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Pavergtoje Lietuvoje | 
mirė poetas

Teofilis Tilvytis
OKUP. LIETUVA. — Kaip 

praneša pavergtos Lietuvos laik 
raščiai, gegužės 5 d. staiga m’- 
rė poetas Teofi’is Tilvytis. Ve
lionis buvo gimęs 1904 m. sau
sio 15 d. Gaidžių km., Tauragnų 
valsč. Mokėsi Panevėžio ir U- 
tenos gimnazijose. 1933 — 194G 
m. redagavo humoro laikraštį 
“Kuntaplį”. Yra parašęs keletą 
poemų: "Artojėliai”, "Dičius” 
eilėraščių rinkinių ir porą roma
nų — "Ministerijos Rožė” ir 
"Kelionė aplink stalą”. Autorius 
vokiečių okupacijos metais gy
veno provincijoje, gi atėjus ko
munistams, greit įsijungė j o- 
kupanto tarnų eilę. Už 1949 m 
parašytą poemą “Usnyne” ga
vo Stalino premiją. Poemoje 
šlykščiai tyčiojasi iš mūsų par
tizanų, džiaugdamasis, kad jie 
išmesti guli turgaus aikštėse. 
Pastaruoju metu vėlioms buvo 
Sov. Rusijos Taikos gynimo ko
miteto pirmininkas.

Vliko politinis semina
ras jaunimui

NEW YORK. — Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetas 
birželio 7 - 8 d. New Yorke ren
gia politinį seminarą jaunimui. 
Pakvietimai ir programos išsiun 
tinėtos JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo organizacijoms.

Seminare bus penkios paskai
tos su diskusijomis. Kiekvienai 
temai skiriama 2 valandos lai
ko.

Temos ir prelegentai: Konkre 
ti Vliko veikla, — dr. J. K. Va
liūnas, Vliko pirm., Diplomatija,
— dr. St. Bačkis, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Washing- 
tone, Padėtis okup. Lietuvoje,
— dr. J. Puzinas, Lietuvos Lais 
vės komiteto narys, Lietuvos 
laisvės kovos organizacinė san
dara, — J. Audėnas, Vliko vice 
pirmininkas, Informacija, — A 
Budreckis, Vliko valdybos na
rys jaunimo reikalams.

Birželio 7 d., šeštadienį, nu
matomas seminaro dalyvių po
būvis su New Yorko lietuvių 
jaunuomene. (E.)

Indijos prezidento lai
dotuvėse Kosyginas 

išplūdo Ameriką
NEW DELHI. — Sovietų Są

jungos vienas diktatorių Kosy
ginas, nuvykęs į Indijos prezi
dento Zakir Husain laidotuves, 
pasinaudojo proga dar kartą 
išplūsti imperialistines jėgas 
Vietname, kurios, esą, trukdan
čios kelią į taiką. Savo kalboje 
apie 15 minučių Kosyginas iš
reiškė gailestį dėl prezidento 
mirties, tačiau apie kalbos vi
durį kalbą nukreipė į politiką, 
sakydamas, kad imperialistai ne 
duoda teisės Vietname patiems 
žmonėms pasirinkti valdžios. Jis 
taip pat pareiškė, kad Izraelis 
turi atitraukti armiją iš arabų 
žemių. Taip pat savo kalboje 
priminė Kom. Kiniją, išplūdo 
agresyvias jėgas, kurios rengia 
įvairius sienų prasižengimus ir 
provokacijas. Kosyginas pasi
gyrė, kad tik Sovietų Rusija i 
saugoja taiką. Laidotuvėse A- 
meriką atstovavo butų sekreto
rius George Romney.

Skelbia amnestiją
BELFAST. — Naujasis šiau

rės Airijos min. pirm. Clark pa
skelbė, kad bus riaušių daly
viams pritaikyta amnestija ir 
bus stengiamasi visa išsiaiškin
ti ir teisingai išspręsti. Tikisi, 
kad krašte įsigyvens taika.

vadas gen. Lemnitzer

Belgija. — Nato vyriausias va-l 
das Europoje Gen. Lyman Lem
nitzer paklaustas ar — šiandien 
pavojus iš sovietų pusės yra di
desnis negu prieš 20 m., kada 
buvo įsteigta Šiaurės Atlanto 
pakto valstybių organizacija, at
sakė, kad šiandien Nato yra rei
kalingesnis negu seniau, nes apsi 
ginklavusi Sovietų Sąjunga su
daro daugiapu pavojų negu anks
čiau.

Per pastarųjų keletą metų 
Maskva ne tik neparodė noro 
mažinti savo karinių pajėgų, bet 
jas dar padidino, lygiai taip pat 
jie kelia ir biudžetą karo reika
lams. Sovietai nuolat teigia, kad 
jie ginkluojasi gynimui, apsisau
goti nuo Nato, tačiau tai yra 
gryna nesąmonė, nes Nato nie
ko nesiruošia pulti, juo labiau 
Nato neturi tokiam puolimui jė
gų.Paklaustas ar Prancūzijos pa
sitraukimas iš Nato tą organi
zaciją susilpinino, generolas at
sakė, kad jei nesusilpino, tai ap
sunkino planavimą, nes sunku 
planuoti kai reikia išjungti Pran
cūziją iš gynybos sistemos, neži
nant ar reikalui esant Nato ga
lės turėti Prancūzijos karines jė
gas ar ne.

Ar Sovietai bijo Nato?
Gen. Lemnitzer paklaustas 

ar Nato atominės jėgos sulaikė 
Sovietų Rusiją nuo puolimo, at
sakė, kad manąs jog taip, atomi
nės jėgos yra atbaidančios puoli
kus, tačiau yra daug vietų kur 
atominėmis jėgomis nebus ne
galima išspręsti karinių proble
mų. Amerikiečių jėgos iš Euro
pos galėtų būti atitrauktos tik 
tuo metu, jeigu Varšuvos pak
to valstybės sumažintų savo ma

Atominiai ginklai Kinijos-Rusijos pasieny
Abiejų kraštų armijos esančios gerai paruoštos

Maskva nenori priešraketinės 
sistemos Amerikoj

TOKIO. — Tolimųjų Rytų 
specialistai skelbia, kad K:nija 
ir Sovietų Sąjunga stiprinasi 
visoje 4,500 mylių ilgio sieno
je. Kadangi kasdieną intensy
viai auga įtampa ir vyksta su
sirėmimai, kaip skelbia "New 
York Times’’ gegužės 7 d. lai
doje, kiekviena puse stengiasi 
vis geriau įsitvirtinti. Tai pra
neša Vakarų ir Japonijos ge
rai informuoti šaltiniai.

Svarbiausia, kad abi pusės, 
kaip skelbiama, montuoja ato
minius ginklus netoli sienos. 
Ar tokie ginkiai konflikto atve
ju bus panaudoti, sunku pasa
kyti, tačiau jei tokių ginklų 
Sov. Rusija turėjo anksčiau, tai 
Kom. Kinija jau jų dabar ga
minasi ir jos rankose tokie gink 
lai esą pavoj. ngesni ir Kinija 
gali tokias bombas panaudoti.

Jau nuo Korėjos karo Kom. 
Kinija stiprino savo gerai pa
ruošiamą ir modernią kariuo
menę Mandžiurijoj ir šiaurinėj 
Kinijoj. Tos karinės pajėgos pa

ruoštos tiesiogiai atkirsti JAV 
puolimui, bet dabar jos perfor
muotos ir pasiųstos Ussuri ir A- 
muro upės kryptimi. Tai esą 
pati geriausia Kinijos armija. 
Sov. Rusijos armija prie Sin- 
kiango, kur taip pat buvo pa
sienio incidentų, nėra stipri, 
tačiau Kinijos armija pire Sin- 
kiango sienos yra labai stipri. 
Čia kinai yra sugabenę armi
jos konstrukcijos dalinius ir dar 
bo jėgą. Mandžiurijoj kinų ar
mijai vadovauja Chen Hsi - lien, 
esąs tame poste nuo 1959 m. 
Į politbiurą jis išrinktas pas
tarajame kompartijos suvažia
vime. Kitas aukštas kariškis 
Mandžiūr joj yra Chiang Yung 
- hui.

Sovietų Rusijos armija Kini
jos pasienyje esanti labai ge
rai ginkluota Žinovai skelbia, 
kad tai viena iš geriausių pa
ruoštų ąrmijų. Kom. Kinijos su
suktame filme “Naujųjų carų 
nusikaltimai prieš Kiniją”, ma
tyti Sovietų Rusijos modernūs 
ginklai. Sovietų laivai Amūro

Gen. Lemnitzer, 66 m., su Nato kariais.

Per 20 metų NATO 
reikšmė padidėjo

Budrumas yra kaina, mokama už laisvę, pareiškė Nato

sinį karinį pontencialą. Iš ant
ros pusės JAV yra pajėgi permes
ti karius lėktuvais iš kito žemy
no. Seniau tokie permetimai lai
vais ilgai užtrukdavo, dabar tai 
atliekama labai greit ir visa tai 
karo atveju galėtų padėti susti
printi Nato jėgas Europoje. Be 
dabartinių Nato pajėgų permeti
mo iš Amerikos ar Kanados, dar 
reikia bazuotis ir atsarginiais ka
riais, kuriuos reikės surinkti pas
kelbus mobilizaciją. Tačiau rei
kia turėti mintyje, kad puolimai 
gali būti staigūs ir jėgas atrėmi
mui reikia turėti paruoštas vie
toje. Čekoslovakijos pavyzdys ro
do, kad Nato apskaičiavimai 
buvo tikslūs, komunistai būtų 
naudoję visas jėgas, kurie pasto
tu kelią jų gyvybiniems intere
sam. Sovietų karinis pajėgumas 
buvo didelis, bet nebuvo stebi
nantis.

Nėra kito pasirinkimo
Sovietai veržiasi į Viduržemio 

jūrą, norėdami padaryti politi
nį ir psichologinį efektą, tačiau 
Nato sustiprino savo akciją bei se
kimą ir nemano,, kad čia įsistip
rintų rusai. Viduržemio srityje 
labai daug svarbios Nato jėgos 
yra gerai paruoštos Graikijos ir 
Turkijos armijos. Nato nėra pra
radęs per dvidešimtmetį reikš
mės, jo jėgos stiprėja ir gen. Lem 
nitzer pareiškė, kad Nato budi, 
nes budrumas yra kaina, moka
ma už laisvę. Gi ketvirtis milijo
no Nato karių Europoje bus lai
koma parengtyje tol, kol to rei
kės. Vyriausias vadas pareiškė, 
kad komunistai per pastarąjį 
pusšimtį metų skelbė apie pasau
lio revoliuciją ir tai yra grąsini- 
mas pasauliui ir kol tai egzis-

ir Ussuri upėse yra vėliausių 
konstrukcijų, skraido helikopte
riai puolimui ir pristatymui. 
Žiemos metui Sovietai naudoja 
lengvus tankus, kurie gerai ju
da snieguotame lauke ir ant le
do. Sovietų kariai etą gerai pa
ruošti pernešti žiemą Sibiro tem 
peratūrą, ginkluoti gerais leng
vaisiais ginklais. Taip pat filme 
matyti ir Sovietų Rusijos karių 
drausmė.

Sovietų Sąjungos armijos laik 
raštis “Raudonoji Žvaigždė”, 
kaip skelbia vakar dienos spau
da, rašo, kad Kinijoj viską į 
savo rankas paima kariuomenė.

Reikės pareigūnų aukš
tiem JAV postam
WASHINGTONAS. — Prez. 

Nixon turi gana nelengvą dar
bą parinkti du asmen’s aukš
tiems postams. Tai reikia pa
rinkti žmogų į jau pasitraukian 
čio aukščiausio teismo pirm. 
Warren vietą ir taip pat kalba
ma apie suradimą žmogaus Ed- 
gar Hoover, Federal Bureau of 
Investigation (FBI) postui, ku
ris jau yra 74 metų amžiaus 
ir jau yra pasiryžęs pasitrauk
ti. Taip pat labai galimas da
lykas, kad reiks naujo aukš
čiausio teismo teisėjo Earl For
tas vietoj, kuris yra spaudžia
mas pasitraukti ir jau manoma 
pasitrauks, nes yra paėmęs 20, 
000 dol. iš, kalinamo už akcijų 
machinacijas Luis Wolfson, nu
teisto vieniems metams kalėji
mo.

Tarėsi su Indijos
min. pirmininke

NEV/ DELHI. — JAV butų 
sekr. George Romney, lydimas 
ambasadoriaus Keating, po In
dijos prezidento laidotuvių, bu
vo priimti Indijos min. pirm. 
Indiros Gandhi, su kuria kal
bėjosi 25 minutes. Kosyginas gi 
su ja kalbėjosi pusantros va
landos.

tuos, Nato ir kitos valstybės ne
turi kito pasirinkimo, kaip būti 
pasiruošusiems gintis. Sovietų 
Rusija neparodė nė mažiausio 
ženklo, kad ji būtų linkusi nusi
ginklavimui. Nato per eilę me
tų dar nė colio neužleido prie
šui žemės ir daugelis žino, kad 
Nato garantuoja laisvę ir saugu
mą. Generolas pažymėjo, kad vi
sų pareiga kelti Nato reikšmę, 
kuris jau dvidešimt metų saugo 
taiką.

USS New Jersey kovos laivas jau turėjo grįžti anksčiau į Long Beaeh, 
Calif., bet grįžo pora savaičių vėliau, nes iškilus Korėjos krizei buvo 
pasiųstas į Korėjos vandenis, tačiau vėliau grąžintas j JAV. Čia ma
tyti patrankų šešėlyje jūrininkas Lainb, susitinkąs žmoną su 17 mėn. 
amžiaus sūneliu.

Apačioje aukščiausio teismo teisė
jas Abe Fortas. Viršuje Wolfsion, 
sėdįs kalėjime už suktybes akcijų 
prekyboje.

Komunistai nepajėgs 
sustabdyti laisvėjimo

proceso
VIENA. — Miiovan Djilas, 

buvęs Jugoslavijos vicepreziden
tas, parašęs knygą “Naujoji 
klasė”, kurioj demaskuoja ko
munistų buržuaziją, pareiškė, 
kad Komunistai jau niekada ne
pajėgs sustabdyti ekonominių 
reformų judėjimo Rytų Euro
poje. Sukilimas prieš Maskvą 
Jugoslavijoj, įvykęs prieš 21 m., 
Vengrijos paskandinimas krau
ju je 1956 m., Čekoslovakijos 
okupacija 1968 m., visi yra skir 
tingi įvykiai, tačiau visa tai ro
do, kad einama demokratine 
linkme.

Neįsileido Raud.
Kryžiaus direktoriaus

GENEVA. — Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus direktorius 
Roger Gallopin, spaudos kon
ferencijoje pranešė, kad jis ne
gavo leidimo įvažiuoti į Šiaurės 
Vietnamą, pastaruoju metu jam 
lankantis Kambodijoj. Jis norė
jo inspektuoti karo belaisvių 
stovyklas.

• Italijos filmų gamintojai 
skundžiasi, kad į filmus yra per 
daug einančių be užmokesčio. 
Nemokamai gali eiti karo vete
ranai, karininkai, policininkai, 
inspektoriai ir daugelis kitų.

• Buft'alo mieste Rosa King 
atšventė 118 metų sukaktį.

MASKVk. — Du Sov. Rusi
jos laikraščiai puolė JAV prez. 
Nixono ryžtą įvesti priešrake- 
tinę sistemą ABM (Antiballistic 
Missiles). “Trud’ laikraštis sa
ko, kad prez. Nixon neįgyven
dino savo pažadų ir nebaigė 
karo Vietname ir nesustabdė in
filtracijos. Esą, naujoji Ameri
kos administracija ne tik nesiė
mė taikos Vietname, bet dar 
ten labiau plečia karą.

Komunistų partijos oficiozas 
“Pravda” paskelbė straipsnį, 
kad JAV komercijos sekr. Mau- 
rice Stans važinėjąs po Euiopą 
ir šantažuojąs kraštus. Esą, jis 
norįs gauti ekonominių konce
sijų Amerikai iš savo sąjungi
ninkų Europoje. Esą, nuolatinis 
apsiginklavimas susilpnino do
lerį ir kraštą privedė prie eko
nominių sunkumų. Ypač Ame
rikai pakenks priešraketinės 
sistemos įvedimas, pareikalau
siąs daug lėšų. “Trud” gi skel
bia, kad Amerika eina infliaci
jos keliu ir antiraketinė siste
mos reiškia taip pat ir ginkla
vimosi lenktynes ir pradeda šal
tojo karo vėjo pūtimą. Pagal 
“Trud” Amerika turi nuolat kel 
ti mokesčius. Abu Sovietų S-gos 
laikraščiai, pritardami amerikie 
čiams senatoriams, besiprieši- i

Kongrese dabar yra du kongreso nariai, kurių tėvai yra senatoriai. 
Tai Arizonos šen. Goldwater sūnus (R.-Calif.) dešinėj ir šen. Stuart 
Symington (D-Mo.) sūnus James Symington (D.-Mo.).

Sov. Rusijoj rusai tuoj bus 
mažumoj

NEW YORK. — Kaip “New 
York Times” skelbia, Sovietų 
Rusijoj rusai bus tautybių at
žvilgiu mažuma, o gal jau tokia 
ir yra. Sekančiame gyventojų 
surašyme 1970 m. galima jau 
bus matyti, kad valdančių ru
sų gyventojų yra mažuma tarp 
kitų tautinių grupių. Manoma, 
kad Maskva jau tam ruošiasi, 
nuolat iškeldama, kad Sovietų 
Sąjunga yra sudaryta iš dauge
lio tautybių, kurių esą net per 
šimtą. Tačiau nepaisant to, a- 
not korespondento, ankstyves
nysis ruso, kaip “vyresniojo 
brolio” vaidmuo nors sumažė
jęs, tačiau nėra dingęs.

Gyventojų sudėtį tautybių 
atžvilgiu keičia ir tai, kad Cent 
ratinėje Azijoje ir Kaukaze gi
mimų skaičius yra didesnis ne
gu rusų. Paskutiniojo gyvento
jų surašymo metu 1959 m. So
vietų S-je rusų buvo 54.65%, 
gi ateinančiame surašyme, ku
ris vyks sausio mėnesį, rusų 
skaičius jau bus mažesnis negu 
50%.

Cituojamas Paleckis
Korespondento teigimu, prieš 

kiek laiko Maskvoje užsienio 
reikalų ministerija per Tassą 
paskelbė pranešimą, kuriame 
jau rengiamasi, krašto pasikeiti 
mui tautine prasme. Esą prane- i

nantiems tokiai antiraketinei 
sistemai, nieko nepaminėjo apie 
sovietinio maršalo Zacharo pra
nešimą, jog Sov. Rusija jau yra 
taip ginkluota, kad gali atremti 
bet kokio priešo puolimą.

TRUMPAI
— Pietų Vietname nukrito 

JAV helikopteris. Žuvo 34 viet
namiečiai ir sužeista 35. Žuvo 
du amerikiečiai ir vienas sužeis 
tas. Tai didžiausia katastrofa 
nuo karo pradžios.

— Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant Vatikane vėl kalbėjosi 
su šv. Tėvu pasauliečių pro
blemomis. Tai antras pokalbis 
devynių die .tų laikotarpyje,

— Šveicarijoj, kaip skelbia 
JAV delegacijos atstovas Ad- 
rian Fisher, gegužės 22 d. pra
sidės 17 valstybių nusiginkla
vimo konferencija.

— Venecijoj, Italijoj, po di
delio lietaus vėl buvo labai ap
semtos žemesnės miesto dalys.

— Sovietų Rusios prez. Pod- 
gorny lankysis Šiaurės Korė
joj.

Purceil, Okl., nukrito eks
perimentinis lėktuvas ir žuvo 
trys tyrimų inžinieriai.

Šime cituojamas Justas Palec
kis, lietuvis, paskirtas tauti
niams reikalams, kuris teigęs, 
kad carų imperijoj buvę rusų 
50%, todėl Leninas iškėlęs to
kio krašto struktūrą, kur tau
tinės grupės turėtų savo res
publikas ir' politinius vienetus. 
Korespondento nuomone toks 
Sovietų Sąjungos įstatymas ga
li ir pa žergtosioms tautoms bū
ti priimtinas. Tačiau faktai ro
do, kad Sovietų Rusija kalbė
dama apie tautiškumą stengiasi 
kaip galima gyventojus rusui*!, 
ne kartą puldama tautinių gru
pių tautiškumą ar atskirų res
publikų kryptį rūpintis savo tau 
tos reikalais.

• Kazachstane, kaip skelbia 
Tassas, esą. rasta aukso. Ten 
kaip žinoma yra žiaurios vergų 
stovyklos.

KALENDORIUS
Gegužės 8 d.: šv. Akacijus, 

šv. Berta, Mingaila, Audrė.
Gegužės 9 d.: šv. Grigalius, 

šv. Ita, Džiugas, Austė.
Saulė teka 5:47, leidžias 7:55. 

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse dali

nai debesuota, galimas lietus, 
temperatūra apie 70 1.
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VYČIŲ KUOPOS

Lietuvos vyčių organizacijoje 
dabar yra 44 kuopos. Yra jų bu
vę žymiai daugiau — tai rodo 
kuopų vardiniai numeriai. Di
džiausiu vardiniu numeriu tebe
gyvuojanti kuopa yra Detroito 
139. Tebėra ir 1-ma kuopa -Broc- 
ktone. Tarp 1 ir 139 daug nume
rių yra jau iškritusių, kas rodo, 
kad tos kuopos yra jau mirusios.

Sprendžiant iš to, kaip punk
tualiai ir tvarkingai sumokamas 
nario mokestis, tektų pasakyti, 
kad yra 91 -ji Kearny mieste, 
lyne, 52 kuopa Elizabeth mieste, 
Antroje vietoje būtų 1 kuopa 
Brocktone, trečioje — 100 kuo
pa Amsterdame ir ketvirtoje Los 
Angeles senjorų kuopa. Labai 
pavyzdingos yra taip pat 12 kuo
pa New York mieste, 30 kuopa 
Westfielde, 61 kuopa Patersone, 
109 kuopa Great Neck mieste ir 
Pittsburgho senjorų kuopa.

Yra apsileidusių kuopų. Prie 
tokių priklauso 6 kuopa Hardfor- 
de, 13 kuopa Chicagoje, 18 kuo
pa Cambridge, 41 kuopa Brook- 
lyne, 52 kuopa Eliaabeth mieste, 
78 kuopa Lawrence, 103 kuopa 
Providence, 113 kuopa Linden, 
133 kuopa Los Angeles, 139 kuo
pa Detroite ir Pietinio Bostono 
senjorų kuopa. A. P.

ALEKSANDRAS VASILIAUS
KAS SVEIKSTA

Veiklus vytis ir buvęs centro 
valdybos pirmininkas Aleksan
dras Vasiliauskas šį pavasarį tu
rėjo sunkią nugarkaulio operaci
ją Columbia — Presbyterian ligo 
ninėje, New Yorko mieste. Nu
garoje skausmus nešiojosi jau 
daug metų. Praeitų metų gale tie 
skausmai buvo pasidarę nebepa
keliami. Operacijos metu buvo 
pašalintas nervą spaudęs nugar

kaulio slankstelis ir sukalkėjimas. 
Operacija laikoma pasisekusia, ir 
po kokių trijų savaičių Aleksan-

Aleksandras Vasiliauskas

dras Vasiliauskas grįš į normalų 
gyvenimą ir aktyvią veiklą Lietu
vos vyčių organizacijoje.

E.P.

VAKARAS CHICAGOJE
Čikagiškiai gali ruoštis kitam 

europietiškam vakarui. Šį kartą 
bus prancūziškas. 112-tos kuopos 
vyčiai organizuoja jį ir kviečia 
visus atvykti į vyčių salę gegu
žės 17 d. šeštadienį, pasilinks
minti ir pasišokti. Nuo 8-tos iki 
1-mos vai. gros Walter Barry or
kestras.

Kai jis grodamas kartais pa
vargs ir pertrauką padarys, snau
sti nereikės nė tada, nes visa salė 
kartu užtrauks galingą dainą 
(galima garantuoti, kad ne pran
cūzišką). O kas dainuoti patin
gės, galės tuo metu aplankyti vir 
tuvę, kur tarptautinį kumpį ir 
lietuvišką dešrą ne tik pamaty
ti, bet ir paragauti bus galima. 
Julija Zakarkienė, Vlado Paliu- 
bonio padedama, pasirūpins,

1 kad niekam nieko netrūktų. T.

ŠAULIAI ŠVENČIA 50 METŲ 
JUBILIEJINĘ SUKAKTĮ

Visos pagrindinės iškilmės įvyks Dainavoje birželio 
15—21 dienomis

ANTANAS GINTNERIS

Yra žmonių, kurie nemėgsta 
visuomeninio gyvenimo, yra 
žmonių, kurie nemėgsta orga
nizacinio gyvenimo, yra žmonių, 
kurie nieko nemėgsta, išskyrus 
save pačius, bet yra ir tokių 
žmonių, kurie ypatingai nemegs 
ta šaulių!

Tačiau gyvenimas eina savo 
keliu. Štai turime 50 metų, kai 
Lietuvoje buvo pradėta organi 
zuoti šauliai, ikaip Lietuvos ka
riuomenės talkininkai - padėjė
jai. Šauliai savo pareigą atliko 
garbingai. Tai liudija apie 100 
kapų visoje Lietuvoje, kur drą 
šiai gindamiesi ar puldami prie
šą, mirė karžygių mirtimi!

Daug tūkstančių šaulių buvo 
tėvynėje. Jie buvo gerai organi
zuoti ir susitvarkę. Tuomet 
šauliams priklausyti buvo gar
bė ir pareiga. Apie jų gyvenimą 
ir atliktus darbus yra parašytos 
istorinės knygos ir atsiminimai.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
šauliai, kaip nepatikimiausias 
elementas, buvo tuojau nugink 
luoti. Keli tūkstančiai šaulių vy
rų ir moterų, o ypač buvę rink
tinių, kuopų ar būrių vadai, 
tuojau buvo išvežti į Sibirą. O 
kaip grįžusieji iš Sibiro pasako
ja, kad ir tenai jie buvo priskir
ti prie sunkiausių darbų ir vi
saip pajuokiami. \

Vėliau vyko rusų ir vokiečių 
karas, šauliai, kaip organizaci
ja buvo likviduota. Ten nebuvo 
jokios galimybės ją atgaivinti. 
Dalis šaulių, atsidūrusi tremty
je, pradėjo galvoti ir apie savo 
organizaciją, kaip ir visi kiti. 
Ir ji atsikūrė Amerikoje ir Ka 
nadoje. žinoma, kad kitokiu 
statutu ir tvarka. Bet pagrindi
niai tikslai pasiliko tie patys: 
tėvynės meilė ir nepriklausoma 
Lietuva!

Dabar šauliai jau švenčia 50 
metų sukaktį. Ji bus iškilmingai 
atžymėta birželio mėnesyje 
Dainavoje, tokia programa: 
birželio 15 d. šauliai, uniformuo
ti ir tautiniais rūbais, renkasi į 
stovyklą. Birželio 16 d. 8 vai. r. 
įvyksta vėliavos pakėlimas, o 
10 vai. J. Švobos ir K. Kodatie- 
nės paskaitos. Birželio 17 d. 10 
vai. paskaitos: V. Paužos ir A. 
Žiedo. Birželio 18 d. 10 vai. A. 
Budrecko ir kun. Krik'ščiūnavi- 
čiaus. Birželio 19 d. J. Stašaičio 
paskaita, o birželio 20 d. — 
kun. J. Borevičiaus, SJ, ir A. 
Kairio. Pagaliau birželio 21 d. 
2 vai. po pietų V. Putvio, Bai
siojo Birželio ir Lietuvos parti
zanų minėjimas. Kalbėtojai: VJ. 
Putvio—VI. Išganaitis, Baisųjį 
Birželį —
S. Kaunelienė ir Lietuvos parti-

Jarūna Venčkauskaitė ir Gintautas Banaičiai. ■
Nuotr. Birutės Banaitytės

Brockton, Mass.
NAUJA LIETUVIŲ ŠEIMA

Š. m. gegužės 3 d. nepapras
tai gražią pavasario dieną brok- 
toniškiai ir bostoniškiai lietu
viai turėjo linksmas vestuves. 
Tą dieną Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje Brocktone auk
so žiedus sumainė jaunieji Jarū- 
naVenčkauskaitė ir Gintautas 
Banaitis. Kun. Vincas Volkevi- 
čius šv. Mišių metu palaimino 
jų moterystės ryšį. Šv. Mišiose 
asistavo ir pamokslą pasakė jau 
nųjų geras draugas, kuris už 
poros savaičių bus įšventintas 
kunigu, Antanas Saulaitis, S. J. 
Jaunųjų pamergių ir pabrolių 
ratą sudarė po visą Ameriką 
išsisklaidę jaunųjų bičiuliai: Ri
ma Kucinaitė ir Bronius Banai
tis (jaunojo brolis), Audronė 
Valaitytė ir ATgis Kriščiūnas, 
Viktorija Ciunkaitė ir Edvar
das Gudaitis, Gražina Šedui- 
kytė ir Stasys Zikas, Regina 
Petrikonytė ir Gerimantas 
Griauzdė.

Vakare viename gražiausių 
Country Club įvyko vestuvių 
puota, kur jaunuosius su duo
na ir druska pasitiko jų tėvai: 
Ona ir Jonas Venčkauskai ir 
J. Banaitis. Apeigas pravedė 
Paulius Žygas. Visi svečiai, ku
rie buvo beveik iš visos Ame
rikos kampų, puikiai vaišinosi 
ir džiaugėsi, kad neturi klausy
tis ilgų kalbų, šokiams grojo 
puikus orkestras, į kurį daug 
lietuviškos dvasios įdėjo kun. V. 
Volkevičius, įsijungdamas su 
savo smuiku.

Jaunoji Jarūna yra baigusi 
Simmons College biologiją. Šiuo 
metu ji dirba Harvardo univer
siteto medicinos tyrimų labora
torijoje. Jarūna nuo mažens y- 
ra aktyvi ateitininkė.

Jaunasis Gintautas yra bai
gęs Northeastem universiteto 
Business administracijos moks
lus. Nepasitenkinęs vienu laips
niu, jis ruošia naują bakalaurą 
inžinerijoje. Gintautas eilę me
tų tarnavo Amerikos kariuome
nėje, kur jau turi kapitono laips 
nį. Prieš metus jis grįžo iš Viet
namo. Šiuo metu dirba Polaroid 
bendrovėje Bostone. Gintautas 
nuo mažens buvo aktyvus sk'au 
tas, skautas vytis ir studijuo
damas įstojo į akademikų skau
tų eiles.

Jauniesiems linkime daug lai
mės, džiaugsmo ir saulėtų die
nų. Tikimės, kad jaunoji šeima 
niekada nepamirš ir lietuviškų 
reikalų ir pasiliks aktyvūs lietu
viškose organizacijose. Dalyvė

KANADOS ŽINIOS

Hamilton, Ont.
MUS LINKSMINO 

GRANDINftLfi

Ir vėl hamiltoniškiai turėjo 
progos pasigerėti Clevelando 
šokių grupe “Grandinėle”, jos 
antru apsilankymu gegužės 3 d., 
ateitininkų suruoštame “Kartū
nų” baliuje. Pirmoje programos 
dalyje pašoko Kadrilių, Našli- 
kę, Jonkelį, Blezdingėlę, Pakelt- 

į kojį ir kitus šokius. Šioje pro- 
1 gramos dalyje matėme sceną iš 

lietuvių vestuvių. Neapseita ir 
be piršlio. Hamiltono žiūrovus 
maloniai nustebino L. Sagys, 
grupės vadovas, pats atlikda
mas piršlio rolę, kurioje apsuk
riai išvengdamąs jauniklių prie
kaištų ir grąsinimų, randa prie 
glaudą pas medinas. Jos, žinę- 
damos, kad jis kada nors joms 
pasitarnaus surąsdamas vyrus< 
jį mielai priima ir apsaugo nuo

jaunuolių pykčio. Paskutinis šo
kis buvo Rezginėlė, kuriame 
jaunoji ir jaunasis atsisveikino 
su palydovais. D. Juodėnaitė ir 
P. Alšėnas vaidino jaunuosius, 
kurių rankos simboliška: su
jungiamos kitų šokėjų lietuviš
kų juostų pynimu. Po to paro
dytas piršlio korimas, bet kaip 
ir anksčiau, piršlį užtaria mer
ginos. Ir vėl prasideda nauji 
žaidimai su Lenciūgėlio išpildy
mu.

Grandinėlė vykusiai sujungia 
parinktuosius šokius, kurie vaiz 
duoja kurį nors lietuvišką įvy
kį. Darniais judesiais jie šį kar
tą gražiai atvaizdavo vestuves, 
perduodami lietuviškas tradici
jas.

Šokių grupė kaip “Grandi
nėlė” su pasididžiavimu gali ir 
turi pasirodyti kitataučių tar
pe, juos supažindinant su seno
vės lietuvių gyvenimu ir lietu
viškomis tradicijomis. Naujie
siems ateiviams lietuviams 
“Grandinėlė’’ leidžia didžiuotis 
savo pastangomis perduoti lie
tuviškus papročius, o čia gi- 
musiems taip pat parodo, kas 
yra lietuviai ir, kad jie patys 
priklauso tautai, turinčiai ne 
tik seną istoriją, bet ir gražius 
papročius. G. T.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef WAIhrook 5-6079 

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

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIOO8.
GINEKOLOGINE chirurgija 

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

Priima ligoniu* pairai susitarlma 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25. Elgin, Illinois
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Prenumerata:
Cook Cour.ty. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny__
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skalbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

% metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

mėn.
2.00
1.75
2.25

dirba kasdien 
šeštadieniais

* Redakcija
8:30 — 4:80:
8:30 — 12:00

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

zanus — A. Sutkaitis. Gi 8:30 
vai. įvyks vėliavų nuleidimo iš
kilmės ir 9 valandą _  Joninių
laužo programa. Programą pa-
ruošė ir ją praves K. Kodatie
nė ir S. Joikubaitis. Birželio 22 
d., sekmadienį, 11 vai. bus pa
maldos, kurias laikys kun. J. 
Borevičius, SJ. Tuo minėjimas 
ir bus baigtas. Atskiros kuopos 
panašius minėjimus darys at
skirai savo vietovėse.

Į šią kultūrinę šaulių savaitę 
renkasi šauliai iš visos Ameri
kos ir Kanados. Reikia regis
truotis nustatytu laiku, nes ga
li pritrūkti nakvynių. Chicago 
šauliai, kurie dirba ir negali 
dalyvauti visą savaitę Dainavo
je, galės atvykti į stovyklą šeš
tadienio rytą autobusu. Pana
šiai organizuojasi Detroite ir 
kitur.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir Sešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtari le

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami paira) susitarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PK 8-6980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street

(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 akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIPAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 So, Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Vėl atėĮjo naujos mados... Tok ii 
'‘plaukų suknia” apsirengusi mer
gina atėjo į vieną liuteronų baž- 
nyč.ią New Yorke.

Ofisas 3148 West OSrd Street
TeL: PRospeet 8-1717 

Rezld.: 3241 VVest 8«th Place 
TeL: REpubUe 7-7888

DR. G. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

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

Akušerija Ir moterų ligos
Glnekologlnč Ohirurgija 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narni; — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

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

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penlktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos lr Callfornla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

A, ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Oažo 
me iš lauko. Taisome mūrą. **tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

Apdraustas perkraustymaa 
{vairių atstumų.

A. VILIMAS

M O V I N G

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

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.I

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Stresu 

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

Ofiso telef- 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

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

AKIŲ LIGOS IK CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, III
Kabineto tel. 687-2020 

Namu teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Cicero

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

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: jlrmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p„ 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-S vai. p.p., trečlad
uždaryta,
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. tr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 
Adresas: 4255 W. 63rd Streel

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. Gltovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 r 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vai 
antr lr penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 Ist 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10— 
r- r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v v

DR. VYT. TAURAS
aHX?YTOJAS m CHIRURGĄ! 
BENDRA PRAKTIKA TR MOTEH

, LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th SI 

Tel- PRospeot 8-1223

'>lku^ sUuffs.P°Ptet lr “

įvest 71 St Stre<

GYDYTOJA ER CHIRURGE
K ĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad,. antrad., ketvlrt. tr pei 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr i 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. i 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., Rešt 
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 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
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Lietuviai ir

NELAIMĖS

Lietuviai, gyvendami savo 
pasaulyje, dažnai mano, kad 
jU nelieč’a bendrosios krašto 
nelaimės. Mums dažnai atro
do, kad daugelis atsitikimi}, 
įvairių kritiškų atvejų darbo
vietėse ar keliuose liečia t k 
tikruosius amerikiečius. Ta
čiau lietuviai yra šio krašto 
integralinė gyventojų dalis ir 
visos krašto laimės ir nelaimės 
neaplenkia ir jų. Tai žinodama 
vairavimo įstaiga įtaigojo dien 
raštį parašyti vedamąii. -Ske
liantį saugaus vairavimo rei
kalingumą ir kaip išvengti ne
laimų.

*
Nepasakytume, kad automo

bilių nelaimės lietuvius yra 
aplenkusios. Tikrumoje mes 
šiai bendro krašto nelaimei e- 
same atidavę gana nemažą 
duoklę, nes yra žuvę ir rašy
tojų, ir dailininkų, ir muzikų, 
dainininkų ir šiaip jau gerų 
lietuvių eilė. Žuvo jaunimo ir 
senimo, žuvo vaikų ir senelių. 
Ar lietuviai proporcingai dau
giau keliauja už amerikiečius, 
sunku pasakyti, bet gal ir taip, 
nes be vasaros atostogų metu 
lietuviai dažnai vyksta į vieną 
ar kitą kongresą, parengimą 
ar šventę. Atsitinka kelionėje 
įvairių nelaimių, tačiau kely, 
vedančiame iš namų ar į na
mus, galima būtų išvengti ir 
kelio į amžinybe. Pavyzdžiui 
skelbiama, kad 1968 m. iš 55, 
000 tais metais žuvusių auto 
nelaimėse dėl alkoholio žūna 
25,000 žmonių. Dėl alkoholio 
būna susidūrimų apie 800,000 
per metus. Apie 40% visų ne
laimių įvyksta dėl pergreito 
važiavimo. Didelė dalis įvyksta 
dėl neatsargaus važiavimo. Be 
abejo, ne tik automobilistai 
kalti nelaimėse, — 9,600 žmo
nių žuvo susisiekimo nelaimė
se pėsčiųjų, iš jų 40% žuvo 
pereidami skersai gatvę. Apie 
70,000 automašinų buvo įvel-

Spaudoj ir gyvenime

MASKOLIAI MUŠEIKOS LIETUVOJ

Vilniaus “Valstiečių Laikraštis” 
bal. 5 d. papasakojo tokį vaizdelį iš 
Kalnėnų (Jonavos raj.) sovchozo:

“Šeštadienio vakare... šėrikai Gri 
gorijus Čečenikovas ir Vladimiras 
Šatinskas gerokai “truktelėjo”. Sek
madienį iš pat ryto vėl susirinko. 
Dabar gėrė keturiese: Grigorijus Če 
čenikovas, Antanas Kuncevičius, 
Grigorijus Anisimenka, Vladimiras 
Šatinskas... Vėliau kompanija persi
kėlė pas Vasilkovus. Iš šių namų 
arklių šėrikai... išėjo šerti arklių. 
Aiklidėje tik ką buvę geriausi drau
gai susipyko. Dėl ko? Nesutarė, ku
ris pirmasis turi įeiti į pašarų san
dėlį... Čečenikovas rėžė Šatinskui

KELIUOSE
ta į mirtimi pasibaigusias ka
tastrofas, o iš jų 55,300 pri
vačių automobilių.

Dar viena priežastis — tai 
jaunimo neatsargus važiavi
mas. Jaunimo, va:ruoia"čin 
mašinas, Amerikoje ligi 25 
tėra tik 20%, bet mirtinų ne
laimių jų sudaro 33%. Iš 68 
000 vairuotojų 1968 m. įveltų 
į mirtinas nelaimes 10.300 bu
vo moterų. Yra moterį} gera; 
ir blogai vairuojančių, taip 
pat, kaip ir vyru. Kad vairuo
tojos moterys yra blogesnės 
vairuotojos už vyrus statis- 
tiak negalėtų to pasakyti. Ne
laimės vienodai persekioja vi
sus. 1968 m. sužeistu keliuose 
buvo 4,400,300, padaryta nuo
stolių už 13 bil. dolerių.

y.
Saugaus vairavimo tarnvbos 

patarimai visiem svarbūs ir 
jų prašymas įspėti ir mūsų 
skaitytojus vertas dėmesio, 
nes, gyvendami šiame krašte, 
negalime išvengti ir viso to. 
kas liečia ar ištinka šio kraš
to gyventojus. Todėl, artėjant 
vasarai ir vis daugiau keliau
jant, išvykdami mašinomis į 
plačius, didelius ir gal nelabai 
romantiškus, bet labai gerus 
ir sudėtingus kelius, imkimės 
visų saugumo priemonių, kad 
mūsų šiaip jau nemaža mir
ties atžvilgiu atiduota duoklė 
susisiekimo dievui nebūtu dar 
didinama. Savo perspėjimus 
draudimo įstaiga baigia šiuo 
šūkiu; “Mielas vairuotojau, 
padėk 1969 metus išlaikyti gra 
žius”.

Visų bendromis pastango
mis tikrai nelaimių skaičius ga 
Įima sumažinti. Nors mes esa
me tik dalelė begaliniuose A- 
merikos keliuose, tačiau ir tos 
dalelės turi būti rūpestingos 
milžiniškoje visumoje. Pradė
dami vasaros atostogas, prisi
minkime ir su jomis susijusius 
pavojus, ypač keliuose. L. G.

per galvą ir... ramiausiai parėjo na
mo.”

Toliau — čečenikovo vaikai su
nerimo, nubėgo į arklides, rado kru
viną Šatinską, partempė namo jau 
sąmonės netekusį. Ten niekas ne
kreipė į jį dėmesio. Čečenikovienė 
esanti pratusi prie tokių vaizdų, 
nes degtindarė... Po kelių valandų 
Šatinskas ten ir mirė. “Ir vis per tą 
degtinę,” aimanuoja korespon
dentas: “Vieną atvedė į teisiamųjų 
suolą, antram atėmė gyvybę”... Ir I 
dar paaiškinimas: “Girtų ginčai, 
vaidai, muštynės Čečenikovų na 
muose buvo nuolatinis reiškinys”...

(Elta) i

Izraelio - arabų kraštų santykiai kieti ir žiaurūs. Arabų partizanų organizacijos narys atseka žemėlapy
je punktą prie EI Hammah, Izraelio okupuotąje Sirijos dalyje, kur jis turi atlikti tam tikrą uždavinį.

Izraelis tampa atomine galybe
Pasaulyje kyla šeštoji atominė valstybė

Nuo 1967 metų Izraelio in- 
I vazijos į kaimyninius arabų 

kraštus, kur arabai neteko 
. daugelio žemių, sudėjo nemaža 
. gyvybių, nustojo brangių ir sun 
I kiai gaunamų ginklų, karinė pa 
Į dėtis tarp abiejų pusių liko la- 
; bai įtempta. Nuolatiniai, net 

kelias valandas užtrunką apsi
šaudymai su nemažomis gyvy
bės aukomis iš abiejų pusių ir 
dideliais medžiaginiais nuosto
liais beveik kasdieninis reiški
nys. Taigi karas baigėsi, bet
karas tebevyksta.

Abi pusės gerai žino, kad da
bartinė “taika”, netgi be tai
kos sutarties, yra tik laikinas 
dalykas, kurio nė paliaubomis 
negalima vadinti. Arabai nie
kada nepamirš derlingų Pales
tinos žemių, kurioje žydai su
kūrė Izraeli, išplėšdami jas iš 
arabų rankų. Tai labai gerai 
žino žydai. Tik karinėje stipry
bėje Izraelio išsigelbėjimas, — 
sako jų gudrūs vadai ir ta kryp
timi veikia. Iš kitos pusės, lik
viduoti Izraelio valstybę yra vie 
nintelė kalba, dėl kurios suta
ria šiaip jau labai skirtingai 
galvojančios arabų tautos.

Arabai turi tai, ko neturi žy
dai: daugybę žmonių ir plačias 
žemes. Žydai turi tai, ko trūks
ta arabams: beveik neribotus 
kreditus, gerą organizaciją. Sa
vo ginklų kokybe ir jėga žy
dai toli pralenkia arabus. Bet 
jie nujaučia., kad arabai, Sovie
tų remiami, gali juos ginklavi
mosi srityje prisivyti. Taigi jau 
ne nuo šiandien žydai ruošiasi 
naujam ir, jeigu bus reikalas, 
atominiam karui.

BRONIUS KVIKLYS mybę tokią bombą pasigamin
ti.

Tačiau pats Izraelis šią žinią 
pavadino fantastine ir demen- 
tavo. Kaip ten bebūtų, šiandie
ną visi tiki, kad Izraelis yra 
šeštoji atominė galybė pasauly 
po JAV, Sovietų S-gos, Angli
jos, Prancūzijos ir kom. Kini
jos.
Galėtų sunaikinti arabų kraštus

Vokiečių laikraščiai šią žinią 
dar labiau patikslina. Izraelis 
turi pasidaręs mažiausiai pen
kias, o greičiausia šešias bran
duolines bombas, kurių veikimo 
galia 20,000 tonų TNT. Šios jė
gos jau dabar užtektų sunaikin
ti visus svarbiausius arabų kraš 
tų punktus, įskaitant ir Sovietų 
pastatytą garsiąją Asvano už
tvanką. Visi stebėtojai sutinka, 
kad izraelitai turi pakankamai 
stiprių ir greitų lėktuvų, kurie 
galėtų tas bombas nuvežti ten, 
kur reikia. Dirbama ir giminin
gose srityse: 1970 m. izraelitai 
turėsią MD 600 tipo raketas, 
kurios pasieksiančios taikinius 
600 km. spinduliu.

Už galingus lėktuvus izraeli
tai turį būti dėkingi JAV-bėms, 
o už atominius bomboms ir ra
ketoms gaminti įrengimus — 
Prancūzijai, kuri buvo Izraelio 
karinis sąjungininkas Sueso 
karo (invazijos) metu.
Padėjo Prancūzija ir Amerika

Pirmąjį atominį reaktorių Iz
raeliui pristatė JAV. Tai buvo 
2,5 megavatų atominių tyrimų 
reaktorius, kuris buvo pastaty
tas Nahal Sorekh vietovėje, 20 
km. i p. nuo Tel Avivo. Ameri
ka davė Izraeliui ir Urano — 

(Nukelta į 4 pusi.)

Didžiausia Izraelio paslaptis
Pietinė Izraelio valstybės da- 

l's — negyvenama Negebo dy
kuma. Tarp Beršebos ir Negy
vosios jūros pietinio iškyšulio 
dykumos smėlyne galima pas
tebėti geležinkelio bėgių linijas. 
Atrodo, kad tie bėgiai iš kaž
kokios nežinios ateina ir į kitą 
nežinią nueina. 11 km. nuo Di- 
monos pionierių stovyklos įruoš 
ta draudžiamoji zona. Daugybė , 
įrašų įvairiomis pasaulio kal
bomis draudžia čia laikytis ir 
ypač fotografuoti. Tolumoje 
tarp smėlio kopų, lyg kokia Fa- 
ta Morganą, matyti milž'niškas 
kiaušinio išvaizdos pastatas su 
aukštu kaminu greta. Juos juo
sia didžiulės halės.

Šie įrengimai dykumoje — 
didžiaus'a Izraelio valstybės pa
slaptis, dieną ir naktį smarkiai 
saugomi. Tai Izraelio atominis 
miestas. Šimtai geriausių moks
lininkų, technikų ir atominės 
energijos specialistų, iš viso pa
saulio sutraukti, visi sutartinai 
ka’a vieną ginklą — Izraelio a- 
tominę bombą.

Izraelio atominiu miestu bene 
pirmoji susidomėjo Amerika. 
1960 m. jį nutraukė vienas šni- 
pinėjantis U - 2 lėktuvas. Š. m. 
sausio mėn. NBC stotis paskel
bė žinią, kad Izraelis atominę 
bombą jau turįs. JAV slaptoji 
žinių rinkimo tarnyba patiksli
no: “Izraelis atominę bombą 
turi arba greitu laiku turės”. 
Neabejotina, kad izraelitai turi 
technišką ir ekonomišką gali- i

TŪPKITE TUOJAU - APSIMOKĖSITE 
VĖLIAU

Atgijęs piratizmas kelia rūpestį tarptautine plotme 

P. INDREIKA

Plačiai išgarsėjusį posakį: pir
kite dabar — apsimokėsite vė
liau, Kubos diktatorius Castro 
vykusiai pritaikė Amerikos ir ki
tų kraštų orinio susisiekimo ben
drovėms. Leiskitės tuojau — są
skaitą apmokėsite vėliau, kurios 
suma neretai pasiekia net iki 
10,000 dol.

Atgyja tarptautinis piratizmas. 
Senovės laikais jis buvo plačiai 
įsivyravęs ne tik Europoje, bet ir 
kituose kraštuose. Piratai siau
tėjo Viduržemy nuo pat istorinių 
laikų: garsėjo saracėnai, itališki 
korsarai, anglų privateers, o A- 
merikos pakraščiuose buccaneers. 
Tarptautinė ir jokia kita teisė jų 
neglobojo, bet, nepaisant jų per
sekiojimo, jie neišnyko ir mūsų 
dienose, nes jie rado prieglobstį 
ir užtarimą komunistiniuose 
kraštuose.

Anų laikų pagrobimai

Nebrendant toli į senovę ir aną 
susiklosčiusią tarptautinę padėtį, 
kada žmonės dar nežinojo orinio 
susisiekimo patogumų, radijo ir 
radaro, o nuo priešų slėpėsi už 
storų pilių sienų, vyko įvairių ne
susipratimų ir piratinių veiksmų. 
Buvo grobiami ne tik kilnieji ba
jorai, bet ir karaliai, kurie, būda
mi turtingi, lengvai galėdavo iš
sipirkti iš nelaisvės. Anglijos ka
ralius Ričardas Liūtaširdis, grįž
damas iš Palestinos trečiojo 
Kryžiaus karų žygio, 1192 m. 
per centrinę Europą, nors gerai 
užsimaskavęs, buvo pagrobtas 
Austrijos valdovo Leopoldo. Už 
150,000 sidabrinių buvo paleis
tas. Sumokėtoji pinigų suma, 
vos neprivedė Anglijos prie žlu
gimo.

Nemažiau skaudus įvykis yra 
palietęs ir mūsų tėvynę 1429 m. 
kada Vytautas didysis panoro už
sidėti karališką vainiką; susitven
kęs istorinis skaudulys tarp Lietu- 

•. vos ir Lenkijos pratrūko. Lenkai, 
panaudodami suktumą ii* apgau
lę, įtikino popiežių Martyną V. 
kad sulaikytų Vytauto vainikavi
mą, nes, iškilus kivirčui tarp 

i Lenkijos ir Lietuvos, nebus jėgos,
| kuri galėtų sulaikyti husitų at
skalos plitimą rytų Europoj. Ma
tydami, kad negalės Vytauto su
laikyti nuo pasiryžimo užsidėti 
karališką vainiką, griebėsi smur
to ir piratiškų veiksmų pasiųsda
mi kariuomenę į pasienius, kuri 
pagrobė pasiuntinius bevežančius 
Lietuvai karališką vainiką. Vy
tautas, amžiaus naštos slegiamas, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, vis 
dėlto neatidavęs Lenkijai raktų 
nuo lietuviškų pilių ir jos iždo.

Panašūs įvykiai vyksta ir šian
dien. Š. Korėja pagrobia JAV

laivą Pueblo, ginkluoti komunis
tinės Kinijos jūrininkai grobia 
jachtas. Buvęs Kongo premjeras 
Moise Tschombė pagrobtas 1967 
m. tebesėdi Alžirijos kalėjime, 
Sovietų S-ga tebegrobia turtus iš 
pavergtų kraštų ir savo ilgais 
grobuoniškais pirštais siekia auk
so, patikėto apsaugai, kituose 
kraštuose, visokeriopai trukdo 
susisiekimą su apsuptu Berlynu. 
Arabų partizaninės komandos 
puola Izraelio E L AL keleivi
nius lėktuvus. Izraelis duoda at
kirčius Bagdade ir Egypte. Apie 
žydus, kaip karius, buvome susi
darę nuomonę, kad jie puikiai 
sugeba tvarkyti pulkų krautuves 
ir valdyti bankus, bet jie parodė 
tiesiog klasišką pavyzdį, sumuš- 
dami arabus ir įkurdami Izraelio 
valstybę. Dar puikesnį pavyzdį 
davė žvalgybos ir grobimo me
nu: 1960 m. parsigabendami iš 
Argentinos karo nusikaltėlį A- 
dolfą Eichmaną ir su juo atsi
skaitydami už žydų žudymą, iš- 
barstydami jo pelenus Vidurže
mio jūroje.

Grobiami lėktuvai ir jų pilotai 
su ginklu rankoje verčiami vai
ruoti Kubos kryptimi. Vien pe
reitais metais buvo pagrobta 20 
Amerikos prekinių lėktuvų, turė
jo nusileisti Marti International 
orouostę -Kuboje'. Neturėjimas 
diplomatinių santykių su di
džiuoju kaimynu ir žinojimas, 
kad nebūsi grąžintas, paskatina 
daugelį asmenų, ypač su tamses
ne praeitimi pasukti lėktuvų Ku
bos kryptimi. Kas tenai nutinka 
su vienos krypties keleiviais yra 
paslaptis, bet turimi daviniai ro
do, kad Castro jiems nepatiesia 
raudono kilimo.

Dedamos pastangos ir daro
mi žygiai, nesigailint pinigų ap
saugai nuo piratiškų lėktuvų gro
bimo, ypač per tarptautinę Pilo
tų s-gą, kuri ragina nutraukti su
sisiekimą su grobikiškais kraštais, 
jeigu jie negrąžins lėktuvų laike 
paros, ir ieškomos priemonės ap
sisaugojimui nuo užpuolikų.

Surizgusioje šių dienų tarp
tautinėje padėtyje vėl iškyla anų 
tamsiųjų dienų šešėlis visu di
dumu. Atgyja vilkiški papročiai 
ir sukta Niccolo Machiavelli tei
sės samprata, kurios jis mokė re
nesanso metu garsiuosius italų 
Mediči princus. Sovietų Rusija ją 
jau bando praktikoje, aiškinda
ma riboto valstybių suverenumo 
principą ir įsikišimo teisę. Tre
miami diplomatai jiems priker- 
nės vyriausybės nesijaučia saisto- 
giant šnipo vardą, nes totalitari- 
mos moralinių nuostatų ir įsigy
venusių tarptautinių sutarčių 
bei papročių.

OKUPUOTOS LIETUVOS STUDENTU 
PAŽIŪROS Į MEILĘ, SEKSUALINIUS 

SANTYKIUS
Rūkas ant vieškelio

Romanas
Norint išsiaiškinti, kaip vyresnių 

kursų (IV-V) studentai supranta 
meilę, seksualinius santykius, Vil
niaus universitete buvo atrinkta 134 
vyresniųjų kursų studentai, daug- 
giausiai ekonimistų (77,6 proc.), o 
likusieji — chemikai, filologai, gam
tininkai ir medikai. Informacija at
likta apklausinėjimo metodu. Štai 
atsakymai į atskirus klausimus:

L Kaip suprantama meilė? — 
90,3 proc. visų apklaustųjų meilę 
supranta kaip dvasinio ir seksuali
nio bendravimo vienybę, o likusieji 
__kaip dvasinį bendravimą. Ana
logiškai apklausus stojančiuosius į 
universitetą, paaiškėjo, kad žymiai 
mažiau (61,8 proc.) žmonių meilę 
suprato kaip tų dviejų faktorių 
vienybę.

2. Kaip žiūrima į prieš vedybi
nius seksualinius santykius? — 
Prieš vedybinių seksualinių santy
kių nesmerkia 73,9 proc. apklaustų 
jų, iš stojančiųjų į universitetą— 
53,1 proc. Visiškai atsitiktinių ly 
tinių santykių nesmerkia 49,3 pro

centai apklaustų studentų. Iš vy
rų prieš vedybinių lytinių santy
kių (atsitiktinių ir su mylimu žmo 
gum) nesmerkia 88,9 proc., iš sto
jančiųjų į universitetą — 69,1 pro
centai; iš apklaustų studenčių — 
70,1 proc., o stojančiųjų — 47,8 
procentai.

3. Iš kur sužinota apie žmonių in 
tymius santykius? — 73,5 procen
tai iš draugų, iš gatvės; 17,9 proc.

— iš medicinos knygų ir brošiū
rų; 4,3 proc. — iš tėvų, vienas —
iš mokytojų, 3 žmonės patys susi 
prato iš vyresniųjų elgesio ir vie
na studentė atsakė, kad pabandė pa 
ti. (Z. Juodka, Meilės klaustukai. 
— Švyturys, 1968, nr. 7, p. 20).

Berlyne meldėsi už taiką 
Berlynas. — Pritariant Popie

žiaus Pauliaus VI-jo pastangoms 
įgyvendinti taiką pasaulyje Ber
lyno katalikai kartu su protestan 
tais buvo susirinkę Kankinių Ka
ralienės šventovėje Berlyne bend 
rai maldai už taiką.

STASIUS BŪDA VAS
Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas

84
Ašaros pasirodė Charlottės ir Mildos akyse ir sun

kiai jos begalėjo susivaldyti. Motina stebėjo, kas atsi
tiko. Ji pakėlė galvą ir tuojau nustebusi paklausė:

— Kas atsitiko, Milda?
— Nieko, nieko, mama. Viskas yra tvarkoj, — at

sakė duktė.
— Nesirūpink, mama, — Vytautas tuoj kreipėsi 

į motiną, — šį rytą aš gavau laišką iš Amerikos kon
sulato, — pasakė jis lietuviškai.

— Ar tu gavai? Panelė Charlottė taip pat gavo, — 
pertraukė Milda vokiškai ir tuoj pat pralinskmėjo.

— Tai puiku, Vytautai, — pasakė džiaugsmo pil
na Charlottė, — aš buvau taip sutrikusi, kai ponia Mil
da man pasakė, kad jūs negavot jokio laiško iš konsu
lato.

— Bet ką tai reiškia laiškas iš konsulato? — ta
rė Vytautas, — laiškas yra tik popierius, šaltas, miręs 
popierius. Kol aš neįkelsiu savo kojos į Ameriką, aš 
netikėsiu jokiais laiškais, net ir iš pačio Amerikos pre
zidento, — jo balsas buvo aštrus.

— Kada jūs turite vykti į konsulatą? — paklau
sė Charlottė.

— Užporyt, — ištiesė savo laišką Charlotei Vy
tautas.

— Tą pačią dieną, tai puiku, — sušuko mergina.
— O, aš taip laiminga, — pasakė Milda, šluos

tydamasi ašaras, — gal būt, šitie rūpesčiai vieną dieną 
baigsis.

—Neskink vyšnių nuo eršketkrūmio, — perspėjo 
Vytautas, — dar yra peranksti džiaugtis.

— Ne, Vytautai, pakeisk savo nuomonę, — įsiter
pė Charlottė, — konsulatas yra svarbi institucija. Aš 
tikiu ir viliuosi, kad mes dabar esame ant tikro kelio. 
Aš esu taip laiminga dar ir todėl, kad ir jūs gavote 
pranešimą. Dabar aš galiu eiti namo rami be abejo
nių, — pasikėlė mergina.

— Kodėl taip skubi? — sustabdė ją Milda, — mes 
turime labai daug laiko. Tai keista diena. Geros ir blo
gos žinios tuo pačiu metu. Pasilikite čia valandėlę.

— Ačiū, bet aš turiu eiti. Aš čia prasėdėjau be
veik visą dieną. Ateisiu rytoj, — ji ruošėsi išeiti.

— Vytautai, palydėk Charlottę, aš pati negaliu, 
vis užsiėmusi skalbimu.

— Ne, ponia Milda, tai ne būtina. Vytautas yra 
pavargęs, jis tik ką grįžo iš miesto, — tarė Charlottė.

Dabar ji priėjo prie senosios Budrienės, padavė ran
ką ir pasakė:

— Mama, mes važiuosime į Ameriką.
Senoji moteris nesuprato vokiškai, bet buvo lai

minga. Ji šypsojos iš visos širdies ir linktelėjo keletą 
kartų galva.

Charlottė atsisveikino su Milda ir vaikais ir išėjo 
drauge su Vytautu. Milda tuo pačiu metu išnešė skal
binius viršum į palėpę.

Lauke lengvai lijo. Charlottė prieangyje stabtelėjo 
ir pradėjo lietpalčio gobtuvą dėtis ant galvos. Bet tai ne
buvo lengva.

— Galiu padėti? — paklausė Vytautas.
— Žinoma, Vytautai, prašau. Aš negaliu pasiek

ti su savo trumpa ranka.
Vytautas norėjo uždėti gobtuvą, bet mergina nu

tvėrė jo ranką sustabdydama:
— Neskubėk, Vytautai. Aš turiu daug laiko, — 

tada ji atsisuko ir pasakė, — mielasis, tu esi toks šian
dieną prislėgtas.

— Taip, Charlottė, esu. Aš praradau savo geriau
sią draugą. Boleslavas buvo didelis vyras. Žinoma, jo 
išvedžiojimai ir sprendimai, kiek tai liečia politiką, bu
vo kartais kraštutiniai ir fantastiški ,bet aš negaliu 
jo užmiršti. Jis buvo vyras su aštriu ir išmintingu gal
vojimu.

— Blogai, jo mirtis sukrėtė mane iš pagrindų taip 
pat. Bet ką mes galime daryti, mielasis? Neteisingos ir 
blogos jėgos šiandien valdo pasaulį. Teisiųjų žmonių 
burnos užčiauptos. Taip, mes esame tik aukos. Neliū
dėk, Vytautai, prašau, — ji apkabino jį per pečius.

Tada Vytautas apkabino ją taip pat ir du veidai 
susijungė pasibučiavimui.

— Vytautai, — sušuko Milda, netikėtai pasiro
džiusi duryse.

Charlottė vikriai išsisuko iš Vytauto rankų.
Milda iš prieangio nuskubėjo į vidų. Motina pakė

lė galvą nuo mezgimo ir šiltai pasakė:
— Klausyk, Milda, Charlottė yra tokia miela ir iš

mintinga mergaitė. Ji man labai patinka.
Milda į tai nieko neatsakė.

(Bu* dauirlau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 8 d.

MARIJA -ŽMONIJOS VILTIS
DR. J. VAIŠNORA

IZRAELIS - ATOMINE GALYBE

Marija, tapusi Dievo Sūnaus, 
žmonijos Atpirkėjo, motina, da
lyvavusi jo atpirkimo darbe, ta
po tarpininke tarp savo Sūnaus 
ir žmonijos. Jau p’rmojo Kris
taus stebuklo metu išrvškėio 
jos motinškas rūuestis žmonių 
reikalais: ji tarpininkauja pas 
Sūnų padėti jaunavedžiams Ka
nos vestuvėse, kad nebūtų vy
no trūkumu sudrumsta ir už
temdyta vestuvių linksmoji puo 
ta, o žmones įspėja: “Daryki
te. ką t'k iis jums pasakys’’ 
(Jon. 2. 5). Ji neabejoja Sūnaus 
intervencija, nors atsakymas į 
jos prašymą neatrodė palanku-

Kai amžių bėgyje žmonija 
atsidurdavo į sunkią p: dėt Į Ma 
rija, vykdydama savo mot miš
ką.|a tarpininkės misiją, iš nau
jo įspėdavo žmones: darykite, 
ką iis jums yra pasakęs.

Vienas iš tokiu žmonijai įspė
jimų įvyko 1917 m. Fatimoie, 
kur Marija, apsireiškusi vai
kams, įspėjo žmoniją dėl jai 
gresiančių pavojų ir paragino 
imtis atitinkamų priemanh’ iš
sigelbėjimui. O tos priemonė-' 
yra: atgaila, gyvenimo pataisy 
mas, malda, pasitikėjimas jos 
įmUniška galia ir gi >ba. nas’ve- 
dimas jos Nekalčiausiai Širdžiai 
kitaip tariant, jos mot’niška' 
meilei. Marija Fatimoje ragino 
žmones vykdyti maldos ir at
gailos praktikas ir pažadėki už 
tai pasauliui taiką ir Rusijos, 
to bedievystės židinio ir centro, 
atsivertimą. Drauge įspėjo — 
jei žmonės jos prašymo nepa
klausys, klaidos plis toliau, kils 
baisūs karai. Bažnyčia bus per
sekiojama. daug tautų bus su
naikinta. bet galų gale vis tik 
laimės jos Nekalčiausioji Širdis. 
Marija savo pažadus V’sė« jei 
žmonės paklausys -los patarimo.

Daug kas ieško Fat’mos Ma
rijos apsireiškimuose tik sen
sacijų apreikštųjų paslapčių 
'atidengimo. Tuo tarpu Fatimos 
apsireiškimuose reika įžiūrėti 
esmę. nes Marijos noras buvo 
ne kažkokias paslaptis vaikams 
patikėti, ne žmonijos ateiti at
skleisti o tik vieša5 pasaWi. 
ko iš žmoniios jos rr>orir:škns 
rūpestis lauk’a kad išvengtų 
baisių nuo Dievo nutolimo pa
sėkų.

Bažnvčia. pripažinusi Fatimos 
aps'ieiškimų tikrumą ir Mari
kis prašymo atitinkamą Kris
taus ir Bažnyčios mokslui, ėmė
si visi daryti, kad Marios pra
šymai būtų igyvendinti. Pop. 
Pijus XII 1942 m. spalio 31 d 
paaukojo visą pašau1! Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai ir pa
ragino visus jo pavyzdžiu pa
sekti : paaukoti Maricai atski
ras tautas, valstybes, organiza
cijas ir pask5ras šeimas. Lietu
vos vysk'inai. atstovaudami Lie 
tuvos tikintiesiems. susirinkę

A+sisaukimas prieš gegužes 13

Mielas Lietuvi,

Visa žmonija laukia laisvės 
ir tikrosios taikos. Deja, jos dar 
iki šiol nematyti. Tuo tarpu ko
munizmo grėsmė žmonijai vis 
didėja. Tai primena Marijos žo
džius, pasakytus Fatimoje: Jei 
žmonės netaisys savo gyveni
mo, Rusija išplės klaidas visa
me pasauly, išprovokuos naujus 
karus, bažnyčios persekiojimą. ( 
o popiežius turės labai daug 
kentėti.

Ar ne šį laikotarpį žmoniia 
šiandie pergyvena? Ar daug 
beliko pasauly tautų, kurios 
vienokiu ar kitokiu 'būdu nebū- j 
tų šios nelaimės paliestos?.. 
Bet, nežiūrint to, daugelis žmo
nių nekreipia į tai dėmesio, kol 
jie patys asmeniškai nėra pa
liesti.

Fatimoje Marija prašė žmo

Romoje 1951 m. gegužės 13 d. 
iškilmingai pavedė ir paaukojo 
Marijos Širdžiai (jos motiniš
kai globai) visą iietuvių tautą. 
“Aukojame save, mūsų bažny
tinės provincijos ir visos Lietu
vos sūnus ir dukters, tuos. ku
rie neša sunkų jungą svetimųjų 
pavergtoje rųūsų Tėvynėje, 
tuos, kurie yra žiauriai kalina- i 
mi ir ištremti į nejaukias sveti
mas šal s ir neturi tenai jokios ■ 
dvasinės paguodos ir visus ki- . 
tus tremtinius, išsisk’a’dž’usius j 
visuose pasaulio kraštuose — Į 
aukotame tau, tavo Nekalčiau- ( 
,s'ai širdžiai, kad tavo meilė ir 
užtarimas pagreitintų Dievo ka 
ralvstės pergalę, o visos tautos,

j susitaikiusios tarp savęs ir su 
i Dievu, vadintų tave palaimin
ta, ir nuo vieno žemės pakraš- ' 
č5o iki kitam kartu su tavim 
giedotų nesiliauianti garbės, 
me’lės ir padėkos Magnificat 
širdžiai Jėzaus, kuriame viena-

j me žmoniia fali rasti tiesą, gy- 
I ven’mą ir taiką”.

Tai nebuvo vien ti(k graži ap
eiga iškilmės, o tik dvasios va
dų. tikinčiuių ganytojų visų var > 
du padarytas isipareigoiimas i 
Marijos nurodytu būdu vvkdvti i 
tos prašymą ir pamūdavima. i 
kurio pap-rindą randame Kris- Į 

taus moksle.

J <i susidarė lietavių katalikų 
tarpe tradicija gegužės 13-ją 
dieną ypatingai paminėti ir švęs 
ti. pavadinus ją Atgailos — 
Maldės diena pagal Marijos pa- j 
ge5davimą. Būtų klaida, jei ge- ’ 
gūžės trvliktoįi būtų vien t;k 
“paminėjimas”, prisiminimas, 
kas tą dieną prieš 18 metų įvy
ko. Tas paminėjimas turi būti 
kaskart pautas isipare gonmas, 
nla”kias iš lietuviu tautos pasi
vedimo ypatingai Marinos g'd- 
bai ir vvkdvmni to« prašymu, 
iei norima išvengt' Marios nu-

pvhpdievėiimo 
rvaankmin ir pasiekti to ką ji 
ištikini,.->rr.s savo sekėjams ir 
Far^nla ams yra pažadėmsi 
naša,taiką ir net bedieviš-

i siins sriž’ma prie Die- • 
Vo tariant, ins mot’n’š-
vns lOvrl'ps vaTntinę pergalę ' 
nrinS »n'sa<3 klaidas.

Kaip viena iš priemonių. Ma
rija nat>-A«A ma'dos galia ir rei
kalą. Prieš keletą metu lietuviu 
tarpe kai kas pasipiktino vieno 
kunigo spaudoje pareiškimu, 
kad Lietuvos laisvės kovoje gal 
daugiau lemti malda, negu vi- ' 
sos kitos grynai pasaulietiškos 
ir žemiškos priemonės. Marija, 
rav'ndama melstis, nieko nauio 
nepaskelbė, o tik pakartoio sa
vo Sūnaus paraginimą: “Prašy
kite. ir bus jums duota... bels
kite. ir bus iums atidaryta” 
(Mat. 7. 7). O maMą. pagal Kris 
taus gražu ir vaizdinga paly-

nes pasiaukoti jos Nekalčiau
siai Širdžiai ir vykdyti jos pra
šymus. 1951 m. gegužės 13 Lie
tuvių tauta buvo paaukota N. 
M. Širdžiai. Dabar kiekvienais 
metais gegužės 13 dieną yra 
švenčiama Maldos ir atgailos 
diena ir prisimenama mūsų 
tautos pažadas jos Nekalčiau
siai Širdžiai.

Maloniai prašau visus lietu
vius atšvęsti jūsų parapijoj 
Maldos ir atgailos dieną, pakar
toti lietuviu tautos pasiaukoji
mą Nekalčiausiai Marijos š r- j 
džiai artimiausią gegužės 13 
dienai sekmadienį, paaukojant į 
šv Mišias bei maldas už nūs5- ; 
dė lėlių atsivertimą. Lietuvos j 
laisvę ir pasaulio taika.

Kun. Albertais Kontautas, 
Mėlynosios Armijos 
lietuvių sąjūdžio 
dvasios vadas

Trys lietuvės Japonijoje: (iš kairės) Gražina Meiluvienė, Dzuta Pavilanytė-McCloskey ir Aldona 
Michelevičienė

ginimą, turi būti nuolatinė, insi- 
stuojanti (žiūr. Luk. 11, 5 — 
13), pastovi, ne tik šventadie
ninė ir atsitiktinė. Marija nu
rodė vieną iš sėkmingų ir leng
vų maldos būdų — rožinio kal
bėjimą.

'Šiandien yra teigiančių, kad 
rožinio malda yra pasenusi, at
gyvenusi savo laikus, kad rei
kią ieškoti naujų, moderniškes- 
■’ių maldos būdų, daugiau su
koncentruojančių žmonių dėme
sį i Kristų... Kas taip tvirtina, 
nesupranta rožinio maldos es
mės. Tai nėra vien tik, kaip kai 
kas mano, nesąmoningas, me
chaniškas tam tikro skaičiaus 
sveikamarijų kartojimas. Teolo
gai po II Vatikano susirinki
mo pabrėžia ir moko. kad roži
nio malda yra t'kroio tikėjimo 
’špažinimas. Penkiolikoje roži
nio naslapč’ų išreiškiamos pa
grindinės krikščionybės tiesos 
ir prisimenami svarbiausieii Iš
ganytojo ir motinos gyvenimo 
ivvk'ai —- visa atnirkimo isto- 
'-Hn Taigi iš pažiūros taip pap
rasta ir nesudėtinga rožinio mal

Kai kurie liet. Tėvų jėzuitų leidiniai religinės knygos parodos metu 
Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

Chicago Savings
and Loan Assooiation ŽE^SAFETYO^^ 

^7 YOUR SAVINGS

įpAPKINC.)

Certiiikatų sąska

Certifikatai išdu< 
tautinėmis Ma 
būti $8000. Pelm 
kas šeši mėnesiai

Aut visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS 
Vacation Club 
Colleg" Bonus Savings 
Home Mortgagę Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS P
* Notary Public Service
* Free coinmuuity rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - ‘
HOL R S . Mon 12 P M. to 8 PM., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

NSURFO

INSURED

da yra pilnutinis katalikų tikė
jimo Credo.

Pop. Paulius VI paskelbė Ma
riją Bažnyčios — Mistinio Kris
taus kūno — Motina. Tai nau
ja paskata, ypač šiais audrin
gais ir Bažnyčiai pavojingais lai 
kais, dar karščiau ir nuoširdžiau 
kreiptis į Mariją, kad ji nuga
lėtų visas klaidas, kad neišleistų 
krikščionių iš savo motiniškos 
globos, kad jos širdis nugalėtų 
Kristaus mokslui pavojingą a- 
teizmo ideologiją. O kai tas į- 
vyks, tada ir mūsų tėvynė at
gaus laisvę, kurios ji neteko 
kaip tik bedievybės įsigalėjimu 
pasaulyje. Šiandien Lietuvos 
katalikai, irgi pavesti Marijos 
globai, veda sunkią kovą už sa
vo tikėjimą, už savo meilę Ma
rijai. Ta meilė juos palaiko, juos 
stiprina. Padėkime savo maldo
mis jiems ištverti iki galutinės 
pergalės, kada Nekalčiausioji 
Mariios širdis galutinai viešpa

taus pasaulyje. Tai mums prime 
na ir ragina daryti gegužės 13 
dienos minėjimas.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

I BUBNYS — Tel. RB 7-5161

TELEVIZIJOS

AKLŲJŲ SUVAŽIAVIMAS

Pasaulinėje Marijos Šventovė
je Lurde įvyko tautinis Prancū
zijos aklųjų maldininkų suva
žiavimas, įkuriame dalyvavo virš 
2,500 netekusių regėjimo asme
nų. Maldingos kelionės tikslas 

| — melsti pasauliui taikos auko 
' jant regėjimo netekimo skaus
mus ir vargus bei prašant ligo- 

■ nių Globėjos Marijos užtarimo.

TIRIA ŽMONIŲ MINTIJIMU

Baylor universitete, JAV- 
bėse eilė mokslininkų intensy 
viai tyrinėja žmogaus smegenis 
ir jų veikimą. Jiems pavykę su
rasti mažytę tamsios spalvos 
molekulę, kuri atliekanti minti
jimo darbą. Projektuojama to
kias ar panašias molekules pa 
gaminti laboratorijose. Ateityje 
galėsiąs būti pagamintas specia- 

j lūs smegenų serumas, kurio pa- 
i galba galima būsią suaktyvinti 
smegenų minties ląstelių veiki
mą.

(Atkelta iš 3 psl.)
235, kuris taip reikalingas re- 

‘aktoriui. Nuo 1956 m., t. y. po 
Sueso karo ir Ben Guriono vi
zito pas de Gaullj, Izraelio ir 
prancūzų technikai pradėjo sta
tyti Dimonos projektą. Tai mū
sų jau minėtas atominis punk
tas, greitai išaugęs į 20,000 gy
ventojų miestą. Izraelitai ger
bė prancūzus ir jų technikų vai
kams ten įsteigė prancūzišką 
mokyklą,

Arkbų žvalgyba greitai su
uodė, kas Dimonoje gaminama. 
Amerikiečiai paklausė žydų, ko
kie darbai ten atliekami. Šie at
sakė: Dimonoje veikia naujas 

i tekstilės fabrikas. Tačiau ame- 
, rikiečių žvalgybos pas'ųstas 
i aukštojo skridimo erdvės šni
pas U-2 greitai nustatė tikrąją 
Dimonos paskirtį: ten rastas 24 
megavatų reaktorius tipo EL 3, 
visiškai tinkamas atominių bom 
bų gamybai. Izraelis iš esmės 
prisipažino, tačiau pareiškė, kad 
reaktorius naudojamas “moks
lo tikslams”.

Sprendžiamas urano klausimas
Urano klausimas nebuvo lentg 

vai sprendžiamas. Iš pradžių jo 
parūpindavo prancūzai. Kiek 
vėliau izraelitai sumanė jo gauti 
betarpišku keliu. Pirko P. Afri
koje, Argentinoje ir patys pra
dėjo jo ieškoti prie Negyvosios 
jūros. Prof. Racah ir dr. Ernst 
Bergmann nustatė, kad Izraelis 
galės jo pats pasigaminti ligi 
50 kg. kasmet, t. y. tiek, kiek

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

I tuvoje.
Atskiru skyriumi — “Klausi

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

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

.pnlvnto. Ir paprastos. radijai 
stereo, oro vSsiutuval. 
PardavIma* u taisymai-

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

4846 W 69tb Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1068 FRANK’S TV and RADIO, INC.

8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Bill.......milini.........linui............... HU....... mm............

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Augių — Lietuvių kalbų žodynas........................
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas ......... $7 00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVIC1AUS

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

Kišeninis Anglų-Lietuvių, Lietuvių-Anglų kalbų 

žodynėlis.............$2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo 
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
..............................................mmmmimiimmiiimiiilmimiimmimmimimu

reiktų Dimonos reaktoriui pe
nėti. Atradimas palengvino a- 
tominės bombos gamybą. Be
rods, šio fakto Izraelis perdaug 
ir neslepia. Garsusis Izraelio 
krašto apsaugos ministeris ge
nerolas M. Dayan šį faktą lyg ir 

patvirtino. k
Visa tai neramina arabų. E- 

gipto prezidentas Nasseris pa
grasino, kad ir jie pasistengsią 
tokią bombą pasigaminti, nors 
ir kažin kiek kaštuotų.

Maskvai Izraelio atominė bom 
ba taip pat nepatinka. Kaip 
praneša šveicarų spauda, ji ban 
danti ieškoti būdų, drauge su 
Washingtonu veikiant, Izraelį 
sudrausti.

Štai kodėl izraelitai tokie drą
sūs ir kodėl prie Sueso kanalo 
nuolat vyksta susišaudymai. Žy
dai gerai žino, kad karo metu 
tiesa paprastai būna stipresnių
jų pusėje.

95 SUŽEISTI SPROGIME
Dujų sprogime CTA autobu

sų susisiekimo stotyje prie 
Kedzie ir Van (Buren gatvių su 
žeista 95 asmenys. Stebuklin
gai nebuvo užmuštųjų. Pastatas 
sugadintas, keturi autobusai vi 
siškai sunaikinti ir 30 kitų auto 
busų padaryta nuostolių. Spėja
ma, kad nuostolių padaryta apie 
$350,000.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60682. Tel. Y A 7-5980

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.



BOLŠEVIKŲ ir NACIŲ KALĖJIMUOSE bei
KZ-tuose ŽUVUSIEMS PAGERBTI

Gegužes men. 11 -tą dieną, sekmadienį — 
3.00 \al. PAMALDOS: Tėvų, Jėzuitų koplyčioje — Kun. Juršėnas 

.  Luteronų Tėviškės parapijoje — Kun. Trakis

DAINAVOS STOVYKLAVIE
TĖS KALENDORIUS

Artėja vasara, o su ja ir stovyk
lų laikas. Šiais metais Dainavos 
stovyklos patalpos bus naudoja
mos tokia tvarka:

Birž. 15- 22 d. — Detroito 
šauliai; birž. 22 — liepos 6 d.— 
vyr. moksleiviai ateitininkai (14
- 18 m. amžiaus); liepos 6-20 d.
— jaunučiai ir jauniai at-kai 
(7 - 14 m.); liepos 20 — rugp. 3 
Mergaičių vasaros stovykla (7 - 
16 m.); rugp. 3 - 10 d. Sendrau
gių at-kų studijų savaitė; rugp. 
10 - 17 d. - Liet. fronto bičiulių 
studijų savaitė; rugp. 17 - 24 d. 
Liet. mokytojų stud. savaitė; rug. 
24-31 d. — VIII Liet. vyčių sa
vaitė.

ATEITININKŲ STOVYKLAU
TOJŲ REGISTRACIJA

Moksleivių at-kų stovyklon 
registraciją veda visų trijų viene
tų globėjos Detroite: vyr. moksl. 
at-kų globėja J. Rugienienė telf.: 
4769031, jaunių at-kų — V. 
Kondrotienė, telf.: UN 11958, jau 
nučių at-kų — J. Damušienė, 
telf.: LU 44308. Stovyklos mo
kestis dviems savaitėms 50 dol., 
ir 5 dol. registracijos mokestis, 
kuris turi pasiekti registratores 2 
savaites prieš tos stovyklos pra
džią.

— Mergaičių vasaros stovyk
lai, kurią veda Nekalt. Pras. Ma
rijos Seserys, registraciją Det
roite vykdo J. Damušienė, 8050 
Hartvvell, tel: LU 44308 ir V. 
Kundrotienė, 17315 Parkside, 
tel.. UN 11958.

Šiai stovyklai mokestis 50 dol. 
dviems savaitėms ir 5 dol. regis
tracijos mokestis.

Į stovyklą priimamos lietuvai
tės 7 - 16 m. amž. Stovyklos pro
grama yra labai pritaikyta to 
amž. mergaitėms. Čia kiekvienai 
sudaromos sąlygos reikštis, paro
dyti ir ugdyti savo sugebėjimus. 
Dainos, šokiai, žaidimai, rąnk- 
darbiai, laužai, linksmavakariai 
ir lietuvių kalbos ir literatūros 
programa neduoda laiko nuobo
džiauti.

Šiemet ypatingai įdomi pro
grama sudaryta 12 - 16 me
tų mergaitėms. Todėl prašo
ma tėvelių, turinčių ir to am
žiaus dukras, atkreipti dėmesį ir 
paraginti jas į šią stovyklą.

I At-kų Sendraugių stovyk
lą registruoja J. Mikaila, 24334 
Pierce, tel.: 3521982.

— LFB studijų savaitės stovyk
lon registraciją vykdo CV pirm. 
J. Mikonis, 24526 Chardon Rd. 
Cleveland, 44143 Ohio, tel.. 531 
2190 area code 216, Liet. Vyčių 
stovyklon registruoja p. M. Kaz
lauskienė, 19183 Trinity, tel.: KE 
58455.

GEROS SĄLYGOS SPORTUI

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
“Dainava” valdyba visada sten
giasi sudaryti sąlygas jaunimui 
gražiai ir sveikai praleisti sekma
dienius Dainavoje. Tam tikslui 
jau prieš keletą metų buvo į- 
rengta sporto aikštė svečių pato
gumui. Šiais metais pramatoma 
įsigyti daugiau priemonių spor
tui ir atkreipti jaunimo dėmesį 
į taip labai propaguojamą “phy- 
sical fitness” programą. Tos pro
gramos organizavimui ir prie
monių parūpinimui Dainavos 
Valdyba yra pakvietusi J. Idzelį 
į Valdybą sporto reikalams Dai
navoje.

JAUNIMO CHORO DĖMESIUI

Gegužės mėn. 18 d. sekmadie-, 
nį 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos! 
bažnyčioje bus iškilmingos pir
mosios komunijos pamaldos lie-

Asta Banionytė

Detroito skelbimai
PET R AS P U T R I U S

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius - Verandas _
Įdeda “Plaster Board rūšių

grindų ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan - Tel. VE 8-4064

______ ___ _
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400
3:00 iki 4:00 p. p. 

tel. 278.3265 
tel. 549-1982

Šeštadieniais 
Patricia Bandža 
Algis Zaparackus

. l? a į PH J VALATKA Vedėjas—KALI Mich 48227
15756 Lesui-e.^ D|V3^22a4
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tuvių kalba, per kurias giedos 
jaunimo choras. Todėl gegužės 
17 d. šeštadienį nuo 4:30 vai. 
iki 5:30 vai. bažnyčioje prie var
gonų bus repeticija, kuri privalo
ma visoms mergaitėms ir ber
niukams. Gi sekmadienį gegu
žės 18 d. visi choristai prašomi 
būti prie vargonų savo vietose 
prieš mišias 9:50 vai. ryto.

Tėvai prašomi laiku savo vai
kus pristatyti bažnyčion, kad ge-. 
resnis ir gražesnis giedojimas 
duotų gilesnės religinės nuotai-' 
kos ir iškilmingumo mūsų ma
žiesiems lietuviukams, kurie kun. 
Babono paruošti melstis prieš 
komuniją gimta tėvų kalba ir ją 
priimti pagal lietuviškas tradici
jas. Jaunimo choras ruošiasi pa
giedoti specialią komunijos gies
mę, surištą su gegužės mėnesio 
Marijos garbinimu.

St. Sližys

MINDAUGO MIRTIS 
DETROITE

“Mindaugo Mirtis” bus su
vaidinta Detroito Lietuvių na
muose gegužės 17 d. Vaidina 
Hamiltono teatras vadovaujamas 
Elenos Dauguvietytės — Kuda- 

| hienės. šioje scenoje matomas 
Daumantas — Kazys Bungarda, i 
Fridrich’as — Antanas Elvikis, 
Konrad’as — Antanas Mingėla 
ir magistras — Edmundas Der- 
vaitis. (Žr. foto deš., aukštai).

PASIŽYMĖJUSIOS
LIETUVAITĖS

Apie iškilesnes lietuvaites jau 
esame rašę. Šia proga paminėsi
me jų porą.

Regina Garliauskaitė veikia a- 
tėitininkuose, dalyvauja jaunimo 
chore, darbuojasi pranešėja liet. 
radijo valandėlėje. Baigusi Holy 
Redeemer gimnaziją studijavusi 
vaikų psichologiją Marygrove ko
legijoje.

Asta Baniotytė — aktyvi 
skautė, šoka tautinių šokių gru
pėje “Pašvaistė”, vaidina ir dėklą

A K A D E M I J A
4:00 vai. popiet — JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJE SALftJE 

Įvadas — PROF. M. MACKEVIČIUS 
“Žuvusieji kalba j mus” — PROF. ST. YLA 
"EPITAFIJA DIEVŲ MIŠKE” — Etiudas 
Stutthofo aukų prieš 25 metus atminimui

Išpildo Pedagoginio Lituanistikos Instituto studentai: LIUCIUS ALENSKAS, 
LIDIJA JADVIRŠYTE ir ALGIRDAS JASAITIS.

Scena iš “Mindaugo mirties” II veiksmo. Gegužės 17 d. šis veikalas 
bus statomas Detroite.

muoja, priklauso National Ho-I 
nor soeiety. Baigus Rosary gim
naziją, rudenį pradės politinių 
mokslų studijas University of 
Michigan.

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS

— Baltijos ir Gabijos tuntų 
bendras posėdis įvyko Lietuvių 
namuose gegužės 4 d. Buvo ap
tarta ateinančios vasaros stovyk
la, kuri prasidės liepos 26 d. ir 
tęsis cįvi savaites Kanados skautų 
stovyklavietėje. Nustatytas sto
vyklos mokestis (įskaitant trans
portą autobusu) 50 dol. vienam 
skautui. Dviem vienos šeimos — 
85 dol. ir trims — 110 dol. Tran 
sporto didesnę dalį apmoka tun
tas iš savo kasos.

— Šv. Jurgio tuntų iškilminga 
sueiga įvyks gegužės 18 d. 11:30 
vai. Lietuvių Namuose. Skautės 
ir skautai duos įžodį. Skautai ir 
tėveliai skaidrėmis bus supažin
dinti su Romuvos stovyklaviete.

— Vilkiukų ir paukštyčių vie
nos savaitės stovykla įvyks birže
lio 14 -27 d. Dainavoje Regis
truotis pas draugininkus Danutę 
Petronienę ir Vytautą Rėklį

si. Robertas Sln.

TRUMPAI

— Gražiai paminėjo motinos 
dieną. Gegužės 4 d. Lietuvių na
muose susirinko 250 suaugusių 
ir vaikų j apylinkės suruoštą 
motinos dienos minėjimą, ku
rį tvarkė , apylinkės valdy
bos parengimų vadovas Rimas

Regina Garliauskaitė

Korsakas. Progragramą išpildė 
LB apyl. ir “Aušros” lituanisti
nių mokyklų mokiniai.

Po apyl. pirm. Jono Gaižučio 
įžanginio žodžio pirmieji pasiro
dė “Aušros” mokyklos mokiniai. 
Šešios mergaitės ir du berniukai 
išpildė dainos — žodžio monta
žą, po to, visa mokykla suvaidino 
iš rašyt. Vytauto Tamulionio 
“Smuikas”. “Aušrokai” progra
mą atliko gerai ir juos paruošė 
mokyt. Stefanija Kaunelienė.

LB apyl. mokyklos mokiniai 
pasirodė paskirais skyriais, moti
noms skirtais montažais, eilėraš
čiais ir pabaigoje visos mokyklos 
choras vad. mokyklos vedėjui 
Pranui Zarankai padainavo 
keletą dainų. Choras, ypač pa
baigoje “įsidainavęs” pasirodė 
gana gerai ir stipriai. Žiūrovai 
nusiskundžia, kad nebuvo at
spausdintos programos.

Pranciškonų gimnaziją 
(Kennebunkporte, Me.) šiais 
metais baigia keturi mūsų kolo
nijos jaunuoliai: Gediminas Gel- 
dys (Geldauskas), Edmundas Pe- 
sys, Jonas Šniukaitis ir Juozas 
Vaičiūnas. Visi keturi abiturien
tai siekia aukštojo mokslo ir atei
nantį rudenį pradės lankyti uni
versitetus ar kolegijas.

— Chicagos “Aidučių” ansam
blio koncertas, diriguojant pa
čiai vadovei muz. Alice Stephens 
atliko puikią ir tikrai pasigėrė- 
tįną programą gegužės 3 d. L. na
muose. Tačiau publikos tik 130.

Ansamblis pradžioje atliko 
mūsų kompozitorių kūrinius ar 
harmonizuotas liaudies dainas 
ii po dueto iš operos “Aida”, da
vė pramogines dainas — šlage
rius pritariant styginiams instru 
mentams. Pažymėtinos solistės 
Viktorija Grigelaitytė, Leonilij'a 
Nakutytė, Jūratė Jakševičiūtė ir 
Danutė Prūsaitė. Iš jų ypač išsi
skyrė ir gerai pasirodė Viktorija 
Grigelaitytė. Šį ąukšto lygio 
koncertą suruošė SLA 200 kuo
pa ir “Švyturio” jūrų šauliai.

—Vilimas Aleksas Velioniškis, 
prieš 8 metus gyvenęs Detroite, 
mirė bal. 20 d. Tampa, Florido
je ir ten palaidotas. Liko žmona 
Pranciška, posūnis, podukra ir 
trys seserys. Elzbieta Paurazie
nė, Magdelena Stankienė ir Ona 
Paurazienė (iš Chicagos), kurios 
buvo nuvykusios j laidotuves.

—“Šilainė” vis šoka šį kartą 
atliks programą universiteto tarp
tautiniame festivalyje gegužės 
10 d. Lanstinge. “Šilainė” vad. 
Galinai Gobienei dalyvaus dve
juose spektakliuose — 2 vai. ir 
8 vai. vak. Šio universiteto stu
dentai ir mokomasis personalas 
“Šilainę” matys jau ketvirtą kar
tą. Nepamirština, kad “Šilainė” 
šoka ir savo dvidešimtmečio ban 
kete gegužės 24 d. Stl Clements 
salėje.

— R. K. susivienijimo 265 kuo
pos mokesčius Vytautas Čižaus- 
kas ir Matas Šimonis priiminės 
gegužės 18 d. (vietoje geg. 11 d.) 
Šv. Antano parapijos patalpose.

— Pirmoji komunija lietuviš
kai. Gegužės 4 d. penki Šv. An
tano parapijos vaikai priėmė 
pirmąją komuniją, kuriuos lietu
viškai paruošė kun. Kazimieras 
Simaitis. Štai tas penketukas: Ra
munė Duobaitė, Rimas Matve- 
kas, Darius Skiotys, Gintas Za
ranka ir Paulius Jankus.

— Dievo Apvaizdos parapijoje 
pirmoji komunija lietuviškai į- 
vyks gegužės 18 d. per 10 vai. 
mišias. Kun. Alfonso Babono 
lietuviškai yra paruošti šeši šios 
parapijos vaikai: Regina ir Kristi
na Butkūnaitės, Živilė Idzelytė, 
Asta Jurgutytė, Daiva Rugie- 
niutė ir Algis Rugienius. Pirmos 
Komunijos Mišių metu jaunimo 
choras vad. muz. St. Sližio gie
dos šiam iškilmingam momen
tui skirtas giesmes.

— Škėmos akademija -spektak
lis gegužės 10 d. prasidės 8 vai. 
vak. L. namuose. Paskaitą apie 
A. Škėmą ir jo kūrybą skaitys

KZ-tą genocido parodėle — Jaunimo Centre
Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame mūsų 

žuvusiųjų artimųjų pagerbime.

Įėjimas — laisva auka

Ruošia: BUV. POLITINIAI KALINIAI IR JŲ ARTIMIEJI

buvęs artimas rašytojo draugas 
Jonas Kiznis. Programoje Justo 
Pusdešrio surežisuotas vieno veik 
smo vaidinimas “Šventoji Inga” 
ir Dalės Juknevičiūtės režisuo
tas “Živilės” legendos 3 paveiks
lai. Danutė Jankienė skaitys iš 
“Čelestos” ir Vytautas Ogilvis 
iš “Baltosios Drobulės”.

— Broniaus Kviklio 4 tomų 
veikalą “Mūsų Lietuvą” per sėk
mingą platintoją Vincą Tamo
šiūną šiomis dienomis įsigijo Le
onardas Šulcas, Juozas Augaitis 
ir Antanas Petrauskas.

— Šaulys Jonas Butkus pas
kyrė 100 dolerių, kad per šau
lių kultūrinę savaitę Dainavoje 
būtų pakviestas programą at
likti Hamiltono tautinių šokių 
grupė “Gyvataras”.

— Šaulių sąjungos ir jos stei
gėjo VI. Putvio minėjimas gegu
žės 11d. prasidės pamaldomis 
Šv. Antano bažnyčioje 10:30 vai. (

Akademija L. namuose 12 vai. 
Paskaitą skaitys rašyt. Vytautas 
Alantas. Meninę programą išpil
dys jaunimas ir Z. Zotovienės 
vadovaujama šokių grupė “Paš
vaistė”. Po to bus vaišės — 
banketas. Ruošia “Švyturio” jū
rų šaulių kuopa.

— “Mindaugo Mirtis” keturių 
veiksmų Vinco Krėvės istorinė 
drama bus suvaidinta Detroito 
L. namuose gegužės 17 d. 7 valŲ 
Vaidins Hamiltono teatras “Au- 
kuruas”, režisuoja Elena Daugu
vietytė Kudabienė. “Aukurą” 
pakvietė St. Butkaus šaulių kuo
pa.

— Vanda ir dr. Vytautas Ma
jauskai laimingai parskrido iš 
Ispanijos, ten paatostogavę vie
ną savaitę.

— “Lito” klubo nariai gegu
žės 2 d. pas dr. A. Zotovą buvo 
susirinkę aptarti dabartinę akci
jų rinkos padėtį.

KAS YRA BILIJONAS

J. VENCKUS, S. V.

Dažnai girdime, kad Kongre. 
sas paskyrė keletą bilijonų vie
nam reikalui, tiek bilijonų ki
tam, o vesti Vietnamo karui 30 
bilijonų. Ar mes įsivaizduojame, 
ką tie bilijonai reiškia, ką jie 

^reprezentuoja, kaip reikia vieną 
b lijoną vaizduotis?

Kas vienas bilijonas? Vie
nas bilijonas dolerių? Techniš
kai, bilijonas yra tūkstantis mi
lijonų, skaičiais būtų: 1,000,000, 
000, o matematiškai trumpai 
rašo 10B.

Šito straipsnio autoriui atėjo 
į galvą išskaičiuoti, kiek minu
čių praėjo nuo Kristaus gimi
mo iki šių metų balandžio pa
baigos. Atsiminkime gerai, kad 
mes skaičiuojame minutes, ne 
dienas, bet minutes. Klausimas 
yra aiškus; kiek minučių praė
jo nuo Kristaus gimimo iki šių 
metų 1969 m. balandžio mėnesio 
pabaigos? Gavome 1,020,384, 
000 minučių, taigi gavome vie
ną bilijoną kiek su viršum mi- 
nuč'ų.

Paimkime dabar kitą pavyz
dį. Įsivaizduok, kad tau kas duo 
da vieną bilijoną dolerių ir lei
džia išleisti kas dieną po 1000

— Dail. Vytauto Ogilvio paro
da balandžio 19 - 27 d. pasižy
mėjo lankytojų gausumu. Kaip 
paprastai tokių parodų metu dai
lininkas “neteko” beveik visų sa
vo paveikslų.

— Naujosios parapijos plana
vimo darbai. Architektas dr. Al
fredas Kulpa iš Toronto jau 
paruošė projektus naujos para
pijos bažnyčiai, klebonijai ir jau
nimo centrui. Vyskupija jau pa
tvirtino bažnyčios ir klebonijos 
projektus. Jaunimo centro pro
jektas bus patvirtintas kai bus ži
noma kiek tam centrui dar liko 
pinigų. Bažnyčios statybai nu
matoma išleisti 196,000 dol., vi
daus dekoravimui 50.000 dol)., 
architektų mokesčiams 15,000 dl. 
ir pirminiam žemės paruošimui 
15,000 dol. Todėl bažnyčia viso 
kainuotų 276.500 dol. Kleboni
jai numatyta išleisti 65.000 dol. ir 
architektams 5.000 dolerių. Vi
so klebonijai 70,000 dol. Todėl 
jaunimo centro statybai dar lik
tų apie 150.000 dol. Statybos dari 
bus vykdys amerikiečiai architek
tai, bet vidaus dekoravimo dar
bus prižiūrės dr. A. Kulpa su lie
tuviais menininkais.

(sln)
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DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
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KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8*2781 
METALO IR
STIKLO-
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiiiiimiiiiiimiimiimiiiiiiimmmimii/

PARDUODAMI
IŠ MODELINI! NAMU BALDAI
30% lk: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai
ciOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. OR 6-4421

■ dolerių. Dabar yra klausimas, 
kiek metų gali gyventi, kol iš
leisi savo bilijoną dolerių. — 
Gali gyventi 3000 metų. Taigi, 
jeigu turi vieną bilijoną dolerių, 
gali išleisti ramiai kas dieną po 
tūkstantį dolerių ir gali gyven
ti be rūpesčio tris tūkstanč us 
metų.

Dabar pagalvokime, Vietna
mo karas kainuoja metams 30 
bilijonų dolerių. Karas jau tę
siasi kelinti metai. Į 30 bilijonų 
sumą neįeina visi nuostoliai, ku
rie yra padaromi Vietnamui, su
bombarduojant miestus, mies
telius, kaimus kaimelius, miš
kus, tiltus ir pan. Mes čia ne
kalbame apie žmonių gyvyb'ų 
aukas, kurias pinigiškai visiškai 
negalima įvertinti, nes čia jau 
įeina aukštesnės vertybės.

Taigi už tuos 30 bilijonų, skir
tus karui ir kitus bilijonus skir 
tus kovai prieš nusikaltimus, 
mes galėtume pastatyt daugybę 
universitetų, kolegijų, ligoninių, 
gyvenamų namų ir juos išlaiky
ti. Be to, tur būt, nebeliktų ne
turtingų žmonių, kurie alksta ir 
vargsta. Ar gali žmonija tokį 
idealą įvykdyti?

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421

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

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1.895 00

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

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

80G vartotŲ ir gerame stovyje automobilių — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

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

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

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

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

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

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

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

E I G A N ’ S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avenue 
TEL. YArds 7-1272

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



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

IEŠKO NE O M O TI

Dviejų asmenų šeima skubiai ieško 
5 ar 6 kamb. buto su visais patogu
mais. Pageidaujama Gage parke, 
Brighton parke ar Marąuette parke. 
Siūlyti po 7 v. v. tel. 436-025i arba 
925-4478.

M IS CE L LA N E

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas Ii' 

tuvių dienraštis G1 skelbimų k« 

visiems prieinamos

Du geri ir neatskiriami draugai. Becky Levin, 2 m. amžiaus ir 24 
svarų svorio ir bernardinų veislės šuo Buzeris, 170 svarų, Lorain, 
Ohio.

CLASSIFIED GUIDE
l> ft M E S I O ! E A I, ESTĄ I E

D ft M E S I O !

NAUJIENOS KUN. J. KUBILIAUS 
KAMBARYJE

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQIIETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 601U St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

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

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal, lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

Vytautas the Great

Prel. I.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
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.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atitekame įvairius imtaisyinus

PETRAUSKAS 
GEN ERAI. BviL./ERS

Telef. _ 585-5285

Maisto krautuvės su namu ar nuo 
moti patyrusiam ar pradedančiam 
TeiraukitCs.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke 
Svarus. Nebrangus,

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

Bevelk naujas 4 butų mūr 3 po 
1 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie 
375,000.

ŠIMAITIS REALTY
i iiMuraiicv — Inronir Tai 

Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2380

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių i.,..(.

<i auta Naujoj Anglijoj iš stotie: 
WLYN. 1360 bangos v įkiš 

nūdieniais nuo t 00 iki 1:30 va 
un pietų Perduodama vėliausi:, 
oasaulinių žinių santrauka t k 
uenia’Hi muzika dainos ir Ma. 
dutės pasaka Programą vedu 
'lepouus J. M inkus, Biznio rei

'••ipiis Radi* Elor «.(, 
gėlių bei dovanų krautuvė. i

inuduaj, So Boston Mass Te
\ 841489 Ten pai ąaunatnas 
urašii. 'Draugas'

HELP " ANTED MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL
FACTORY

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

Apply

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

PHONE 545-0131

Kun. J. Kubilius, ilgametis 
Jaunimo centro direktorius, da
bai1 yra jėzuitų vienuolyno Chi
cagoje vyresnysis ir jį sunkiau 
viešumoje sugauti. Kas kita bū
davo, kai jis tvarkė Jaunimo 
centrą. )Tada jį galėdavai sutikti 
besisukiojantį kiekviename tų 
rūmų (kampe.

Šiltą ir saulėtą gegužės 3 d. 
sekmadienį jį aplankiau vienuo 
lyne, norėdamas išsiaiškinti vie 
ną klausimą: štai jau pavasaris, 
aplinkui pilna žalios gyvybės, o 
pažadėto Jaunimo centro staty
bai žemė dar vis nepajudinta. 
Žmonės nerimsta, klausinėja, 
kiek jaudinasi.

(Kadangi kun. J. Kubilius yra 
naujojo, padidinto Jaunimo cen 
tro statybos vadovas, tai jis tuo 
klausimu gali tarti tikriausią 
žodį. Įsmukęs į jo kambarį, pa
žįstamą iš ankstyvesnių viešna
gių, nustebau pamatęs naują 
baldą — modernią ABM maši
ną.

— Tai, va, pas jus naujos ma-1 
žinos, o žmonės statybos dar
bų prasidedant taip ir nesulau-t 
kia.

— Atsiprašau, — ramino kun. 
J. Kubilius, — lai mašina tai 
Marijos ir inž. Antano Rudžių 
asmeniška dovana man, o dėl 
statybos prašau paskaityti raš- Į 
tą-

Paimu į rankas raštą, rašytą 
balandžio 21 d. Chicagos Miesto j 
valdybos įstaigos. Juoda ant ( 
balto rašte pabrėžta, Ikad skers | 
gatvis, ant kurio stovės naujie- j 
ji Jaunimo centro rūmai, iki, 
šiol priklausęs miesto valdybai, 
oficialiai už 100 dol. perleidžia 
mas Jaunimo centro nuosavy- . 
bėn.

Tad čia ir buvo tas pašėlęs,

| iš anksto nenumatytas reika- 
J las, dėl kurio reikėjo nemažai 
kovoti ir dar daugiau laiko su
gaišti. Taip pat susidarė naujų, 
nenumatytų išlaidų. Elektros ir 
telefono laidų perkėlimas iš to 
miestui priklausiusio skersgatvio 
kainuoja 4,200 dol. Tas išlaidas 
turi padengti tėvai jėzuitai iš 
statybos fondo lėšų. Tad mies
tui priklausęs skersgatvis, ant 
kurio savo platybe ir aukštybe 
išsities naujieji rūmai, viso at- 
seina 4,300 dol.

Dabar miesto valdybai pa
teiktas detalus statybos planas, 
jis turėtų būti patvirtintas ge
gužės 11—12 d., tada bus galu
tinai susitarta su prieinamiau
siu kontraktorium ir, kun. J. 
Kubiliaus žodžiais, statyba pra
sidės birželio mėnesį, o prieš 
žiemą turės jau būti uždengtas 
ir stogas. Tai tokios paskutinės 
oficialios žinios, jei, žinoma, 
juoda katė vėl neperbėgs sker
sai kelio.

Kun. J. Kubilius drauge pa
brėžė, kad pinigų statybai dar 
labai daug trūksta ir prašė, 
kad, prasidėjus statybos dar
bams, į talką jungtųsi lietuviai
mūrininkai_ plytų dėjėjai, elek
trikai, šaltkalviai ir kiti specia
listai. Jų savanoriškos aukos 
darbas sutaupytų nemaža pi
nigų tiems rūmams, kuriuos vi
suomenė, lietuvių jėzuitų vado
vaujama, stato mums patiems 
ir ypač lietuviškajam jaunimui.

VI. Rmj.

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

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillill]llli

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl. 
mokėjimo sų- 
lvflNYS

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

(immiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FKANOKL8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538 

■iimiiiiiiiiiiiiiimiiHiiitiiimiiiimiiiiiiin

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gai. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
<MMmnraM«ranMMBiiiB)ViaiinmwnintB:Biiniiinimiiinimiitn!iiiNii»mmww

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta i.š lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienom 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 State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butu narnas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios. 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 meti) mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

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

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

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

SEWING MACHINE OPERATORS
Pleasant vvorking conditions.

40 hour week.
Rlue Cross Insurance obtainable. 

Company benefits.
Mušt speak English.

i Chicago Flag & Decoratįng Co.
823 So. Wabash______HA 7-3960

TWO VVOMEN NEEDED
1 Full time, 1 part time — To live in 
&r be a eompartion for mother.
No ehildren — 2 tvoirking adults. 
No lnundry.

Call OR 4-4044 
Ask for Miss Dee.

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO 
3530 W. Lrving Park Road 

TEL. — 583-2300 
Mr. Zander or Mr. Carroll

EXPERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and used, 40 hour floor time. 
Denio all fringes. Top pay plnn. 
Exeell. Benefits.

O’CONNELL CHEVROLET 
Tel. — Mayvvood 681-4660

An Eąual Opportunity Employer

■♦ij*-*!*-*-*:**:*-**^*"*-!’:*^!*'-*?:)-:^*!*!*!*
MECHANIC

Typevvriters. Experienced.
Central Typevvriter Exchange 

CALL CE 6-1820

PRESSMEN, LETTERPRESS, 
JOURNEYMEN 0R TRAINEE
Die eutting experience helpful būt 
not essential. Openings lst, 2nd & 
3rd shifts. Top rates, all benefits 
best vvorking condt. Vicinity 
Hariem & Lawrence.

Call 867*8853

Prie 72 lr Lawndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 88 Ir VVestern i butai po b 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 3 bu 
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. 343,500.

70 lr VVashtenavv. Mūras 2 p< 
5 kamb. ir butas rūsy 8-Ju kame 
$28.900

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

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. exper. Good benefits. 2-week 
vacation after l yr. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to advanc- 
ąulckly.

MADISON CHEMICAL CO. 
35 South. 19th St. Maywood, IU.

See TEBRI KATS1JLIS

WAREHOUSEMAN
MAN

Permanant position with small com
pany, in business 78 years, for mov- 
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 For interview 
Appointment.

HELP WANTED VYRAI

REAL ESTATE

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-jų aukštų 10 me

ti} senume mūr. narnai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tau 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S, Kedzie Avė. — PR 8-2233

CHICAGOJE

GERTI VAIRUOTOJAI
Per pirmutinius šių metų ke

turis mėnesius Chicagos polici
ja areštavn 4,770 asmenų už 
girtą vairavimą.

SEIMŲ MIESTAS
Balandžio mėnesį Chicagoje 

buvo 42 įvairūs seimai ir paro
dos, sutraukę 106,235 delega
tus ir dalyvius, į miesto ekono
miją įleidusius $27,408,630.

STINTŲ ŽŪVA VIMAS 
BAIGIASI

Chicagos parkų distriktas 
praneša, kad stintų žuvavimo 
sezonas prie ežero pakraščio 
baigsis šį sekmadienį.

KRAUTUVIŲ TINKLO 90 
METŲ SUKAKTIS

Šįmet F. W. Woolwort(h kom
panijos krautuvės mini 90 metų 
sukaktį. Visoje Amerikoje, įsikai 
tant ir Chicagoje esamas, yra iš 
viso 3,381 krautuvė. Krautuvių 
tinkle dirba daugiau 62,000 tar
nautojų.

— Durno paukščio durna ir 
giesmė. (Dūkštiškių patarlė).

— Yra ko klausyt, nėra ko 
kitam pasakyt. (Lietuvių patar 
lėL________________________

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 

i rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
j lengvu planingu žodžiu sugebąs 
Ituo reikalu išsamiai informuoti 
j skaitytoją. Jis atskleidžia daugu- 
(mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

IO<% — 20% — 30% pildau mokėsi! 
už apdraudę nuo uernies Ir automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208įi West 95th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GB 6-4339

figtebirth deteets 
-

MARCH
DIMES

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
12-os butu naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metu de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

l$<į aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 lr Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5 H kmb. 3 metu mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. 318.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

Evergreen Pk. arti mokyklų, 3-jų 
mieg. k. mūr. namas su mūro ga
ražu. įrengtas bsmt, modern. sti
liaus rezidencija. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. GA 3-6386.

Perskaitę "Draugą", duo- 
Skelbkitės dienr. “Drauge".

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME

Good Benefits
DO-MORE TOOL

3223 N. Lakeuootl, Chicago. UI

VERTICLE MILLENG
MACHINE OFERATOK
Some Experienee reąulred.
Top wages and Benefits.

PHONE — 681-4850

PRINCIPAL MFG. CORP.
2701 Gardner Road, Broadvlevv, 111.

OONTRACTORS

VACYS
CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

1
J 2457 West 69th Street J TelHE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oonditioning J 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
lę A.m ą|

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447.

Skelbkitės “Drauge”.

JANITOR-
2nd SHIFT

All benefits, good pay.
Shift differential.

PACKAGING CORPORATION 
OF AMERIC A

5950 W. 51st Street

TURRET LATHE 
OPERATORS

Days and nights

S E T- U P
Steady employment. Good starting 
rates with excellent opportunity 
for advancement. All company 
paid fringe benefits. Apply or call

MR. ŽILINSKAS
1920 S. VVestern Avė., 234-1400

HELP VVANTED — MOTERYS

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 
Exicellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
All 3 shifts in 16-bed community hospital. Int-eresting and varled work 
Pleasant vvorking conditions. Paid siek leave, vocations and holidays. Low 
rent area. Base shift: $25. Evening and night shift, $27.

Call or vvrite AIJCE .TENS12N

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Colorado Tel. 303-743-2421 or 303-743-2253

HELP VVANTED — VYRAI

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilliiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiliiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiliiiiiih

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

■■imibet of M L.y

A L E X ŠATAS — REALTOR
W<!,. Office S727 W. Cermafk Rd.. Cicero. III. Tel. OL. 6.22SS 

Tarimo šimtas namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Parį- 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti ) mūsų ištaigu 
h Išsirinkti iš katalogo.

...................... .

W A N T E D
MACHINISTS & INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEES
We are one of the uorld’s Ini'gest manufacturers of Iteavy eąulpment. 
We are seeking young men who aru* lnterested hi niaeliine trades for 
our Chicago Subsidiiiry located! in the Vorthrvest suburbs. Voust will 
reeeive on-the-job training as a maeldnist on various machine tools. 
You will reeeive automatic wage inereases ąttnrterly vvliilc you are 
being tmlnetl.
Iii addition to good tvnges, tve offer a benefit program that Ineludes 
ooinpletc Insurance eoverage, 9 paid liolldays, paid vacations, peusion, 
tuition refunds, and many otliers. The ide&l applieant for Ibis position 
nill be a lilgli school grudiiutc, and have bis inilitary obiigations eom- 
pleted. If joti ąualil'y, come in and see us... Monday htrn Friday 

8 a. m. to 5 p. m.

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP. 
9500 Ainslee Schiller Park, Illinois

An eąual opportunity employer

HELP WANTED VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUTIVE POSITIONS
(5 FIGURES THIS YEAR)

We are building an International organization of GREAT people __ who
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard work and want the 
sweet 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



»
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

AKADEMIKE UETUVISKOJE 
ŠEIMOJE

Juozapina Malakauskienė - 
Raymondaitė šiais mokslo me
tais baigė Detroito universitetą 
su anglų ir ispanų kalbomis. 
Gimusi Chicagoj lietuviškoje 
šeimoje. Tėvams išėjus pensijon, 
ji su tėvais persikėlė Grand Ra
pids apylinkėn dar jauna būda
ma. Čia ji baigė Mount Mercy 
Academy aukštesniąją mokyk
lą gera:s pažymiais. Kadangi ji 
buvo darbšti moksle ir labai ge
ro būdo, pradėjo tarnauti rašti
nėje ir drauge vakarais lankė 
Junior College. Motinai mirus, 
nenustojo siekusi mokslo, bet 
savo darbštumu atkreipė dėme
sį profesorių, kurie patarė jai 
siekti pilno akademinio išsilavi
nimo.

Besimokydama dar tiktai 
Jun. College, susipažino su stu
dijas pabaigusiu akademiku 
Aleksu Malakausku ir jau trys 
metai, sumainiusi žiedus, su
kūrė lietuvišką šeimą, apsigy
vendami Detroite, kur jos vyras 
buvo gavęs darbą.

Kadangi p. Malakauskai Sr. 
yra gero charakterio, taikaus 
su-gyvenimo, stengiasi visu kuo, 
kuo galėdami, pagelbėti savie
siems. Jie, įvertindami Lietuvių 
Fondo reikšmę, įstojo tikruoju 
nariu ir, kur galėdami, jį pro
paguoja, aiškina jo reikšmę 
išeivijos kultūriniam gyvenime, 
patardami kiekvienam lietu
viui tapti pilnateisiu nariu.

Grandrapiečiai lietuviai, įver
tindami jo ir sūnaus aktyvumą 
lietuviškame bare, sūnaus Alek
so su Juozapina laike vestuvių 
bažnyčioje suorganizavo, pagal 
lietuviškas tradicijas palydą. 
Bažnytiniu giedojimu rūpinosi 
Pr. Turūta, vargonais grojo 
muz. Alb. Kamsickaitė.

Nors ištekėjusi Juozapina sie
kė aukštojo mokslo ir šiais me
tais, rodosi, pasiėmusi diplomą 
į rankas, galėjo pasidžiaugti lai
mėjimu, bet nesustojo kelyje — 
pasiryžo savo specialybėje tobu
lintis, siekti magistro laipsnio.

Grand Rapids lietuviškoji ko
lonija džiaugiasi ir didžiuojasi 
kiekvienu tokiu atveju ir linki 
Juozapinai, sukūrusiai lietuviš
ką šeimą nepamiršti to kraš
to, kurio lietuviškas kraujas ir 
jos gyslose teka, nepamiršti lie
tuviškos bendruomenės, kurios 
pagrindinis tikslas yra saugoti 
nuo nutautėjimo kiekvieną lie
tuvį, o ypač išsimokslinusius as 
menis, kurie perims ateity va
dovavimą į savo rankas.

pt.

mokslo metų užbaiga

LB Grand Rapids apylinkės 
lietuviškoji mokykla rengia 
mokslo metų užbaigimą su pro
grama 1969 m. gegužės mėn. 25 
d. (sekmadienį) po lietuviškų 
pamaldų Šv. Petro ir Povilo pa

i

Dėl karo veiksmų Vietname kenčia ne tik žmonės, bet ir gyvuliai 
Vienas JAV marinas rado mažą šunytį našlaitį, kurį priglaudė savo 
kišeniuje.

rapijos pradinėj mokykloj.
Tėvai grandrapiečiai ir apy- 

linkėję gyveną lietuviai malo
niai prašomi dalyvauti, pa
matyti ir pasidžiaugti šios mo
kyklos pasiektais laimėjimas 
— lietuviško auklėjimo bei mo
kymo rezultatais.

Mokyklos Vadovybė

Į MOKSLI IR ŠVIESĄ

Grand Rapids miestas — vie
nas iš žinomiausių baldų gamy
bos centrų Amerikoje. Iš senų 
laikų jame kūrėsi ir lietuviai, 
šiose apylinkėse kūrę savas ko
lonijas, parapijas, steigę or-jas. 
Kai kurie tvirtina, kad apylin
kėje lietuviško kraujo asmenų 
būtų galima priskaityti ligi 
9,000. Iš senųjų ateivių yra dar 
mokančių ar bent suprantančių 
lietuviškai, bet aktyvų lietuviš
ką darbą dirba tik nedidelis 
skaičius. Senoji išeivija nedaug 
dėmesio kreipė į savo vaikų iš
mokslinimą. Kitaip yra su nau
jaisiais išeiviais.

Viena iš lietuviškų šeimų, 
trokštanti suteikti savo atžaly
nui mokslą, yra Pakalnių šei
ma. Jų vyriausioji dukrelė bai 
gė mokytojų kolegiją, sūnus Jo
nas baigė u-tą Lansinge, gau- J 
damas B. S. laipsnį iš prekybos ' 
administracijos ir dirba savo 
specialybėje vienoje kompanijo
je pačiame Grand Rapids. Tai 
jaunas vyras, lygiai gerai kal
bąs angliškai ir lietuviškai,, 
aukštaičių tarme. Jis pats sako, 
kad lietuvių kalbos žinojimas 
jam ne tik netrukdė gerai iš
mokti angliškai, bet padėjo iš
spręsti daugybę įvairių proble
mų. —“Aš didžiuojuosi galėda
mas kalbėti abiejomis kalbo
mis” — pasakė jis. Be šeimos, 
lietuviškai gerai kalbėti jį išmo
kė lituanistinė moikykla, kurią 
jis noriai lankė. Ir vėliau tobu
linosi , skaitydamas liet. laikraš
čius ir knygas. Ypatingai jis 
mėgsta “Draugą”, kurį jo tėvai 
prenumeruoja. Paskaitęs veda
muosius, nepamiršta perskaity
ti ir trumpesnių žinelių. Tik Jo
nas mano, kad vedamieji raši
niai esą aukštoko stiliaus ir kar
tais tenką “palaužyti galvą”, 
kad juos suprastum.

Paklaustas apie mišrias šei
mas, jis pasakė jų nesmerkiąs, 
bet jis pats mieliau sukurtų 
lietuvišką šeimą. Mišrios šeimos, 
pagal jį, “pirmasis skambutis” 
nutautėjimui. Šis jaunuolis pa
sisakė prieš tuos lietuvius, ku
rie nori paslėpti savo lietuviškas 
pavardes, jas keisdami nelietu
viškomis.

“Draugo” bendradarbis, ap
lankęs mūsų jauną akademiką 
Joną, palinkėjo jam laimingai 
siekti mokslo aukštumos ir ne
pamiršti įsijungti į lietuvių ben 
druomenės darbą, sukurti liet. 
šeimą. pt.

Grauslys praėjusiame Ekumeni
nio būrelio susirinkime, gegužės 
4 d. Jis papasakojo įdomią Tai
zė bendruomenės įsikūrimo isto
riją pietinėje Prancūzijoje. Šis 
sąjūdis šiandien yra pakanka
mai išplitęs ir sukėlęs susidomė
jimo visoje krikščionijoje. Ro- 
ger Sc-hutz su penkiais ar še
šiais draugais 1944 m. apsigy
veno iTaizė vietovėje ir pradėjo 
savo eksperimentą. Jų eksperi
mentas eina keliomis kryptimis. 
Pagrindinė jų vedamoji mintis 
yra Bažnyčios vienybė. Norint 
šios vienybės pasiekti, reikia 
siekti jos visose savo reiškimo
si srityse. Šio sąjūdžio vadai ke
letą kartų buvo priimti pop.

MOKINIŲ DARBŲ PARODA
Šiuo metu Liet. kultūros (St. 

Balzeko) muziejuje, 4012 Ar
cher Avė., vyksta Marijos aukš
tesniosios mokyklos, sesers Ro- 
sanne vadovaujamos klasės, 
mokinių darbų paroda, kuri tę
sis ligi gegužės 31 d. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Parodoje 
su savo darbais dalyvauja šie 
mokiniai: Diane Baron, Dalia 
Eidukas, Aldona Simanavičius, 
Marija Petrauskas, Kathy Wen- 
gel, Daina Naris, Aušra Baro
naitis, Sylvia (Traška, Arilda 
Vailokaitis, Christine Shotas, 
Romualda Šerėnas, Marija Pet
rauskas, Caro! Statkus, Bernar
da Wolf, Kathy Rusczkowski, 
Janice Prible, Angelą Jarecki, 
Rita Marsh, D. Gelažius, Andrea 
Flynn, D. Kmiecik, K. Gerke, 
G. Kovacevich, M. Traskaitė, 
R. Mikalajūnas, D. Žukauskas, J 
Mary Ann Forys, Sandy New- 
toff, Nancy Pavelich, K. Glem-1 
bara, Ann IVestlove, C. Coupry-) 
na, A. M. Krause, Maureen Ke
nnedy, Judy, Lamsarges, M. i 
Mclnemey, A. Simanavičius, G. j 
iSwada, Sue Kubalanza, J. Jac
kevičius, Adele Maciaszek, Mary 
Galinėki, Elyse Welzien, Mary 
Labak, Lynn Dytryc-h, Andrea 
Flynn, Louise Miller, Arlene 
Roches, Janice Gramila, Geri 
Muskus, Phyllis Schile, Debbie 
Goralski, Jūratė Eidukas, The
resa Kasparavičius, Marlene 
Pasąuesi, Mary Ann Forys, Ade
le Macinszek.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Anglijos liet. klubo 
narių pusmetinis susirinkimas 
įvyko bai. 20 d. Lietuvos Vyčių 
salėje. Iš patelktų pranešimų 
paaiškėjo, kad šių metų valdy
ba pasistatė tikslus, kurie pra
šoka eilinius klubų parengimus, 
taip lapkr. 9 d. Jaunimo centre 
rengiamas Literatūros vakaras 
į kurį iš Anglijos atvyksta lietu 
vių rašytojai: kun. J. Kuzmic- 
kis, R. Spalis ir poetas Vladas 
Šlaitas. Kiek vėliau numatoma 
išleisti buv. “Britanijos Lietu 
vio” ū “Laisvosios Lietuvos” 
red. Alg. Kaulėno monografiją. 
Artimiausias Klubo parengimas

Lietuviai oro skautai Jaunimo centre Chicagoje turi įsirengę savo buk- 
lą. kuriame sutelkta nemaža lėktuvus liečiančios medžiagos. Čia 
matome vieną oro skautų skiltį savo būkle užsiėmimų metu.

Nuotr. J. Gierstiko

VIENUOLINIS SĄJŪDIS 
PROTESTANTŲ TARPE

Šia tema kalbėjo kun. A.-Jono XXIII, kuris jiems reiškia
kaip įkvėpimas.

Šis vienuolinis sąjūdis įsivedė
daug nepopuliarių protestantiš
koje visuomenėje dalykų, kaip 
tris vienuolinius įžadus, eucha
ristinę auką, reguliarias dienas, 
o kartais ir nakties bendras mai 
das. Neturto įžadą jie nori jung
ti su realiu bendradarbiavimu
neturtingoje visuomenėje. Taizės
ūkininku visuomenė buvo labai y“~‘, ? . ., ... • vietovę naujamnuskurdus religiškai ir ūkiškai.

j- u4.j i bandymui dėl to, kad ji yra Taizė broliai pradėjo erti dirbti | Jv . buvush} 
kartu su jais ir naturahaivisuo-|nių tvirtovių: Clu

ny ir Citeaux. Iš Citeaux šv.menė susiorganizavo į savotišką
kooperatyvą, paremtą krikščio 
niškuoju solidarumu.

Klusnumo įžadą Taizė broliai 
taip pat rado reikalingu dalyku.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
įvyks gegužės mėn. 25 d. Bučo 
sode — tai Sekminių gegužinė. 
Po valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimų ir trumpų disku
sijų, kun. K. Kuzminskas pada
rė pranešimą apie religinę pa
dėtį okupuotoje tėvynėje, apie 
lietuvių katalikų religinę šalpą, 
tikslu paremti persekiojamą 
bažnyčią. Po susirinkimo toje 
pat salėje įvyko bendros klubo 
narių vaišės, pasilinksminimas. 
Ant baltai paklotų stalų bema
tant atsirado įvairių gerybių, 
paruoštų skirtingų šeimininkių, 
kurios visus kvietė ir susodino 
prie bendro vaišių stalo. Netru
kus draugiškos kalbos, akorde
ono muzika, šokiai ir bendra 
daina visiems sudarė labai drau 
giškos organizacijos gerai pa
sisekusio pobūvio nuotaiką. Kai 
po kelių malonių valandų rei
kėjo skirstytis, “anglikonai” 
pasižadėjo neužilgo vėl susitik
ti per ISekminių gegužinę Bučo 
Sode. Dalyvis
EHšMNmMMSS

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES 

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
Illinois State, gyventojai prie kainos

turi pridėti 6 taksu. 

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Dlinoia 60629

Klusnumas yra reikalingas kaip 
priemonė ekumenizmui. Jie savo 
klusnumą formuoja pasiremda
mi Kristaus mokslu, šv. Raštu 
ir regula. Jų regulos tekstas 
yra išverstas angliškai. Taip 
pat skaistybės klausimu jie yra 
paėmę priešingą liniją, negu

| šiandien yra populiaru. Jie ne
neigia ir nežemina moterystės, 
tačiau į celibatinę skaistybę 
žiūri taip pat kaip į ekumeninę 
priemonę. Jos dėka jie gali iš
plėsti rankas visam pasauliui. Į 
priekaštą, kad moterystė yra 
priemonė nugalėti žmogaus vie
nišumui, jie atsako, kad ir ve
dusieji neišvengia vienumos. 
Vienišumą gali nugalėti tik Die
vas.

Taizė sąjūdis nori išvengti 
luominio atsiribojimo nuo kitų 
krikščionių. Jie nekuria geres
nės krikščionybės, bet tik siekia 
pasitarnauti krikščionybės vie
nybei. Šis sąjūdis yra kartu 
kontempliatyvinis ir darbo. Sa
vo namus jie stato patys. Ta
čiau jų bažnyčią jiems pastatė 
vokiečiai entuziastai, kaip Vo
kietijos atsilyginimą Prancūzi
jai už karo žaizdas. Jie dirba 
puodus, kurie labai gerą rinką 
turi Japonijoje, šalia to jie yra 
pasižymėję įvairiomis teologinė
mis studijomis apie auką, Mari
ją ir kitus klausimus.

Ar tai yra supuolimas ar kas 
sąmoningai pasirinko šią Talžę 

vienuoliniam

Bernardas puolė per daug jo 
manymu rafinuotus Cluny be
nediktinus, kurie savo ruožtu 
tokį didelį vaidmenį buvo suvai 
dinę Bažnyčios gyvenime. Bu
vusiose cluniečių ir cistersų var 
žybų vietose šiandien kuriasi 
naujas vienuolinis sąjūdis, atei
nąs visai iš šalies.

Po paskaiots buvo pasikalbę

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS
Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 

kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Gėlės
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kt.

G U Ž A U S K Ų 
BETUU.Y HIIA.S GELINA’čjIa 

2443 W. 63rd S t., Chicago, IUinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 8 d. 7

ta iškilusiais klausimais. Sutar
ta vėl susirinkti rugsėjo mėnesį 
svarstyti aukos teologijos, ry
šium Taizė teologų raštais.

Susirinkimas įvyko G. ir H. 
Valiulių bute. Susirinikimą pra
dėjo G. Valiulienė pakviesdamal 
maldą sukalbėti kun. K. Trima 1 
ką. Baigiant susirinkimą maldą

Mylimam vyrui

A. -f- A.
JUOZUI SHUKIUI mirus, 

jo žmoną, mielą mūsų jaunystės draugę, JŪRATĘ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Petras Rasučiai 
Lialė ir Edvardas Lapai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOM:
2533 West Tlst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel, LAfayette 8-3572

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
3819 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

sukalbėjo Kairytė. Susirinkimui 
pirmininkavo E. Gerulis.

V. Bgil.

— Pasakytas žodis yra sidab 
rinis, o nepasakytas auksinis. 
(Serediškių patarlė).

— Apmastyk viską ką sakai, 
bet nesakyk visko, ką mąstai. 
(Lietuvių patarlė).

Tel. 476 • 2345 
Tel. TO 3-2108-09

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezidentas
Tek: 585-0242 ; 585-0243

— MOKĖKITE VĖLIAU



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

X Dr. Alg. J. ir V. Žemaičiai,
gyveną Romoje, balandžio 18 
d. susilaukė dukrelės Julijos Da 
lios Katarinos. Krikšto tėvais 
pakviesti B. ir J. Venskai iš 
Paryžiaus, o krikštyti — ikard. 
A. Samorė. Dr. A. Žemaitis iš 
Valstybės departamento paskir
tas į JT Maisto ir Ūkio organi
zaciją. Chicagoje gyveną sene
liai V. ir B. Žemaičiai bei K. ir 
V. Kybartai džiaugiasi nauja 
anūkėle. A. ir V. Žemaičiai jau 
augina du sūnus ir dvi dukteris.

X Regina ir Saulė Jautokai- 
tės, didelės operų, koncertų ir 
meno gerbėjos, su operos orga
nizuojama ekskursija vafkar iš
skrido j Europą. Muenchene, Vie 
noje, Milane, Praboje ir Berly
ne lankys po 2—3 operų spek
taklius, muziejus, meno galeri
jas. Į Chicagą sugrįš gegužės 
19 d.

x Eglė Juodvalkytė gegužės 
9 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo cen 
tre rengiamam simpoziume jau
nimo žygio už tikėjimo laisvę 
tema kalbės apie jaunimo orga
nizacijų veiklą. Po simpoziumo 
bus diskusijos. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas nemokamas.

X Apie teisėją Alphonse 
Wells trečiadienį “Chicago To
day” paskelbė žinią, kad buvo 
rasta jo mašina 5412 La Gran
ge Avė. ir kad nežinia, kur pats 
teisėjas yra dingęs. Pasiteiravus 
jo namuose, žmona paaiškino, 
kad teisėjas Wells yra Ameri
kos Legiono suvažiavime St. 
Louis mieste, ji pati su juo tre
čiadienio rytą kalbėjo telefonu 
ir ta paskleista aliarmuojanti 
žinia, yra be pagrindo.

X Roselando lit. mokyklos 
mokiniai LB Chicagos apyg. 
mokyklų pasirodymo programo 
je išpildė vaizdelį “Lietuva — 
mano tėvų žemė”. Programoje 
dalyvavo: Loreta Grišmanaus- 
kaitė, Gražina Inovskytė, Ra
munė Inovskytė, Laimutė Kiau 
šaitė, Regina Krutulytė, Guoda 
Lazauskaitė, Bettyanna Pili- 
pauskaitė, Danutė IStutkutė, Da
lia Sadauskaitė, Danutė Usevi- 
čiūtė, Linas Dagys, Leonas Griš 
manauskas ir Linas Lazauskas.

X Juozas Thomas, dirbąs ty
rimų srityje Memoriai ligoninėj 
New Yorke, buvo ligoninės at 
siųstas į Chicagoje įvykusius į- 
vairius įrankius demonstruojan 
čių įmonių konvenciją.

X D. G. Lit. Mokyk, rengia 
Motinos Dienos minėjimą Gage 
Paiko patalpose. Programą at
lieka Alė Kalvaitytė-Velbasienė. 
Vaikučius prašoma atvežti 10 
vai. ryto šį šeštad., geg. 10 d. 
Pradžia programos 11 vai. ryto.

(pr.)
x Visam vasaros sezonui iš

nuom. butai Union Pier., Mich., 
Vilią Baltija vasarvietėje. Dėl 
informacijos skamb. 436-4898.

(sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

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

Dėmesio! Dėmesio!
Geg, 18 d — geg. 25 d. 
Spalva — forma — šviesa

X ALB Rockfordo apylinkė
ateinantį sekmadienį 2 vai. po 

i p. ruošia tradicinį Motinos die
nos minėjimą. Įvyks Liet. klu- 

' bo salėje, 716 Indiana Avė. 
“Grandies” taut. šokių ansamb 
lis, I. Smieliauskienės vadovau
jamas, išpildys tai dienai pritai 
kytą montažą. Po programos 
užkandžiai ir šokiai. Valdyba 
kviečia visus dalyvauti.

X Lietuvos kariuomenės pir
mąją priesaiką minint, Jėzuitų 
koplyčioje pamaldas laikys 
kun. Jonas Borevičius. Minėji
mas bus gegužės 11 d. Pamal
dos 11 vai. ryto, po to vainiko 
padėjimas ir įdomi grupinė pa
skaita. Kviečiama visuomenė ir 
organizacijos su vėliavomis.

X Balfo Chicagos apskrt. 
naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. — Va 
lerijonas Šimkus, vicepirm. —
K. Bružas, F. Sereičikas ir P. 
šulas, sekr. — V. Baleišytė, ižd. 
— K. Čepaitis, v-bos nariai Ed. 
Litvinas, J. Mackevičius ir K. 
Repšys. Revizijos komisijon iš
rinkti — Vac. Orvidienė, J. Ža
deikis ir P. Žilys.

X Registracija Vaikų Name
liuose pradedama. Dabar pats 
laikas tėvams užregistruoti sa
vo priešmokyklinio amžiaus vai 
kus Am. Liet. (Montessori d-jos 
vaikų Nameliuose. Vaikai pri
imami nuo 2 VĮ metų. Informa
cijai prašome skambinti tel. 
471-0250 arba 767-2866.

x Rimas Laniauskas, kuris 
yra jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę centrinio komiteto pirmi
ninkas, iš Clevelando atvyksta 
šį penktadienį, geg. 9 d., į Clii- 
cagą ir pristatys jaunimo žygio 
tikslus.

Po jo kalbos, kuri bus 7:30 v. 
vak. Jaunimo centre diskusijos. 
Visi kviečiami dalyvauti.

x Motinos dienos minėjimą 
Cicero, III. ruošia LB apylinkės 
valdyba, kartu su mokyklomis 
ir jaunimo organizacijomis ge
gužės 11 d. 12:30 p.p. (tuoj po 
lietuviškų Mišių), Šv. Antano 
parapijos salėje. Programoje 
aktorius Julius Balutis, lietuvis 
kos mokyklos ir jaunimo orga- 

, nizacijos. Apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pagerbti Lietuvę motiną.

X Lietuvių žurnalistų s-gos 
Chicagos skyriaus narių metinis 
susirinkimas įvyko geg. 2 d. Jz. 
Kapačinsko namuose. Susirinki
mą pravedė P. Venclova ir sek
retorė Marija Pėteraitienė. Bu
vo aptarti organizaciniai reika
lai, išrinkta nauja valdyba: A. 
Gintneris, P. Dirkis, Jz. Kapa- 
činskas, M. Pėteraitienė ir P. 
Venclova. šeimininkė svečius 
gražiai pavaišino.

X Visi lietuviai ir organiza
cijos, įstoję į Lietuvių Fondo 
narius ruošiamos LF vakarienės 
š. m. gegužės 25 d. proga ir LF 
nariai ta proga savo įnašus pa
didinę nemažiau šimtinės, bus 
vakarienėje garbės svečiais. Jie 
bus pristatyti ir pagerbti kaip 
didieji patriotai — kovotojai už 
mūsų tautos gyvybinius siekius. 
LF būstinė: 6643 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, RI. 60629, telef. 
778-2858. (pr.)

X Kun. B. Suginto 50 m. ku 
nigystės sukakties minėjimas 
įvyksta ateinantį sekmadienį, 
3 vai. po pietų, Vyčių salėje, 
prie 47 ir netoli Westem Avė. | 
Pakvietimai bus gaunami ir 
prie įėjimo.

x Lietuvos Generalinis kon
sulas ir ponia Daužvardžiai pra
eitą sekmadienį buvo svečiais 
naujojo Fenktosios JAV’ armijos 
viršininko, generolo V. P. Mock 
ir Ponios, Fort Sheridane, neto 
Ii Waukegano. Svečių tarpe bu
vo didelis būrys karininkų, vai 
džios žmonių, ir kitų konsulų.

x John W. Pachaukis, 
(Patch), buv. Posto komandie- Į 
rius ir jo žmona Anne W.
(gim. Massock) gyv. Spring 
Valley, III. švenčia savo bendro 
gyvenimo auksinį jubiliejų ir 
ruošia priėmimą Sharko’s ręsto 
rane, kuriame dalyvaus giminės 
ir artimieji. Ceremonijas pra
ves sukaktuvininkų sūnus avia 
cijos majoras John W. Pacthan- 
kis, Jr., o bažnyčioje apeigų me 
tu ministrantais patarnaus jo 
sūnūs.

X Bruno Petraitis, 55 m., 
Premier dažų bendrovės pirm., 
mirė sekmadienį Šv. Onos ligo
ninėje. Gyveno Park Ridge, III. 
Laidojamas ketvirtadienį, ge
gužės 8 d., iš Išminties Motinos 
bažnyčios Dangaus Karalienės 
kapinėse.

x Aleksas Urbonas, maisto 
krautuvės savininlkas, 2640 W. 
69th ISit. staigiai susirgo ir pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoninė
je, kamb. 602. Dr. J. Meškaus
ko priežiūroje. Daro tyrimus 

, nustatyti susirgimo priežastį.
X šakių ir Naumiesčio gim

nazijos 50 metų sukakčiai pažy
mėti, iniciatoriai gegužės 9 d., 7 
vai. vakaro šaukia Jaunimo cen 
tre, bendrą pasitarimą. Kvie
čiami atvykti buv. gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai. Norima 
sudaryti bendrą komitetą to
, . , i a- ................. ' tė iš Baltimore, Md., rašo: “Paklos sukakties paminėjimui Chi ...

gal savo studentiskus ištekliuscagoje pavasarį ar rudenį.
X Apie Gimimo Švč. M. Ma

rijos par. mokyklą dienraštis
‘Sun-Time” rašė antradienio ir 

trečiadienio numeryje, įdėda
mas net ir vienos klasės nuo
trauką ir palankiai atsiliepda 
mas apie šią lietuvių švietimo 
įstaigą.

A. VALONIO JUBILIEJAUS PUOTA
Metropolitan banko vadovybė 

antradienio vakarą surengė pa
gerbimą Ant. Valoniui, kuris 
jau 50 m. tarnauja tame ban
ke.

Jubiliatas yra 77 m. amžiaus, 
bet atrodo daug jaunesnis. 
Amerikoje gyvena nuo 1913 m. 
Čia dirbo įvairiose įstaigose ir 
įmonėse, mokėsi kol 1919 m. 
pradėjo dirbti Metropolitan ban 
ke. Jis veiklus ir organizacijose: 
vyčiuose nuo 1917 m., Kęstučio 
klubo pirm., Lietuvos ūkininko 
dr-jos pirm., Kolumbo vytis, 
Prekybos rūmų narys, Chicagos 
Alto vadovybės narys.

Paklaustas, kur paslaptis jo 
ilgo, darbingo gyvenimo, atsa
kė: “Darbas. Buvau užimtas, 
neturėjau kada nusilakstyti”.

Gausiai susirinkusiems rink
tiniams svečiams buvo Ascot sa 
Įėję suruošta vakarienė, kurią 
malda pradėjo vysk. V. Brizgys, 
Gen. kons. dr. iP. Daužvardis, 
sveikindamas jubiliatą, prisimi
nė, kaip su Valoniu pirmą kar
tą susitiko 1918 m. vyčių suva
žiavime. Pagyrė jo veiklumą į- 
vairiose organizacijose ir linkė-

Mamytes ir tėveliai šviečiasi Alvudo dvasinės sveikatos kursuose — 
kultūriniuose šeštadieniuose. Tolumotje — prof. muzikė Alice Stephens.

Nuotr. inž. Juozo Slaboko

Vyskupo A. Deksnio pagerbimui Chicagoje rengti komitetas. Iš kairės (sėdi) — O. Gradinskienė, pirm. 
dr. L. Kriaučeliūnas, vicepirm., M. Rudienė; (stovi) — kan. V. Zakarauskas, dr. K. Bobelis, kun. dr. I. 
Urbonas, S. Bartkus šeimos radijo vedėjas F. Daukus, ižd. J. Evans, spaudos reikalams redaktoriai A. 
Pužauskas ir kun. P. Garšva. Nuotr. V. Noreikos

NAUJOJO VYSKUPO PAGERBIMAS 
CHICAGOJE

Su džiaugsmu buvo sutikta Chicagoje, kur yra didžiausias 
žinia, kad prel. Antanas Deks-1 lietuvių skaičius ir liepos pra- 
nys yra paskirtas nauju lietu- džioje bus Lietuvių Kunigų Vie
viu vyskupu. Žinia radijo ban
gomis greitai nuskriejo į visas 
lietuvių kolonijas ir net į oku
puotą Lietuvą. Konsekracijai 
diena paskirta birželio 15 d, 
Birželio 29 ,d. didžiulis priėmi- 
inass — pagerbimas rengiamas

X Jaunimo centre gegužės 
9 d. 7 v. vak. įvyks simpoziu
mas — Jaunimo žygis už tikėji
mo laisvę. Moderuos Jonas Šo- 
liūmas. Visi (kviečiami dalyvauti.

X Mokslus einantis jaunimas
remia “Draugą” ir tai mus la
bai džiugina. Mūsų skaitytoja 
ir bendradarbė Jūratė Auštrai-

nors mažą 5 dol. auką mūsų 
spaudai paremti”. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Petras Kemežys, E. St. 
Louis, IU., prisimindamas praė
jusias šventes ir kalėdines kor
teles, mus parėmė 5 dol. auka. 
Dėkojame.

A. Valonis

jo pergyventi savo senelį, išgy
venusį 111 metų.

Eug. Bartkus pasidžiaugė, 
kad lietuvių organizacijos mini 
65 m. sukaktį, Ikaip Valonis jo
se veikia. Valonis yra ilgus me
tus Chicagos Alto iždininkas ir 
jau apie trečdalis milijono dole 
rių perėjo per jo rankas Lie 
tuvos vadavimo reikalui.

Jubiliatui Valoniui sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Bankas jam 
įteikė dovanų dailų laikrodį, o

nybės seimas.
Vysk, A. Deksnio pagerbimo 

iškilmėms surengti Chicagoje 
iniciatyvos ėmėsi kun. dr. Ignas 
Urbonas ir kan. Vaclovas Zaka
rauskas. Jie tuojau sudarė vyk 
domąjį komitetą ir pirmąjį po
sėdį padarė Marijos ir Antano 
Rudžių namuose. Antrasis pla
tesnis komiteto posėdis įvyko
gegužės 2 d. Irenos ir dr. Leono,ne, menine programa ir sveiki- 
Kriaučeliūnų namuose, dalyvau- į nimais. Laukiama, kad dalyvaus 
jant kviestiems nariams ir spau! Chicagos kardinolas, vyskupai 
dos atstovams. Komiteto gar- pagelbininkai, lietuvių visuome-
bės pirmininku pakviestas vysk. 
V. Brizgys, vykdomuoju pirm. 
dr. L. Kriaučeliūnas, vicepirm. 
Marija Rudienė, iždin. J. Evans,
informacijai — dr. K. Bobelis, Gradinskienei (tel. FR 6-1998). 
banketo rengimui — O. Gradins Bilietai tuoj bus paruošti ir
kienė, spaudos inform. Draugo bus galima juos gauti. -ps

CHICAGOS ŽINIOS
SIŪLO SUJUNGTI AUTOBUSŲ

PATARNAVIMĄ
Meras Richard Daley siūlo,

kad devynios priemiesčius ap
tarnaujančios autobusų linijos 
susijungtų su CTA miesto susi
siekimo kompanija. (Sluvienyta 
transportacijos sistema apimtų 
50 mylių ratą aplink Chicagą. 
Devynios kompanijos: Evanston, 
South ISuburban Safevvay, West 
Towns, United Motor Ooach. 
Chicago and Calumet District 
Transit, West Suburban Transit, 
Suburbau Transit Lines, Glen- 
view ir La Grange Transit me
tų bėgyje perveža 47 mil. kelei
vių. Kompanijos teigiamai žiū
ri į mero pasiūlymą.

KRITIŠKAI APDAUŽĖ 
PROFESORIŲ

Policija ieško kas užpuolė ir 
apdaužė Chicagos universiteto 
sociologijos profesorių Richard 
Flacks. Jo padėtis kritiška ir jis 
randasi arti mirties Billings li
goninėje.

GERIA DAUG VYNO
Chicagos vyno institutas pra 

neša, kad pernai Amerikoje iš
gerta 213,682,000 galionų vy
no, atseit kiekvienas gyventojas 
išgėrė 1.069 galiono.

jo žmonai — sidabro servizą.
Banko prezidentas WalIerstedL 

jubiliatą sveikino kaip gerą tar 
nautoją, malonų draugą.

Vakarą pravedė banko direk
torių tarybos pirm. M. Gecht, 
iškeldamas svarbius Valomo 
nuopelnus banke.

Jubiliatas A. Valonis savo kai 
boję priminė gražų Metropolitan 
banko augimą ir reiškė dėkin
gumą jo vadovybei bei gau
siems svečiams, atvykusiems pa 
gerbti jo sukaktį. Šio banko 
vadovybėje dabar yra ir A. Ba
lionas. J. Daugi.

red. P. Garšva ir Naujienų red. 
A. Pužauskas, koordinatorium
_  kun. dr. I. Urbonas ir kan.
V. Zakarauskas. Posėdy dalyva
vo taip pat S. Barčus šeimos ra 
dijo vedėjas F. Daukus.

Pagerbimui numatyta birželio 
29 d. 3 vai. p. p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo par bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Naujojo vys
kupo pontifikalinės Mišios, ku
rių metu giedos muz. VI. Bal
trušaičio vadovaujamas para-
pijos choras ir solistai 6 vai Į _ A TrimitkO) lhuv> mūsų
vak. Martiniąue salėje 2500 ir VkiIKo pirininko
94 Pi., iškilmingas vysk. A.
Deksnio pagerbimas su valkarie-

nės atstovai ir veiksnių vado
vai. Visi kviečiami dalyvauti. 
Iš anksto galima sudaryti saivo 
artimųjų stalus, skambinant O.

LIGONINES TARNAUTOJŲ
CHORAS

Šv. Kryžiaus ligoninės admi
nistratorė sesuo M. Almarita 
praneša, kad Mary Agnės Jonės 
buvo išrinkta šių metų iškilią
ja tarnautoja, darbininke. Mrs. 
Jonės yra suorganizavus ir ve
da 40 balsų iš tarnautojų suda
rytą chorą — Holy Cross 
Choraliers.

NORINT MESTI RŪKYMĄ
Norį mesti rūkymą gali te- 

lefonuoti “rūkorių” numerį, 325- 
3535. Čia galės išgirsti dviejų 
minučių pamokslėlius apie rū
kymo kenksmingumą.

ALĖTAS
Jūratė ir tiktis

ir~s\aAUi
Muzika Juozo Gruodžio

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

MARUOS AUKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

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

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

Toronto Univ-to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras 

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNAMI: 

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

MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, Illinois 606*^9 
Tel. PR 8-4585

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

Rengia MARGUTIS

IS ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Juozas Shukis, gyv. 
Flushing, N. Y., staigiai mirė 
gegužės 6 d. Dideliame nuliūdi
me liko žmona Jūratė (Svilaitė), 
sūnus, 16 metų, ir duktė, 12 
metų amžiaus.

— šaulių savaitė bus birže
lio 15—22 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje, Michigane. Be 
kitų programos punktų, bus 
paminėta ir Lietuvos šaulių 
s-gos 50 metų sukaktis.

— Arėjas Vitkauskas, senas 
mūsų laikraštininkas, buvo pla
čiau paminėtas “Huds°n Dis- 
patch” laikraštyje ir iškeltas 
kaip sumanus žurnalistas.

gįh
— Algis Antanėlis, Omahos, 

Nebr. lietuviškų organizacijų vei 
kėjas, dėl vietos Armouro mė
sos fabriko uždarymo, dirba 
tos pačios kompanijos fabrike 
esančiame Sioux City, Iowa 
valst. Naujojoje darbovietėje 
buvo išrinktas profesinės sąjun 
gos atsakingu pareigūnu ir jam 
tenka daug važinėti. Nesenai 
darbininkų reikalais lankėsi Dės 
Moines, Iowa ir Chicagoje, III.

_ Vaclovas 'Sidzikauskas, Lie
tuvos laisvės komiteto pirmi
ninkas, komiteto reikalais yra 
išvykęs į Europą. Gauta žinių, 
kad jis aplanJkė Anglijos lietu
vius ir Lietuvos laisvės reikalu 
padarė jiems pranešimus.

penkerių metų mirties sukaktis 
minima geg. 18 d., 3:30 vai. po 
p. Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos salėje Maspethe, N. Y. 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

_  Apie vokiečių — rusų są
mokslą 1939 m., tiksliau Molo- /į 
tovo — Ribbentropo paktą, ku
riuo Lietuva ir kiti kraštai bu
vo atiduoti rusams, leidinį ruo
šia VLIKas. Remiant mūsų dip 
lomatinėms įstaigoms, bus at
rinkta reikiama medžiaga. Da
romi žygiai leidinį išleisti š. m 
rugpiūčio mėnesį, minint mi
nėto pakto 30 m. sukaktį.

— Prel. Pranciškus Statkus
Šv. Tėvo pakeltas Jo Šventeny
bės garbės prelatu. Prel. Stat 
kus nuo 1959 m. eina JAV ka
riškių diecezijos vicekanclerio 
pareigas New Yoūke. 1962 m. 
buvo pakeltas prelatu. Jis yra 
gimęs Philadelphijoje.

AUSTRALIJOJ
_  Pietų Australija. Ridley-

ton m. balandžio 23 d. staiga 
mirė buv. mūsų žymaus lakūno 
ir sklandytojo Jono Pyragiaus 
žmona Amalija. Liko vyras Jo 
nas ir duktė Dalia Čibirienė su 
šeima.


