maiu office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
rurime šimtus namq Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iš katalogo.

-—r-nmmir———... ................. ........ . ........................... .

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EKECUTIVE POSITIONS

(5 FIGURES THIS YEAR)
We are building an ioternational organization of GREAT people __ vvho
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard work and vvant the 
svveet smėli of Success — Cal me now — 10 A. M. TO 10 P.M.

R. KEARNS, CORPORATION V.P.
PHONE 678-4808, EXT. 268 INVESTORS WELCOME

HELP VVANTED — MOTERYS

CAREER OPPORTUNITY
Rapidly expanding Chemical company is looking for a career minded 
giri. to vvork in the order & credit department. The giri we are look
ing for mušt knovv how to get a job done. We offer a complete line of 
employee benefits, including profit sharing.

FOR INTERVIEW CflLL:

MR. SWICK -------- 537*9400

MISCO-CARE COMPANY
1021 S. Noel Avenue Wheeling, Illinois

60090



L^t. išeivių religines spaudos paroda Chicagoje, J. Vaidelio (stovi k.) suruošta
relgines denos metu. Nuotr. V. Norekos

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.
A.L.R.K. Moterų s-gos seimas 

įvyks rugpiūčio 18—20 d.d.
• Pantlind Hotel.

,Seimo rengėjos ir šeimininkės 
yra 42-tros kuopos narės. Ko
misijos pirmininkė Mary Med- 
lin, 1549 Quarry N. W. Grand 
Rapids, Michigan 49504; ir vice 
-pirmininke Stephanie Kryger 
1576 Quarry N. W. Grand Ra
pids, Michigan 49504.

Seimo rengimo komisijos nu
matyta sekanti tvarka: Priėmi- 
mas rugp. 17 d. 5—7 vai. vak. 
Rugp. 18 d. — šv. Mišios šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, po 
to pusryčiai parapijos mokyk
los salėje. VIII. 19 d. — šv. Mi
šios ir pusryčiai Pantlind salė
je. Vakare išvažiavimas prie eže 
ro p. p. Vainavičių vasarvietė
je, Camp Lake. VIII. 20 d. se
sijų vakare bus iškilmingas ba-

• liūs Pantlind viešbutyje.
Smulkesnių informacijų rei

kalu prašoma kreiptis į pnMkę 
M. Medlin ar vice-pir-kę S. Kry 
ger. Registracijos reikalus tvar 
ko Shirley Kryger ir Phil Glo- 
viok.

Kenosha-Racine, Wisc.

PAVYKĘS LF VAKARAS
_ LF įgaliotinių komitetas IV. 

19 suruošė gerai pavykusį va
karą — balių, įkuriame dalyva
vo daug lietuvių ir ikitataučių. 
Buvo ir svečių iš Chicagos 
(Dr. Kaunas Br. Remeikienė ir 
kt.). Meninę programą atliko* 
naujai susiorganizavęs moterų' 
kvartetas: E. Kružiikienė—va
dovė, T. Kružkienė, O. Kažimė- 
kaitienė ir Al. Kavoliūnienė. 
Dėkinga publika pakvietė kai 
kurias dainas pakartoti. F. A. 
Kaunas dėkojo už paramą Fon-

#dui.
Svečiai buvo vaišinami. Šo

kiams grojo gera muzika. Vaka
ro proga į LF įstojo naujais na
riais ar savo įnašus papildė: J: 
Pocilis, St. Pociulis (ligi 300 
dol.), B. L. Juškai (ligi 400 
dol.) Aukojo A. St. Mikolaičiai, 
V. O. Kažemėkaičiai. Parengi
mas davė 285 dol. pelno. Dova
noms gražų paveikslą padova
nojo pik. K. Kazitėnas.

LB PLANAI IR DARBAI

LB Kenoshos - Racinos apyl. 
valdybą sudaro: L. Plūra 
(pirm.), V. Bagdonas, Br. Juš 
ka, VI. Vilčinas, St. Pociulis.

IV 27 valdybos nariai posė
džiavo, dalyvaujant mokyklos 
tėvų k-to pirm. Vikt. Sudeikiui. 
Plačiau diskutuota bendruome
nės klausimais. Nusiskųsta, kad 

<lit. mokyklą telanko vos 9 vai
kai, nors mokyt. Stanaitytė ir 
labai gerai moko. LB padengia 
pusę visų mokyklos išlaidų. At
rodo, kad kai kurie tėvai į šią 
mokyklą permažą dėmesį krei
pia.

Valdyba numato surengti ge
gužinę, rudens parengimą h1 
Naujųjų metų sutikimą. Pasi
džiaugta gražiu liet. or-jų ben
dravimu. Diskutuotas ir nesusi
pratimų viršūnėse klausimas.

Nusistatyta visur laikytis pa
grindinių LB dėsnių.

Stebėtoja

Paterson, N. J.

nėra eilinis atvejis, tik, deja, 
tas parodo pagerbimo rengėjų ' 
neapdairumą ir nesekimą mūsų 
spaudos. A. Vaškelis

Philadelphia, Pa.

SĖKMINGAS KONCERTAS
Ateitininkų suruoštas pava

sarinis dainos, muzikos ir dai
liojo žodžio koncertas balandžio 
12 d. Philadelph joje praėjo su 
gražiu pasisekimu.

Didžiąją programos dalį atli
ko Elena Blandytė, dainos ir 
dailiojo žodžio menininkė iš Chi
cagos, kuri daug dėmesio skyrė 
lietuviškai dainai ir dailiajam 
žodžiui. Jos programoje girdė
jome Klovos, Banaičio, Kača- 
nausko, Strolios ir Kairiūkščio 
dainas ir labai nuoširdžiai ir 
meniškai, su giliu įsijautimu 
perduotus mūsų rašytojų kūri
nius: Vyt. Mačernio — “Penk
tąją Viziją” ir V. Tamulaičio — 
“Sugrįžimą”.

Antroje koncerto dalyje so
listė padainavo arijų iš tarptau
tinių operų.

ji atliko tris programai skirtin
gus lietuviškų dainų rečitalius. 
Todėl buvo labai malonu išgirs
ti ją pirmą kartą Philadelphi- 
joje.

Solistei akompanavo ir piani
nu solo Čiurlionio Nocturną, 
Schuber^—'(Impromptu Op. 
Nr. 4, De Falla — Ugnies šokį 
skambino A. Mrozinskas.

Sceną moderniai dekoravo ir 
šviesos efektus parinko skulp
torius P. Vaškys, kuriam pavy
ko sudaryti labai kultūringą ir 
koncertui tinkamą foną.

Po koncerto meninės progra
mos vyko vaišės ir smagūs šo
kiai, kurių metu ateitininkės 
sendraugės visus vaišino tur
tingame bufete savo keptais 
tortais ir kitais skanumynais.

Koncertas sutraukė pilnutėlę 
Šv. Andriejaus parapijos salę 
dalyvių, kurių tarpe buvo maty
ti meno mėgėjų, atvykusių net 
iš Pennsylvanijos kalnų, New 
Yorko ir kaimyninių Philadel- 
phijos vietovių. (k. s.)

‘ Visus dalykus E. Blandytė
NETIKSLUMAI PAGERBIME ' atliko su dideliu nuoširdumu ir |

Gražu yra pagerbti nusipel
niusį geradarį, tik nelabai gra
žu persūdant bei apsilenkiant 
su tiesa.

Taip Paterson, N. J., Vasario 
16-tos proga buvo specialiai pa
gerbtas ir apdovanotas P. Tar- 
nauskas, paaukojęs Lietuvių 
fondui 1000 dol., kaip pirmas ir 
vienintelis iš New Jersey.

Kas gali nepritarti tūkstan
tininko pagerbimui, tik kai sa
koma, kad pirmas ir vienintelis 
iš N. J., tai' skamba neteisin
gai. Juo labiau paduodant įspau 
dą (Draugas, Darbininkas ir 
kt.).

Pirmasis tūkstantininkas iš 
N. J. yra a. a. kun. dr. J. Star
kus, įmokėjęs 1000 dol. prieš 
septynerius metus, tik * LF įsi
steigus. Antrasis yra A. Skučas, 
įnešęs 1000 dol. prieš penkerius 
metus. Yra ir daugiau tūkstan
tininkų, įmokėjusių vėliau. Tai
gi iš anksčiau įmokėjusių vien 
palūkanomis jau yra išmokėta 
liet. kultūriniams reikalams po 
3 - 400 dol. Žinoma, P. Tarnaus- 
kas vertas pagarbos, nes tai

labai kruopščiu pasirengimu. Ji 
pagavo auditoriją dainomis, o 
žavėjo, deklamuodama rašytojų 
dailųjį žodį ne tik aiškia tarse
na, pergyvenimu, bet ir savo lai
kysena scenoje. Auditorijoje su 
žvilgo net ašarų. Kadangi ji 
taip sėkmingai kultivuoja daini
ninkės ir dramos meną, ji visur 
laukiama ir mėgiama scenos ar
tistė. Vien tik praėjusiais met., 
minint laisvės kovos jubiliejų,

Prof. Dr. Jokūbas Stukas skaito 
paskaitą L. B. Pietinės New Jersey 
apylinkės susirinkime.

Nuotr. V. Šalčiūno

A. -Į- A.

JULIUI PARTILKĖNUI
mirus, dukrai GENEI ir jos vyrui VINCUI JONKRI- 

ČIAMS nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Valerijonas Untulis

Brangiai mamytei
A. -f- A.

MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 
mirus, mielą draugę AUDRONĘ, jos tėvelį ir broliuką 
nuoširdžiai užjaučia

Margarita Janickaitė 
ir tėvai

A. A.

JULIUS PARTILKĖNAS
Gyveno 3032 S. Emerald Avė.
Mirė bal. 30 d.. 1969, sulaukęs 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šauliuose. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eugenija ir žentas 

Vincas Jonkaitis.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

W. 71st St. Laidotuvės1 jvyks šeštad., geg. 3 d. iš koplyčios 
1 vai. popiet bus nulydrtas į Lietuvių Tautines kapines.

Gedulingos šv. Mišios už velionies sielą bus atnašautos 
T. Jėjuitų koplyčioje šeštad. 9 vai. ryto.

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

Nuliūdę: Duktė ir žentas.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

100 metų saleziečių 
kongregacijai

TORINAS. Sausio mėn. suka-' 
ko lygiai 100 metų, kai buvo pa-J 
tvirtinta šv. kunigo Bosko įkurta 
šv. Pranciškaus Saleziečio vardo 
kongregacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra religiniai auklėti jau 
nimą. ,

Per 100 metų ši kongregaci
ja išplito visame pasaulyje ir po 
jėzuitų ir pranciškonų ordinų y- 
ra trečioji didžiausioji kongrega
cija katalikų Bažnyčioje. Jai pri
klauso ir nemažas lietuvių sale
ziečių skaičius, kurie Romoje va
dovauja lietuvių gimnazijai ir dir 
ba įvairių kraštų saleziečių įstai 
gose.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės mėn. 2 d. 7

G Ė L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAU SKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 VV. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

A A.

BRONISLAVA SVABINSKIENE
TAUJINSKA1TE

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 ir 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 Sv. Kazimiero kapines.

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

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

A. A.

PAUL ŽUKAS
Gyveno 6823 S. Artesian Avenue.
Mirė geg. 1 d. 1969, 9 vai. ryto, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Kropiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora (pagal pirmą vyrą 

Kaminskienė), sūnus Paul 2ukas, duktė Eileen Sienicki su šeimomis, 
švogerka Anna Alek su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvtas šeštad. 2 vai popiet Lackawicz koplyčioje, 
2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks pirmad., geg 5 d iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnus. Tel. RE 7-1213

FarJring Eacilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-6600

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPI.YCIOh.

Tel. 476 - 2346 
Tel. TO 3-2108-09

2533 West 7lst Street 
1410 So. SOth Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A.

ROBERT BALYS ARMOŠKA
Gyveno 5351 So. Aberdecn St.

Mirė bal. 30 d., 1969, 9:30 vai. v., sulaukęs 59 m. amžiaus
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kmilia, 2 dukterys, 

žentai ir anūkai, tėvas Antanas Armoška, sesuo Henrictta Pau
las su šeima lr kiti giminės, draugai ii' pažjstami.

Kūnas jMtša rvotas Knileikio koplyė., 4605 S. Hermitage Avi'.
Laidotuves jvyks .šeštad., geg. 3 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėtas j Sv. Kryžiaus parapijos laižnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, TĖVAS, SKSUO IH KITI 
GIMIN ĖS.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

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.

A.

CATHERINE DANBER
(DAMBRAUSKAS) Pagal tėvus šeštokas

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Gyveno 7040 S. Rocktvell Street, Cbieago, Ulinois.
Mirė balandžio 30 d., 1909, sulaukus 66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Theodore, sūnus Ijeonard, 

marti La Verne, anūkai Naney Itemenckus, ljawrenee ir Linda 
Danber, brolis Joseph šeštokas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės jvyks šeštadieni, gegužės 3 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta j St. Adrian parapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiamo visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, SCNUS, MARTI IR ANCKAI.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN VV. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezldentaa
Tel: 585-0242 ; 585-0243

— MOKĖKITE VĖLIAU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS~
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 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 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-232<

tI K-



8 DRAUGAS, penktadienis, 1969 tn. gegužės mėn 2 d.

X Balfo Chicagos apskrities
susirinkimas įvyksta gegužės 
3 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Jaunimo centre. Kviečiami daly 
vauti visi Balfo veikėjai ir sve
čiai.

x Moksleivių teismas įvyks 
šį vakarą, gegužės 2 d., 7 vai. 
Jaunimo centre. Moksleivių teis
mu pradedama kun. Lipniūno 
ateitininkų kuopos metinė šven 
tė, kuri vyks visą šeštadienį ir 
sekmadienį. Chicagos ir apylin
kių ateitininkai ir svečiai ma
loniai kviečiami dalyvauti šven
tėje.

X Lietuvių žurnalistų są
jungos Chicagos skyriaus meti 
nis narių susirinikimas įvyks 
gegužės 2 d., 7 v.v. Jz. Kapa- 
cinsko namuose, 6812 So. Map- 
levvood Ave Bus aptarti orga
nizaciniai reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba. Skyriaus nariai 
prašoma susirinkime dalyvauti.

X Aleksandras Blinstrubas, 
gyvenąs Bridgeporte, prašomas 
susirgusio “Sandaros” redakt. 
Mykolo Vaidylos, sutiko eiti 
administratoriaus pareigas. Prie 
laikraščio parengimo dirba J. 
Vaidelys, Pr. šulas ir kiti as
mens.

x Juozas Žakas, studijuojąs 
Illinois universitete, Champaign 
-Urbana, bus pagerbtas gegužės 
2 d., patekęs į geriausiai studi
juojančiųjų sąrašą. Jis pirmus 
metus studijuoja humanitari
nius mokslus ir patenka į vadi
namą “James Scholar honors’’ 
programą Jo tėvai Antanas ir 
Ona Žakai gyvena 6617 /So. 
Washtenaw Ave., ir jie pakvies 
ti dalyvauti universitete tą pa
gerbimo dieną.

X Izidorius Valančius, E.
Chicago, Ind., mūsų dienraščio 
bendradarbis, pensininkas,
“Draugą” remia ne tik raši
niais, nuotraukomis, bet nese
niai ir piniginę auką už kalen
dorių prisiuntė. Dėkojame.

X A. a. mokyt. Felikso Ku
dirkos dviejų metų mirties pro
ga šv. Mišios bus atnašaujamos 
šešt., geg. 3 .d., 8 vai. r., Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Gimines ir 
pažįstamus prašome prisiminti 
velionį savo maldose. (pr.)

X Lietuvių Fondo taryba ir 
valdyba kviečia visus lietuvius 
ir organizacijas, dar iki šiol ne
įstojusius į Lietuvių Fondo na
rius, tai padaryti rengiamos 
Lietuvių Fondo vakarienės š. 
m. gegužės 25 d. proga. Vaka
rienei registruotis prašome iš- 
anksto LF būstinėje arba pas 
savo apylinkės LF komiteto na
rius bei įgaliotinius. LF būsti
nė: 6643 19. Maplewood Ave.,
Chicago, III. telef. 778-2858.

(pr.)
X Tauragės Klubas rengia 

šokių vakarą — visas pelnas 
skiriamas Liet. Fondui — ge
gužės 10 d., 7:30 v. v., Mar
ąuette salėje, 6908 S. Western 
Ave. Gros K. Ramanausko or 
kestras. Auka 1 dol. (pr.)

X Geriausią Motinos Dienos 
proga dovanų pasirinkimą rasi
te Terroje. čia gražiausi aukso, 
gintaro ir kt. brangiųjų akmenų 
papuošalai — žiedai, apyrankės, 
sagės, medalionai, karoliai, etc., 
geriausių šveicarų firmų laik
rodėliai, kristalo, sidabro ir por
celano dirbiniai, puikios medžio, 
porcelano ir keramikos skulptū
ros ir d. kitų daiktų. Terra, 
3237 W. 63rd St., Chicago, III. 
Tel. 434-4660. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
lnvesting Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6-2242. (sk.)

X šv. Jurgio par. bažnyčio
je gegužės mėn. pamaldos vyks 
kasdien rytais, po 8 vai. Mišių, 
o sekmadieniais —< 3 v. p.p.

X St. Balzekas, 'šiais sąmy
šių laikais parodydamas pa
garbą laisvės gynėjai Amerikai, 
daugeliui asmenų Chicagoje iš
siuntinėjo miniatiūrinę JAV vė
liavą, kad galėtų prisilipinti prie 
automobilių.

X Muz. Vlado Baltrušaičio 
vedamas parapijos choras yra
pakviestas giedoti lietuvių nau
jojo vyskupo konsekracijoje, 
kuri bus birželio 15 d. St. Louis 
katedroje, lietuviškas Mišias, 
kurias choras yra paruošęs ir 
turi savo repertuare.

x Seselės Rosanne’s vado
vaujamos klasės Marijos aukšt. 
mokyklos mokinių meno darbų 
paroda vyks St. Balzeko Liet. 
kultūros muziejuje gegužės 4— 
31 dienomis. Yra paveikslų ir 
lietuviškomis temomis pieštų.

X Lituanistinė mokykla, vei 
kianti šv. Jurgio parapijoje,' 
Motinos dienos minėjimą rengia 
geg. 11 d. parapijos salėje.

X Chorai, kanklininkės, tri
mitininkai, akordeonistai, dėklą 
matoriai pasirodys moksleivių 
koncerte, kurį gegužės 4 d. 6, 
v.v. rengia Chicagos apygardosi 
lituanistinės mokyklos. Atsilan 
kykite ir pasigėrėkite mokslei
vių pasiektais laimėjimais.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių reikalais pasauliečių ko
miteto pirm. Algis Regis pada
rys pranešimą L. B. Chicagos 
apygardos atstovų suvažiavime, • 
kuris įvyks ateinantį sekmadie
nį 10 vai. Jaunimo centro salė
je.

X “Draugas” kasdien lanko 
skaitytojus; daugelis skaitytojų 
taip pat nuolat jį remia. Aukų 
prisiuntė: po 3 dol. — V. Gry
bas, M. Jurgutis, V. Arlauckas, 
J. Bražinskas, A. Noreika, B. 
Barauskas; po 2 dol. — P. 
Didžbalis, P. Stonys, :St. Astras, 
St. Vaičiūnas, H. Padleckas, L. 
Sūdnickas, Ed. Petrauskas, Al. 
Baltušis; 1,50 dol. — J. Grigai
tis; 1 dol. — K. Uknevičius. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

X E. Kleizieuė, įvertindama 
“Draugo” pastangas religinės 
šalpos reikaluose, parėmė mūsų 
dienraštį 5 dol. auka. Dėkoja
me.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija per 50 metų yra 
suteikusi apie šimtą mokslo sti
pendijų rėmėjų dukroms. Seime į 
dalyvaus geg. 4 d. šios Marijos 
Aukš. Mok. studentės laimėju
sios stipendiją 1968-1969 me
tams: Judita Yocius iš Gim.
Pan. švč. parap. gavusi stipen
diją per visus keturius metus, 
Kary n Stack (Stakauskaitė) :š 
Šv. Kryžiaus .parap. per du me
tus Alicija Short iš Sv. Jurgio 
parap. ir Kristina Yocius iš 
Gim. Pan, švč. parap, per vie
nus mokslo metus. Stipendija 
atnaujinama sekantiems mokslo 
metams, jei stipendijantės moks
lo .požymiai nebus žemiau 93. 
Taipgi seime dalyvaus Joana 
Ramon (Ramanauskaitė) iš 
Gim. Pan. Švč. mokyklos laimė
jusi stipendiją 1969-1970 moks
lo metams. Gaila, kad šį metą 
iš visų mergaičių baigiančių 8- 
tą skyrių liet. parap. mokyklose 
ir užsiregistravusių mokytis 
Marijos Aukš. mokyk, yra tik 
trys, kurių motinos yra rėmė
jos Joanos motina 1945 m. į 
rėmėjas įrašė josios motina, 
Bronė Šegždienė, a. a. Antani
nos Nausiedienės podukra. Pa
tartina, kad kuomet motina re
gistruos savo dukrelę pirmam 
skyriui parap. mokykloje, kad 
ir ji pati įsirašytų į rėmėjų 
skyrių, tad jos dukrelė turėtų 
progą laimėti mokslo stipendi
ją. Mokytojos galėtų priminti 
motinoms, kad už 8.00, užmo
kant po dolerį metuose per 8 
metus, gabi dukrelė gali laimė
ti stipendiją maždaug pusantro 
tūkstančio dolerių vertės, jei 
per 4 metus išlaikys pažymėtą 
mokslo laipsnį. (pr.)

z j a k n
J. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte, Maine, balan
džio 26—27 d.d. buvo metinė 
skautų šventė, sutelkusi 300 
moksleivių jaunimo iš Bostono 
ir New Yorko plačių apylinkių. 
Šventę ruošė Šv. Antano gimna 
zijos skautai, talkinant N. Pr. 
Seselių Putnamo bendrabučio 
moksleivėms. Per abi dienas 
programa buvo įvairi ir turinin 
ga: pamaldos, konferencijos, dis 
kusijos, žaidynės, šokiai, įvairy
bės prie laužo. Šventė baigta 
iškilminga sueiga. Pagrindinį 
šios skautų šventės organizavi
mo ir vadovavimo darbą atliko 
skautininkas Mykolas <Subati3 
iš Bostono ir Šv. Antano gim
nazijos direktorius Ikun. Augus 
tinas Simanas, O.F.M. Jiems 
talkino vyresnieji skautų va-

X Trečiosios Tautinių Šokių 
šventės pelną — $13,111.78 če
kį šventės rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas įteikė LB Tarybos se
sijos metu Tarybos prezidiu 
mui, kartu prašydamas, kad 
būtų atsižvelgta į šventės ren
gimo komiteto nutarimą ir 
daugumos tautinių šokių moky
tojų bei grupių vadovų pareiš
kimą.

X Putnamo seselių rėmėjos 
gegužės 25 d. organizuoja eks
kursiją į šventuosius Kalnus 
Wisconsine. Registruotis galima 
jau dabar, paskambinant V. Če
paitienei tel. PR 8-5154.

X Lietuvių agronomų s-gos 
Chicagoje narių visuotinis me
tinis susirinkimas įvyks gegu
žės 10 d. ‘Gintaro” svetainėje 
(2548 W. 69). Pradžia 7 vai. 
vak.

X Chicagos lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės mėn. 4 dieną, 
1 vai. p. p., Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. šio su- 
sirinlkimo metu yra paskutinė 
diena susimokėti nario mokestį. 
Nariai nemokėję nario mokes
čių bus suspenduoti.

X Literatūros vakaras III 
plokštelę išleido J. Karvelio Pre 
kybos namai. Plokštelėje yra į- 
škaitę prozos, poezijos ir hu- 
moristikos B. Pūkelevičiūtė, L. 
Sutema, H. Nagys, K. Bradū
nas ir Al. Baronas.

Krikėioms Gyvenime serijos ir kitų religinių leidinių pristatymas Jau
nimo centre, Chicagoje. Iš kairės.: K. Kleiva su žmona, prel. V. Bal
čiūnas, vysk. V. Br.zgys, kun. P. Patlaba. Nuotr. V. Noreikos

IR TOL!
dai: klierikas A. Saulaitis, S J, 
Sesuo Jurgita, skautininkas 
iStarėnas ir kt. šventėje daly
vavo apie 50 suaugusių skautų 
veikėjų. Jaunimo buvo iš visur. 
Net iš Chicagos atvyko kai ku
rie buvę šv. Antano gimnazijos 
mokiniai.

— Santa Monicos Lietuvių 
'klubas (Calif.) šių metų pra
džioj išsirinko naują valdybą ir 
pradėjo paskaitų ciklą. Pirmą 
paskaitą III. 11 d. įdomiai ir 
sistemingai pravedė mokslinin
kas prof. Arvydas įKliorė dėstąs 
Calif. Technologijos Institute, 
apie erdvės astronautiką, ku- 
ros metu buvo rodytas filmas, 
“Apolio 9”. Antroji paskaita 
bus mokslininkės prof. Marijos 
Gimbutienės (UOLA U-tas) te
ma: Europos meno kūriniai iš 
6000 iki 3000 metų prieš Kristų 
laikotarpio”, kurios metu bus 
rodoma skaidrės ir aiškinama, 
kas darėsi su tų laikų lietuvių 
giminėmis. Be to, paskaitininikė 
atsakinės į paklausimus, liečian
čius proistorę, ir duos išsames
nių paaiškinimą- Po paskaitos 
bus kavutės bei pašnekėsiu va
landėlė. Minėta paskaita įvyks 
gegužės 9 d. 7:30 v. v. Bay Wo- 
en’s Club salėje, 1210 4 St. 
Santa Monica, Calif. Spėjama, 
kad į šią paskaitą atsilankys žy
miai daugiau moksleivijos bei 
akademinio jaunimo, o taip pat 
visuomenės.

KANADOJ
— A. a. Izabelei Matuzevi- 

čiūtei, prieš dvejus metus mirų 
šiai visuomenininkei, Toronto 
Šv. Jono lietuvių kapinėse sta
tomas paminklas, kuriam pro
jektą paruošė archit. dr. A. 
Kulpavičius. Paminklą tikimasi 
pastatyti dar šią vasarą. Pa
minklui statyti yra sudarytas 
komitetas, vadovaujamas S. 
Vaštoko. Komitetas kreipiasi į 
velionės mokinius, gerbėjus ir 
prietelius, kviesdamas prisidėti 
prie paminklo statymo. Aukas 
galima siųsti pirm. adresu: S. 
Vaštokas, 1416 Leda Ave., Port 
Credit, Ont. Canada.

_  Čiurlionio Ansamblis ge
gužės 31 d., šeštadienį, koncer
tuoja Toronte Ryerson politek- 
nikumo naujoje salėje. Ansam
blį su visais jo padaliniais — 
chorą, kankles, tautinių šokių 
grupę ir solistus — kviečia LB 
Toronto apyl. 'bendruomenės 
valdyba ir lietuvių kapinių vado-

Kun. B. Sugintui 50 metų kunigystės auksinio jubiliejaus surengimo vykdo
masis komitetas. Iš kairės sėdi: K. Repšienė, V. Šimkus ir M. Petrošienė.. 
Stovi: VI. Išganaitis, A. Gintneris, K. Repšys ir P. Dirkis.

Nuotr, V, Noreikos

vybė šiose kapinėse koplyčios 
ir laisvės paminklo šventinimo 
proga. Birželio 1 d., sekmadie
nį, kapinių koplyčioje prie lais
vės kovų paminklo įvyks iškil
mingos pamaldos, į kurias tiki
masi Čiurlionio ansamblis įsi
jungs.

— K.L.B. Toronto apylinkės 
valdyba, išrinkta apylinkės ta
rybos posėdyje, pareigomis pa
siskirstė: pirm. stud. L. Švėgž- 
daitė, vicepir. tėv. Rafaelis Ša
kalys, OFM, ir inž. S. Masionis, 
iždininkas V. Paškovičius, sekr.
K. Rusinąs, parengimų vadovai 
P. Būtėnas ir J. Karasiejus. Vai 
dyba pirmame posėdy kooptavo 
kun. P. Ažubalį palaikymui val
dybos kontaktų su kanadiečiais.

— A. a, Juozas Švėgžda, T'o 
ronto apylinkės tautos fondo 
pirmininkas, staiga mirė, tik 
grįžęs iš darbo. Velionis akty
viai reiškėsi lietuviškoje veiklo
je paskutiniuoju laiku vadovau
damas skyriaus T. fondui. Iš- 
iJdlmingose laidotuvėse dalyva
vo jojo sūnėnas kun, Alg. Bort 
kevičius iš JAV. Velionis kili
mu nuo Kėdainių.

— Dail. Antanas Rūkštelė tu
rėjo savo darbų parodą Toron
to Prisikėlimo par. salėje. Bu
vo išstatyti 35 paveikslai. Gau
sus lankytojų skaičius liudija 
apie parodos pasisekimą.

PLB pirm. St, Barzdukaš su ponia
Nuotr. V. Pliodzinsko

CHICAGOS ŽINIOS
ĮGUDĘS GYVYBĖS AP

DRAUDOS PARDAVĖJAIS
Sam Bergman, gyv. N. Lake 

Shere drive, yra geriausias 
Massachusetts Mutual Life ap- 
draudos kompanijos pardavė
jas. Per paskutinį dešimtmetį 
Chicagos apylinkėje jis yra iš
rašęs 137 mil. dolerių vertės 
gyvybių apdraudas. Žinoma, už 
tai ir jis uždirbo, nes nuo kiek
vieno milijono išrašytos apdrau- 
dos jis gavo $15,000 komiso, 
atseit apie du milijonu dol.

PAGERBS ATOMO 
MOKSLININKĄ

Atominės energijos Remisijos 
pirmininkas dr. Glenn Seaborg 
praneša, kad Weston, UI., sta
tomas atominis akceleratorius 
bus pramintas Enrico Fermi 
laboratorija. Dr. Enrico Fermi, 
miręs 1954 m., Nobelio premi
jos laimėtojas, 1942 m. prie 
Chicagos universiteto pastatė 
pirmą atominį reaktorių ir iš
vystė pirmą atominę reakciją.
RADO SENOJO ŽMOGAUS 

DANTIS IR ŽANDIKAULI
Grupė Chicagos universiteto 

antropologistų pietų Etiopijoje 
rado praėjusių amžių žmogaus 
dantis ir žandikaulį. Jie spėja, 
kad radiniai gali būti 4 mil. 
metų senumo.
UŽDARYS LA SALLE STOTI

Eina derybos uždaryti antrą 
geležinkelio stotį miesto centre. 
Tai Rock Island geležinkelio 
naudojama La Šalie st. stotis. 
Geležinkelio keleiviniai trauki
niai būtų nukreipti į Union sto
tį. Derybos gali užtrukti iki ki
tų metų vasaros.

MAUDOSI KAVOJE
Earl Cohn, ISuperior Tea & 

Coffee kompanijos savininkas, 
praneša, kad TV dainininkė

_ Vysk. V. Brizgys gegužės
18 d. abiejose Toronto lietuvių 
parapijose teiks sutvirtinimo 
sakramentą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Aleksandras Guzevičius - 

Gudaitis, žinomas lietuvis bol
ševikų čekistas, vienas iš trė
mimų organizatorių ir rašeiva, 
po sunkios ir ilgos vėžio ligos
IV. 18 miręs, balandžio 21 d. 
buvo palaidotas Vilniuje. Jo 
pailaikai, kaip ir pridera uoliam 
rusų tarnui, ‘buvo pašarvoti rau 
donosios armijos karininkų rū
muose; palaidotas Antakalnyje, 
rusų karių kapinėse.

— Pasvalio choras, vedamas 
muziko A. Januškos, išvyko 
gastrolėms į Bulgariją ir Rumu
niją.

— Bronius Grigelionis Vil
niaus universitete apgynė dizer 
tacinį darbą ir gavo fizikos dak
taro laipsnį.

— Kernavės istorinis muzie
jėlis, nepr. metais mokytojo 
Šiaučiūno įkurtas, tebeveikia li
gi šių dienų ir yra priskirtas 
Trakų pilies muziejui kaip jo 
filialas.

— I. Korsakaitė paruošė kny 
gą apie Liaudies meno tradici
jas lietuvių grafikoje, kuri bū
sianti išleista ateinančiais me
tais.

Abbe Lane maudosi karštoje 
kavoje. Tas paryškina veido 
grožį ir įduoda saulės nubučiuo 
tos vaizdą.

ORO TERŠIMAS
William Stanley, Chicagos oro 

teršimo kontrolės direktorius, 
praneša, jog naudojami 13,000 
apartmentinių namų krosnys 
kasmet sudegina 600,000 tonų 
atmatų. Į orą per kaminus iš
metama 7,400 tonų nuosėdų. 
Direktorius praneša, kad toks 
atmatų deginimas bus uždraus
tas 1970 m. liepos 5 d.

BRANGIAI UŽMOKA UŽ 
MAISTO PARDAVIMO 

PRIVILEGIJĄ
Prophet Foods kompanija siū 

lo McCormick salės vadovybei 
per 15-ką metų užmokėti $26,- 
300,000 už privilegiją salėje 
pardavinėti maistą penkiuose 
restoranuose. Sudegusios salės 
nauja statyba bus baigta kitų 
metų pradžioje.

AT A
AMERICAN TRAVEL AGENCY

1855-7 W. 47th Street, Chicago, Illinois 60609 
AREA CODE 312 Tel. 376-7228

Aprūpinami visais reikiamais dokumentais bei bilietais ke
lionei lėktuvu ar laivu aplink pasaulį. Taip pat tarpininkaujame 
keliaujant lėktuvu šiame krašte. Parūpinam dokumentus norin
tiems atvažiuoti pasisvečiuoti iš Lietuvos į JAV. Toje srityje tu
rime daug patyrimo.

Pageidaujant ruošiame 'grupines ekskursijas ir individualias 
keliones į visas pasaulio dalis.

S L A. 6-ta APSKRITIS
Ruošia ekskursiją j Europą — Liepos mėn. 14 dieną 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Norintieji vykti prašomi kreiptis į 80-tos kuopos organizato- 

?U ,ALE^.tL^AITI’ 523-8775. Visus kelionės reikalus 
varko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 

agentūra.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. VVestern Avenue, Chicago, Illinois 60643 
TEL. 238-9787

CHICAGOJ IR APYLINKĖS!

ŠV. KAZIMIERO SESERĘ 
RĖMĖJOS

ŠIV. Kazimiero seserų rėmėjų 
draugija, įsteigta kovo 4 d. 1919 
m., atliko daug svarbių ir kil
nių darbų per 50 metų. Ji yra 
“Motina”, savo pavyzdžiu pavei
kusi sekti jos pėdomis 'kitas vie
nuolynų įsteigtas rėmėjas ir ben
dradarbius Šios pirmos rėmėjų 
draugijos narės rėmė ne tik 
savo draugiją, bet įsirašė į ki 
tas rėmėjų draugijas, kuriose 
jos veikliai darbuojasi. Tad, ne 
ne tik būtų gražu 'bet ir krikš
čioniškai pavyzdinga visoms 
rėmėjų draugijoms, rytuose ir 
vakaruose, sutartinai savo pro
gramą patvarkyti, kad dvi rė- 
mėjų draugijos nepaskirtų tos 
pačios dienos seimui ar kitam 
pobūviui. Gal po rėmėjų 50 me
tų sukakties būtų gera ir nau
dinga įsteigti visų rėmėjų komi
tetą dėl vieningos visų gerovės.

Skaitant Šv. Kazimiero sese
rų rėmėjų centro posėdžių pro
tokolų knygas, norisi pasidalin
ti tų pirmtakūnių rėmėjų nepa-* 
prasta veikla. Jos rūpinosi ne 
tik vienuolyno rėmimo darbais, 
'bet ir parapijų naudai darba
vosi anų laikų piknikuose ir 
bazaruose. Veikė ir kultūros sri
tyje. Draugija vos įsteigta ko
vo mėn., o jau rugsėjo mėn. 
skyriai rengė vakarėlius. Veik
lusis pirmas skyrius Šv. Kry
žiaus parap., gavęs pirmo sky
riaus vardą dėlto, kad į mėne-4? 
sį nuo įsteigimo draugijos įra
šė 66 nares, rugsėjo mėn. pasi
rodė parapijos svetainėje su 
“Juodoji Suemytė”. Visi sky
riai, kurių buvo dešimts įkur
ta į vieną mėnesį darbavosi to 
perstatymo pasisekimu. Pelnas 
to vakaro buivo 143.00. Labai 
įdomi tos pirmosios rėmėjų- 
draugijos istorija. Būtinai rei
kia atskleisti jos lapus visuome
nei įrodyti kolkios kilnios dva
sios buvo pirmtakūnės rėmėjos. 
Jog padėjo stiprų pamatą, pa
remtą savo pavyzdžiu, visoms 
rėmėjoms, kurių vakarų ap
skrityje yra arti trijų tūkstan 
čių narių, metinių ir amžinų.

Iki istorija bus parašyta, šiais
jubiliejaus metais, nuoširdžią 
pagarbą, sujungtą su malda, 
seserys ir visos rėmėjos reiškia 
a a. Antaninai Nausedienei, ku
ri buvo širdies rėmėjų draugi
jos per 45 metus. Visoms rėmė
joms buvusioms ir esančioms 
skyrių ir centro valdybose, vi
siems rėmėjams-r ėmė joms, rė
mėjų prieteliams ir gerada
riams nuoširdžiai dėkojame. 
Taipgi gilią padėką visos rėmė 
jos ir seserys reiškia gerb. dva- 
siškijai remenčiai rėmėjus jų 
darbuose .vienuolyno, parapijos 
ir vietinių seselių labui. «

Tenevysta tas brangus vai
nikas supintas iš rėmėjų ir ge
radarių kilnių darbų. Seserys 
savo maldomis prašys Dievo 
visiems supynusiems tą vaini
ką per 50 metų, suteikti jiems 
amžinos garbės atlyginimą pri
žadėtą už gerus darbus.

Marija Rudienė, Centro Pirm.
(pr.)


