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Įvairios žinios
Jie skrenda žemėn

Po {tampos, “atgaiva” aplink 
mėnuli ir — namo

HOUSTON. — Po gegužės 
22 d. svarbaus žygio, dviems 
astronautams atsiskyrus su “Vo 
ru” (Snoopy), vėlai vakare pri
artėjus prie pagrindinio “laivo” 
ir su juo vėl susidūrus, trys 
astronautai vakar ir praėj. nak
tį dar vykdė skrydžius aplink 
mėnulį. Jie darė nuotraukas.

Ištyrė nutūpti skirtą vietą 
mėnulyje

Kai kurių sutrikimų, nepap
rastai pavojingų astronautų gy
vybėms nepaisant, pavyko at
likti numatytus uždavinius. “Vo 
ras” buvo nusileidęs 9.4 mylias 
atstu nuo mėnulio ir pagrindi
nai ištyrė tą vietą, vad. “Ra
mybės jūroje”, kurioje l'epos 
mėn. turėtų nusileisti, nutūpti 
du astronautai. Pasirodė, kad 
numatytoji vieta — tinkama. 
SugTįžę pas vienišą, daugiau 8 
valandų skriejusį Youngą, visi 
trys astronautai dar tą pačią 
naktį “Vorą” pasiuntė į saulės 
orbitą. To “Voro” kaina — 100 
mil. dolerių.

Jau skrieja žemėn
Vakar vakare pasiruošus skry 

džiui atgal į žemę, kelionė pra
dėta šiandien anksti rytą, 6.20 
vai. rytų laiku. Ryt, sekmadie
nį, apie 1 vai. dieną, erdvėlaivis 
jau bus sukoręs pusę keTo že
mėn.

Televizijos žiūrovai, stebėję 
įvairius žygio tarpsnius, šian
dien turės naują “spektaklį” — 
vaizdai numatyti perduoti va
kare, 8.23 vai. Chicagos (9.23 
rytų) laiku.

Rusai: erdvės žygis,
tai pramoga...

Skirta Amerikos “aukštajai 
klasei...”

MASKVA. — Žinių agentū
ra “Novisti” teigia, kad ame
rikiečių pastangos astronautus 
nugabenti į mėnulį reiškia ne 
ką kita, kaip... norą teikti pra
mogą krašto “aukštajai kla
sei”. Tai aiškinama, paskelbus 
žinią, kad erdvėlaivio pakilimą 
stebėjo viceprezidentas, Kon
greso ar biznio žmonės...

W. Rodgers Indijoje
šiandien pas min. pirmininkę 

I. Gandhi
NEW DELIU. — JAV valst. 

sekretorius W. Rogers, dalyva
vęs Pietryčių Azijos santarvės 
(SEATO) suvažiavime Bangko- 
ke, vakar atskrido į Indiją. 
Šiandien jis lankosi pas min. 
pirm. Indirą Gandhi.

Šalia kitų klausimų, svarbią 
vietą užima ūkinė parama In
dijai.

Sic transit... Gen. de Gaulle su 
žmona (kairėje) ir saugumo paly
dovu (dešinėje) atostogauja Airi
joje

Dr. Pijus Grigaitis, gegužės 22 d. 
miręs ties Chicaga

Mirė
Dr. P. Grigaitis

Gegužės 22 d., išėjęs pasivaikš
čioti, netoli savo namų 10 vai. r. 
nuo širdies smūgio mirė ALTos 
vicepirmininkas ir ilgametis 
“Naujienų” redaktorius dr. Pijus 
Grigaitis.

Senosios kartos veikėjas

Velionis buvo gimęs 1883 m. 
spalio 16 d. Gudaičių k., Buble- 
lių valse., Šakių apskr. Mokėsi 
Marijampolės ir Mintaujos gim
nazijose. 1903 m. įstojo į Petra
pilio universitetą. 1906 m. atvy
ko į JAV ir rinko aukas revoliu
cijos reikalams. 1907 m. grįžo į 
Šveicariją ir Berne studijavo tei
sę ir filosofiją. Chicagoje baigęs 
universitetą gavo daktaro laipsnį.

A. a. P. Grigaitis jau nuo gim
nazijos laikų veikė slaptose lietu
vių draugijose, skaitė paskaitas, 
dalyvavo vaidinimuose. 1905 m. 
revoliucijoje aktyviai dalyvavo 
ir buvo suimtas, pasodintas S. 
Kalvarijos, vėliau Suvalkų kalė
jimam Buvo pasmerktas mirčiai, 
bet 1906 m. pabėgo, iš kalėjimo 
ir slapta pasitraukė į užsienį. 
Nuo jaunystės priklausė social
demokratams. Tai politinei sro
vei liko ištikimas iki mirties ir 
čia veikdamas socialdemokratų 
tarpe, redaguodamas jų laikraš
čius. Nuo pat ALT įkūrimo (19- 
40) buvo jo sekretorius arba vi
cepirmininkas. Veikė Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Laikraštininkas
Rašyti dr. P. Grigaitis pradėjo 

taip pat gimnazijos laikais. A- 
merikoje, apsigyvenęs Baltimorė
je, redagavo savaitraštį Pirmyn, 
o nuo 1914 m. buvo pakviestas 
redaguoti Chicagoje einančių 
“Naujienų”, kurias su maža per
trauka redagavo visą savo ne
trumpą gyvenimą. Tik paskuti
niu metu dėl senatvės ir ligos 
jau mažai terašydavo. Kaip lai
kraštininkas, jis buvo labai pro
duktyvus, visuomet gindavo sa
vo grupės, taip pat ir Lietuvos 
laisvės reikalus. Tai buvo vienas 
tų lietuvių patriotų, subrendusių 
revoliucijų sūkuriuose, bet iki 
jamžiaus pabaigos nepraradusių 
vilties tėvynės laisve.

A. a. dr. P. Grigaičio atsisveiki
nimas bus Ridiko laidotuvių ko
plyčioje sekmadienį 7 vai. vak. 
Laidojamas pirmadienį, gegužės 
26 d., 10 vai. ryto.

Katalikai Čekoslovakijoj,

Pirmą kartą po 20 metų Olomu- 
ce arkivyskupijos rūmuose įvyko 
ypatingos iškilmės, kuriose teo
logijos daktaro laipsnis buvo 
suteiktas dviems katalikų kuni
gams. Kaip žinoma, praeitais 
metais Olomuco mieste buvo į- 
steigtas Litomierice universiteto 
Kirilo ir Metodijaus vardo fa
kulteto skyrius, kuris turi teisę 
teikti aukštojo mokslo laipsnius.

RUSAI PROTESTUOJA J. TAUTOSE
54 sovietų piliečiai skundžiasi J. Tautų žmogaus teisių komisijai — Nuorašas pateik
tas Vakarų spaudos atstovams Maskvoje — Pabrėžiama laisvės stoka, jos varžy
mai, stalininio Laikmečio su jo teroru grįžimas — Maskvoje vėl nubaustas kovotojas 
dėl laisvės

Rašto nuorašas įteiktas Vakarų 
žurnalistams Maskvoje

MASKVA. — 54 sovietų pi
liečiai prieš kelias dienas paren
gė peticiją J. Tautų Žmogaus 
teisių komisijai ir jos nuorašas 
gegužės 22 d. įteiktas Maskvoje 
gyvenantiems Vakarų spaudos 
atstovams. Šiuo metu neaišku, 
ar peticija pateko į J. Tautų 
įstaigas New Yorke. Tačiau a- 
pie jos turinį patyrus Vakarų 
žurnalistams, sovietų piliečių 
skundas jau žinomas ne tik J. 
Tautoms bei jos komisijai, bet 
ir visam Vakarų pasauTui. A- 
merikos Balso, Laisvosios Eu
ropos Radijo ir kitų radijo siųs
tuvų dėka protesto balsas, ne
abejotina, jau pasklido ir So
vietų S-gos bei jos pavergtų 
kraštų gyventojų tarpe. 

“Pavojinga turėti bei skelbti
nepriklausomas pažiūras...”
Proteste pabrėžiama, kad vi

sa eilė pastaraisiais metais So
vietų S-je buvusių politinių by
lų liudija, jog žmonės baudž a- 
mi dėl jų įsitikinimų. Nurody
tos keturios pastarojo meto by
los. Jos liudijančios, kad so
vietai pasiryžę visiškai nutildy
ti tuos, kurie protestuoja prieš 
vienašalį, savavališką valdymą 
krašte.

KNYGOS, PAVOJINGOS 

KOMUNISTAMS
Uždrausta keliasdešimt Vaka

ruose išleistų knygų

Varšuva. — Gegužės 18 d. 
Varšuvoje atidaryta 14-ji tarptau 
tinė knygų mugė. Lenkijos sosti
nės Mokslo ir kultūros rūmuose 
išstatyta apie 60.000 knygų iš 
26 kraštų.

Tačiau muitininkai pasieny 
sulaikė keliasdešimt Vakaruose 
išleistų knygų, gi, prieš parodą 
atrenkant iš kai kurių kraštų 
lentynų pašalinta dar knygų da
lis - jos laikomos “pavojingomis” 
lankytojams.
Knygos apie žydus ar apie Mao, 

Croce kūrybą

Uždraustųjų knygų tarpe yra 
filosofo Benedetto Croce veikalai 
apie Karolį Marksą ir ąpie Rusi
ją, Prancūzijoje išleista antrojo 
pasaulinio karo ir Vokietijos isto
rija, knyga apie žydų literatūrą 
ir apie “Izraelį be sionizmo” — 
šios pastarosios išleistos D. Bri
tanijoje.

Iš Austrijos skyriaus paša
linta knyga “Ką Mao, iš tikrųjų, 
yra pasakęs”. Tuo tarpu nepalies
tos austrų išleistos knygos apie 
Leniną ir Marksą.

KALENDORIUS
Šiandien, gegužės 24 d.: šv. 

falcetas, šv. Zuzana, Algirdas, 
Gina.

Ryt, gegužės 26 d.: šv. Pily
pas Nėr., šv. Paladi ja, Algiman
tas, Kinta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, temp. sieks 70 
ir daugiau 1. F., ryt — debe
suota, kiek vėsiau.

' Saulė teka 5:23, leidžias 8:12.

Jie teigia: “Mes esame įsiti
kinę, kad jau aiškiai išryškėjo 
pavojus turėti nepriklausomų į- 
sitikinimų teisę ir juos skleis
ti”.

Tikisi, kad Komisija ištirs 
žmogaus teisių pažeidimus

Toliau rašte nurodoma: “Mes 
tikimės, kad mūsų laiškas bus 
pakankamu pagrindu Žmogaus 
teisių komisijai ištirti pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidi
mą Sovietų Sąjungoje”. Jie tei
gia, verčiami kreiptis į J. Tau
tas, nes jiems daugelį protestų 
bei skundų, per ištisą metų eilę, 
pasiuntus svarbiausioms valsty
bės bei teisingumo įstaigoms 
Sovietuose, nebuvo gauta jokio 
atsakymo.

Pasirašę primena, kad politi
nėse bylose dažnai girdimi žo-

Dr. P. Litvinovas, nubaustas Mask
voje

Ats. gen. P. Grigorenko, suimtas 
Taškente

Nepageidaujamas ir McNamara, 
bet ne Dubčekas

Austrai vėl nukentėjo, nes iš 
jų parengto knygų rinkinio len
kų valdžios įstaigos įsakė paša
linti buv. JAV gynybos vadovo, 
R. McNamaros knygą “Vaka
rų saugumas — grėsmė ir gyny
ba”.

Tačiau Čekoslovakijos lentyno
se leista rodyti knygą, kurioje 
paskelbta buvusios kom. partijos 
sekretoriaus A. Dubčeko pasaky
tos kalbos.

• Satelitai - žvalgai penkta
dienį paleisti į erdvę Floridoje. 
Jų pareiga “stebėti”, ar kai 
kurie kraštai nepažeidžia drau
dimo bandyti atominius ginklus 
ir susekti Kinijoje vykdomus 
sprogdinimus. Tokio tipo, “Vė
la”, satelitai jau veikia erdvė
je — aštuoni atsidūrė erdvėje 
tarp 1963 ir 1967 m.

• Britų opozicijos vadas, 
Heath, išvyko į JAV-bes.

• Blaiberg, ilgiausiai gyvenąs
su svetima širdimi, savaitę bu
vęs ligoninėje, vėl jaučia-i ge
rai.

džiai: “Jūs esate teisiamas ne 
dėl jūsų įsitikinimų”. Tai vi
siškai netiesa, jie teigia. Iš tik
rųjų, teisiamiesiems turėtų bū
ti sakoma: “Jūs galite turėti 
betkokius įsitikinimus, tačiau 
jei jie nukreipi4 prieš oficiaPą- 
ją politinę sampratą, neišdrįski- 
te jų skleisti”.

Primena Stalino laikmetį, 
Baltijos kraštus

Pasirašiusių peticiją tarpe y- 
ra keli Maskvoje gyveną inte
lektualai, nusivylę laisvės sto
ka bei jos varžymais, be to, 
ir keli ištremtųjų, iš savo tė
viškių, į kitas Sovietijos dalis 
imažumų atstovai (totoriai ir
k.).

Jie toliau pabrėžia: “Mes e- 
same giliai pasipiktinę nesibai
giančiais politinio persekiojimo 
veiksmais Sovietų Sąjungoje ir 
mes juose įžiūrime Stalino laik
mečio grįžimą, to laikmečio, kai 
visas kraštas buvo atsidūręs te
roro replėse”.

Rašte nurodoma į 10 politinių 
bylų, vykusių nuo 1966 m. ir į 
kitas bylas, kuriose buvo tei
siami mažumų atstovai, kaip 
ukrainiečiai, Krymo totoriai, 
Baltijos kraštų gyventojai, žy
dai ir įvairių tikybų išpažinto
jai.

Rašte pateikiamas Žmogaus 
teisių deklaracijos teksto 19 
str., kur iškeliama laisvo įsiti
kinimo, pažiūrų turėjimo bei 
skleidimo teisė.
Rašto autoriai, protestų reiškė

jai su Jakiru priešaky
Visa eilė pasirašiusių petici

ją tai žmonės, jau protestavę 
prieš rašytojų bylas, stalininio 
laikmečio bruožus Sovietijoje, 
prieš Čekoslovakijos invaziją. 
Jų protestai su parašais bu
vo patekę į Vakarus.

Pats žymiausias dabar pro
testuojančių vardas, tai istori
kas Petras Jakir, šiuo metu dir
bąs bibliotekoje. Jis — žymaus 
sovietų kario J. Jakiro, 1937 m. 
valymų metu suimto ir po kelių 
savaičių sušaudyto, sūnus. Pats 
Petras Jakir, taip pat 1937 m., 
vos 14 m. amžiaus, buvo suim
tas ir 14 metų išlaikytas įvai
riose priverčiamojo darbo sto
vyklose. Vėliau jis buvo paleis
tas ir nuo 1966 m., sovietų įstai
gų apmaudui, pradėjo žygius 
prieš Stalino vardo bei veiksmų 
reabilitavimą.

Suimta visa eilė Maskvos 
kovotojų

Per pastaruosius mėnesius 
Maskvoje ir kitur sovietai suė
mė visą eilę intelektualų ir ki
tų, reiškusių protestus bei rei
kalavusių laisvės, šio mėnesio 
pradžioje Taškente buvo suim
tas ats. gen. P. Grigorenko, 
laikomas vienu tų kovotojų va
dų. Jis buvo nuvykęs į Tašken
tą, 2.000 totorių prašant — ti
kėtasi jo pastangų, Taškente 
ruošiant 10 totorių bylą. Jie 
kaltinami šmeižę Sovietų S-gą.

Kiti suimtieji — Ivan Jachi- 
movičius, buvęs kolchozo pirmi
ninkas Latvijoje, aktorius V. 
Kuznecovas ir prieš tris dienas 
suimtas rusų literatūros moky
tojas Uja Gubai.
J. Tautos; mes nieko nežinome...

J. TAUTOS. — Čia gegužės 
22 d. paskelbta: ligšiol nebuvo 
gauta jokia, spaudoje paskleis-

VVarren Earl Burger, prez. Nisono paskirtas naujuoju Aukšč. Teisino 
pirmininku Washingtone. Nuo birželio m. jis pakeis ligšiolinį pirmi
ninką, 15 metų ėjusį šias atsakingas pareigas Earl Warren.

Įvairios

Paryžiuje
Pasitarimai akligatvy, 
amerikiečiai turi vilčių

PARYŽIUS. — Užvakar įvy
kęs 18 taikos pasitarimų posėdis 
ir vėl buvo nesėkmingas. JAV 
delegacijos pirm. H. C. Lodge 
taikos pasiūlymus, vad. 10 punk 
pirmą kartą palygino Viet'kongo 
tų (jie buvo pateikti gegužės 
8 d.) su prez. Nixono gegužės

Nubaustas
matematikas

Rusas nubaustas S metus kalėti
MASKVA. — Šiuo metu, pa

sklidus žiniai apie 54 peticiją, 
su įvykiu sutapo nauja sovietų 
politinio teroro apraiška: ge
gužės 21 d. Maskvoje 3 metams 
kalėti nubaustas matematikas, 
Uja Burmistrovičius, 31 m. am
žiaus. Jis buvo kaltinamas drau
gams paskolinęs mašinėle per
rašytus kalinamų rašytojų, Si- 
niavskio ir Danielio, raštus. So
vietų įstaigų teigimu, tai reiš
kia: jis skleidęs medžiagą, ku
ria šmeižiama, juodinama So
vietų Sąjunga...

Metus išlaikytas kalėjime
Naujoji auka, Burmistrovi

čius, buvo suimtas 1968 m. ba
landžio m., taigi prieš bylą jis 
kalėjime išlaikytas vienerius me 
tus. Dabar bylai teisme vykus 
vos vienai dienai, kaltinamajam 
buvo pritaikinti Rusijos Fede
racijos baudž. teisenos 190 ir 
191 straipsniai (šmeižtų, nu
kreiptų prieš Sovietų S-gą, sklei 
dimas).

ta, Maskvos protesto reiškėjų, 
peticija ar skundas. Žmogaus 
teisių komisija kasmet gaunanti 
tūkstančius skundų prieš žmo
gaus teisių pažeidimus (tik 
1968 m. tokių Skundų buvę gau 
ta 14.000). Tų skundų tarpe 
buvę ir sovietų piliečių raštai 
— nepaaiškinta, ar jie buvę 
gauti tiesiog iš Sovietų S-gos 
ar New Yorką pasiekę kitu ke
liu.

Šiuo metu, JAV delegacijai 
remiant, norima, kad J. Tautas 
pasiekę skundai būtų svarstomi 
bei tiriami tuo atveju, jei iškel
ti pažeidimai esą nuolatiniai. Ta 
čiau... tyrinėjimai tebūtų gali
mi, jei juos vykdyti sutiktų kal
tinamoji vyriausybė. Aišku, so
vietai tokiam pasiūlymui griež
tai priešingi.

žinios
14 d. pasiūlytais.

Pagrindinė kliūtis liečia dali
nių atitraukimą. Vietkongas at
kakliai reikalauja, kad JAV-bės 
savo vyrus atitrauktų be sąly
gų. Spėjama, kad pasitarimų 
sėkmė tepaaiškės birželio 8 d. 
numatytam Nixono - P. Vietna
mo prezidento Van Thieu pasi
matymui įvykus.

Vietname
JAV nuostoliai padvigubėjo
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, JAV karių 
nuostoliai praėj. savaitę buvo 
patys aukščiausi per tris mėne
sius. Žuvo 430, sužeistųjų skai
čius siekė 2.185 (savaitę anks
čiau kritusių buvo 184). Pagy
vėję veiksmai nuostolingi ypač 
'priešui, nes jo karių bei parti
zanų žuvę 5.686 (nuo karo Viet
name pradžios žuvusių komunis
tų karių skaičius siekia 500. 
509).

Nuostolių nepaisant, Hano
jaus radijas vakar paskelbė krei 
pimąsi į Š. Vietnamo ir Viet- 
kongo vyrus — jie turį kovoti, 
“kol sąjungininkai nebus visiš
kai nugalėti”, gi amerikiečiai 

| pasitraukę. Įskaitant praėj. sa
vaitės JAV vyrų nuostolius, 
nuo karo pradžios (1961 m.),
itų karių žuvo 35.265.

• Sniegas vakar padengė di
džiąją Slovėnijos krašto dalį 
šiaurės vakarų Jugoslavijoje.

“Miss Europa” 1969 metams iš
rinkta juodaplaukė Saša Zajic, 20 
m. amžiaus, Ljublianos mieste, Ju
goslavijoje, buhalterė ir modeliuo
toja. Rinkimai įvyko Rabato mies

te, Maroke



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužes mėn. 24 d.

Skinu. Radvila, 7258 S. Rockwell St., Chicago, Dl. 60529
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Jasukonis, R. Bridžius, Pilėnų tuntininkas A. Melus, Neringos atstovė V. Nasvytytė Žr Toronto MAS atstovas 
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TRIJŲ DIENŲ ŠVENTE
1969 m. gegužės 2-4 dienomis, 

Chicagos ateitininkai, Kun. Alf. 
Lipniūno kuopa, turėjo savo me
tinę šventę.

Šūkis: Jungtis — ateitis.
Tema: Apsijungti, bendrauti, 

bendradarbiauti.
Pirmą sykį šios kuopos istorijo

je buvo trijų dienų šventė. Norė
jo, su savo atsinaujimimo idea
lais, pasirodyti, kad atsinaujina. 
Ir greitai atsinaujina. Valdyba, 
sunkiai dirbdama, praleido daug 
laiko per keturis mėnesius, pla
nuodama tą šventę. Norėjo, kad 
ji pasisektų ir pasižymėtų, kaipo 
veikli kuopa.

Šių metų valdyba buvo ši.
Pirmininkas: Vytas Merkys, 

vicepirmininkai: Lucijus Alens- 
kas ir Jūratė Jasaitytė, iždinin
kas: Algis Jurgutis, sekretorė In
grida Blekytė, sekretorė — kores
pondentė Daina Danilevičiūtė, 
kuopos atstovai: Dana Gaižiūnai- 
Valaitis ir Šarūnas Valiulis. Lai
kraščio redaktorius: Vytautas Be- 
leška.

Valdybos nariai buvo paskirti 
komitetų vadais prižiūrėti įvai
rius darbus šventės metu. Visi 
dalyvavo posėdžiuose kai tik ga
lėjo, padėti suruošti šventę.
Tėvų komitetas, dvasios vads ir 

globėjas — visi padėjo planais ir 
rūpinosi mums duoti pagalbos, 
kur tik reikėtų.

Po visokių sunkių darbų ir 
ruošimų 1969 m. gegužės 2 d. 
prasidėjo Kun. Alf. Lipniūno 
mokslievių at -kų šventė su 
“moksleivių teismu”. Prasidėjo 
7:30 vai. vak. Romualdas Kriau
čiūnas buvo pakviestas būti teisė
ju. Daina Danilevičiūtė ir Ed
mundas Šilkaitis buvo kaltinto
jai, o Lucijus Alenskas ir Vytau
tas Beleška buvo gynėjai. Dana 
Gaižiūnaitė veikė kaip teismo sar 
gas.

Teismas prasidėjo su “Jury” 
rinkimu. Tada teisėjas išaiški
no teismo procedūrą ir prašė 
pradėti kaltinimo aktu. Edmun
das Šilkaitis perskaitė aktą, kal
tindamas ateitininkus už jų blogą j 
elgesį mokykloje, susirinkimuose 
ir pobūviuose. Tuoj pat gynėjai 
savo gynimo aktą perskaitė ir kai į 
tininkai pašaukė savo pirmąjį 
liudininką.

Dvi valandas taip mušėsi mok 
sleiviai, naudodami žodžius, o 
ne veiksmus. Kaltininkai ant ga
le pralošė savo bylą ir gynėjai, 
patenkinti savo laimėjimu, nuė
jo sau laimingi. Po šito tie, ku
rie norėjo, nuvažiavo į Little 
Joe’s valgyklą pasisotinti pizza ir 
gėrimais.

Šeštadienį, gegužės 3 d., šventė 
prasidėjo 11:00 vai. ryte registra
cija Jaunimo centro apatinėje sa
lėje. Registracijoje dirbo įvairūs 
valdybos nariai, padedami kuo
pos narių. Registracijos auka bu
vo 3 dol. Po pietų prasidėjo 
šventės tikra dalis. Vytas Merkys 
pradėjo susirinkimą prašydamas 
tėv. Raibužio perskaityti maldą. 
Po to sekė paskaita: “Apsijungti, 
bendrauti, bendradarbiauti”, 
skaitoma Vaclovo Kleizos.Trum- 
pai V. Kleizos kalba buvo apie 
reikalingumą jaunimui dirbti, 
veikti. Buvo iškelta, kad mes e- 
same šiek tiek sustingę, bet no
rim iš to išlipti. Žinodami dau
giau, turime įsijungti į lietuvių 
veiklą. Turime bendrauti su ki
tomis ateitininkų organizacijo
mis, mėgindami pasiekti savo tik
slus. Turime bendradarbiauti su 
kitomis ateitininkų organizacijo
mis. Reikia naudotis savo idėjo
mis, nuomonėmis. Reikia pada
ryti pasiryžimus pasidaryti akty
viais. Baigdamas, V. Kleiza lin
kėjo mums sėkmės visame, 
ką mes apsiimsim daryti.

Po to sekė diskusijos ir 4 v. p.p. 
išsiskirstyta pasiruošti vakarui.

Vakare įvyko šokiai toj pa
čioj salėj 7.30 — 11:00 vai. vak. 
Dalyvavo ne tik mūsų kuopa ir 
svečiai at-kai iš kitur, bet ir ki
tas Chicagos apylinkės jaunimas.

Sekmadienį gegužės 4 d., šven
tė prasidėjo šv. Mišiomis 10:00 
vai. iš ryto su eisena ir vėliavo
mis. Po Mišių visi grįžo į Jauni
mo centrą pusryčiams, kuriuos 
paruošė Tėvų komitetas. Čia da
lyvavo jų broliai ir seserys. Me
ninę programą atliko Lipniūno 
kuopos nariai ir jų svečiai.

1 vai. p.p. prasidėjo iškilmin
gas posėdis. Vytautas Merkys 
pravedė, Daina Danilevičiūtė se
kretoriavo. Pirmiausia buvo vė
liavų įnešimas, o tada tėv. Rai
bužis, dvasios vadas kalbėjo mal
dą. Vytąs Merkys supažindino 
visus svečius su švente, pasveiki
no visus ir išaiškino, kodėl ta 
šventė laikoma. Garbės prezidiu
mą buvo kviečiami tėv. Raibu
žis, dvasios vadas, Rimantas Pau- 
liukonis, globėjas, dr. Z. Danile
vičius, Tėvų komiteto pirminin
kas, inž. Pilypas Narutis, paskai
tininkas, Eugenijus Girdauskas, 
Toronto St. Šalkauskio kuopos 
pirmininkas, Rimas Kulienas, 
Racine — Waukegan Vysk Bra
zio kuopos, Pijus Stončius, cicero 
vysk. Valančiaus kuopos atsto
vas.

Egzaminų komisijos aktas bu
vo perskaitomas, kad Birutė Bru
žaitė, Rasa Čepaitė, Rasa Lakaitė 
ir Joana Vizgirdaitė išlaikė eg
zaminus ir galės duoti įžodį. Po 
to buvo įžodžio davimas ir Atei
tininkų Credo skaitymas. Tėv.

Raibužis, dvasios vadas, ir Ri
mantas Pauliukonis, globėjas, ta
rė savo žodžius linkėdami vi
siems sėkmės.

Dabar buvo laikas svarbiau
siai programos daliai — inž. 
Naručio paskaitai: “Ką reiškia 
būti moksleiviu ateitininku šian
dien”. Paskaita buvo labai įdomi. 
Pradėjo pasakojimu apie rekolek
cijas Lietuvoje, kai jis dar buvo 
moksleivis. Pasakojo, kas ten at
sitiko ir kaip tas turi ryšį su mu
mis šiandien. Mes esame nauja 
era — turime daugiau sustoji
mų pakely. Šio amžiaus žmogus 
turi būti pilnas — įvertinti vis
ką — justi. Bet jis sako, kad nė 
jo kaltė, jeigu ką blogo daro. Sa
ko, kad yra žiu amžių sąlygos. 
Dalykai priverčia taip elgits 
kaip elgiamės. Bet vis nuodėmė 
yra nuodėmė. Reikia daryti at
gailą ir žinoti, kodėl darai. Jei
gu esi tikrai įsitikinęs at-kas, tai 
neapsilenk su reikalavimais. Bus 
viskas gerai, žinosi, kaip reikia 
elgtis, ką daryti.

Per Vatikano suvažiavimą pas
kelbta, kad reikia melstis savo 
tėvų kalba. Kalba yra žmogaus 
skirtingumas nuo gyvulio. Taip 
jis gali su Dievu susirišti. Jam 
duoda pinigų už jo kalbos darbą. 
Bet Dievas pinigų neduoda už 
kalbą, Jis nori, kad melstumės 
savo širdies kalba, kuri turėtų 
būti tėvų gimta kalba. Čia gi 
niekas neverčia kitomis kalbomis 
melstis. Jeigu melsiesi kita kalba, 
tai nuodėmė prieš Dievo įsaky
mus — turi melstis savąja kal
ba.

Clevelando ateitininkų šventėje. Dr. V. Vygantas, pagrindinis kalbėtojas, 
prof. Pr. Jucaitis ir kun, K. Žemaitis. Nuotr. V. Pliodžinsko

Aktyvinama Ateitininkų Šalpos fondo veikla

Ateitininkų šalpos fondo val
dybą sudaro dr. P. Kisielius-prm., 
kun. P. Patlaba, dr. V. Šaulys, 
Vacį. Kleiza ir Faustina Macke
vičienė. Fondo valdybos posėdis 
įvyko praėjusį ketvirtadienį pir
mininko namuose. Posėdžio me
tu dienraščio korespondentas pa
tyrė, kad AŠF nuo kovo 15 d., 
kada buvo valdyba patvirtinta, 
jau sutelkė ir išdalino apie 2000 
dol. ŠF vadovybė pastebėjo, kad 
dažnai jaunimas yra pamirštas. 
Moksleivių ir studentų veiklos 
sustiprinimui norima skirti fon
do išteklių dalį. Jų ideologiniai 
kursai, stovyklos, studijų dienos 
prašosi parėmimo ir paskatini
mo. Šeima privalo rūpintis savai
siais. Todėl negalime pamiršti ir 
tų, kuriems likimas nėra toks 
dosnus. Dalį pajamų skirsime sa- 
višalpai, paremiant dėl ligos ar 
vyresnio amžiaus vargan pateku
sius ateitininkus. O jų turime, 
tik nevisuomet juos matome. Bu
vo remiamas ir mokslus einąs 
jaunimas tik galvojama, kad da
bartinėse sąlygose studentams 
mažiau reikalinga mūsų parama, 
nes jaunimui vis plačiau atsidaro

tiek valdiškų tiek privačių in
stitucijų kišenės. Visi šie planai 
pareikalaus didesnių išteklių ir 
didesnio dosnumo. Su Ateiti
ninkų Federacijos valdybos pri
tarimu pakeltas Fondo nario mo
kestis ligi 5 dol. Tai nėra didelė 
suma, prisimenant, jog ligi šiol 
ateitininkiškiems reikalams ne
buvo prašoma didesnės duoklės 
Kitos organizacijos sau yra daug 
dosnesnės.

Manoma ŠF įstatus truputį pa
keisti, kad galėtų atlikti plates
nius uždavinius. Bus kreiptasi į 
ateitininkus, kad jie savo paliki
muose neužmirštų šalpos fondo, 
kad būtų galima daugiau nu
veikti. Vajus numatytas vykdyti 
ateinantį rudenį.

Ateitininkai remia visą eilę ki
tų fondų, tačiau savo fondui ski
ria mažiau dėmesio, todėl bus 
stengiamasi vajus suaktyvinti.

Kaip pirm. dr. P. Kisielius pa
reiškė, stiprus fondas padės visai 
organizacijai geriau judėti, todėl 
naujoji valdyba ir yra pasišovu
si fondo stiprinimo kryptimi.

L. Gal.

Mums jaunimui reikia naudo
ti lietuvių kalbą visur. Kitaip 
mes jos neišlaikysime. Nėra nie
ko blogo su ta kalba. Ji yra mū
sų veikimo pagrindas. Lietuvių 
kalba — Dievo kalba.

Po inž. Naručio uždegančios 
kalbos sveikinimai iš kitų buvo 
perskaitomi. Sveikinimus atsiun
tė At-kų federacijos vadas, At-kų 
federacijos generalinis sekreto
rius, M.A. centro valdyba, Put- 
nam at-kės ir Lemonto kuopa. 
Po to tie atstovai iš kitų miestų 
sakė sveikinimus. Dr. Danilevi
čius sveikino Tėvų komiteto var
du.

Vytas Merkys uždarė posėdį. 
Padėkojo visiems atsilankiusiems 
svečiams, tėvams, tėvų komite
tui.

Šventė visai užsibaigė 2:30 p. 
p. sekmadienį. Visi mes manom, 
kad buvom patenkinti švente ir 
mes patys, galvodami, kad pa
sisekė, mėginsime ir kitąmet vėl 
gerą šventę suruošti.

PRANO DIELININKAIČIO 
ŠVENTĖ

Šį sekmadienį, gegužės 25 d., 
Maruuette Parko parapijoje įvyk
sta Prano Dielininkaičio moks
leivių ateitininkų kuopos šventė. 
Ji prasidės 8 vai. Mišiomis. 7:30 
vai. ryto visi renkamės į parapi
jos salę, iš kur eisenoje žygiuo
sime į bažnyčią. Po pamaldų sa
lėje įvyks iškilihingas posėdis, 
priesaikos, ženklelių įteikimas, 
trumpa meninė progre^na ir 
pusryčiai. Šioje šventėje drauge 
dalyvauja ir Prano Dovydaičio 
kuopa iš Lemonto. Kviečiame 
visus Chicagos ateitininkus bei 
apylinkės kuopas šioje šventėje 
dalyvauti.

DĖMESIO, KORP! GIEDRA
Kas: Korp! Giedros ir vyres

niųjų bendras susirinkimas
Kada: sekmadienį, gegužės 25 

d. 11 vai.
Kur: Jaunimo centre, ramovėje. 
Visų giedrininkių dalyvavimas

būtinas.

New York, N. Y.
PAMINĖTAS 

DR. A. TRIMAKAS

Kai būdamas Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto pirminin
ku kartu su prel. J. Balkūnu 
dr. Antanas Trimakas lankėsi 
valstybės departamente ir buvo 
priimtas Rytų Europos skyr. 
vedėjo ir kitų aukštų valdinin
kų, tai A. Trimakas kalbėjo, o 
jie su dideliu dėmesiu klausėsi. 
Toks įspūdis liko prel. J. Balkū- 
nui, kuris gegužės 18 d. įvyku
siame dr. A. Trimako mirties 
penkmečio paminėjime Brookly- 
ne buvo pagrindiniu kalbėtoju. 
Savo stropiai parengtoje kal
boje prelatas pažvelgė į velio
nies neeilinę asmenybę, iškel
damas jos retas savybes. Jis 
buvo visada taikus ir sugebąs 
sugyventi su įvairių įsitikinimų

žmonėmis, gabus diplomatas, į- 
tikinantis kalbėtojas, pajėgus 
mokslininkas, veržlus kovoto
jas ir, aplamai tariant, jis bu
vo principų, aukštos moralės, 
didžių gabumų ir veiklos asme
nybė. Prelatas, naudodamasis 
asmenine pažintimi ir kitais šal
tiniais, plačiai nušvietė velionio 
visuomeninę, politinę, kultūrinę, 
mokslinę veiklą ir jo atliktus 
tose srityse darbus.

Dr. J. K. Valiūnas, dabarti
nis Vliko pirmininkas, ta proga 
kėlė reikalą išnaudoti laisvės 
kovai mūsų intelektualines jė
gas, uoliai remti tą kovą finan
siškai ir ragino New Yorke lie
tuviams įsigyti nuosavas kapi
nes. Dr. J. Pajaujis paryškino 
velionio nuopelnus po II-jo Pa
saulinio karo, kai jis, Vliko pa
skirtas, tapo pilnateisiu Lietu
vos konsulu Tuebingene. Jo iš
duoti lietuviams užsienio pasai 
turėjo pilną pripažinimą. Gen. 
konsulas A. Simutis ir J. Pa- 
žemėnas papildė pagrindinio pa
skaitininko mintis, gi pastarasis 
dar pabrėžė, kad dr. A. Trima
ko dešimtmečio mirties minė
jimas turėtų įvykti dalyvaujant 
didesniam jo buvusių bendradar 
bių būriui ir puošnesnėje aplin
koje (š;s minėjimas vyko Ap
reiškimo parap. žemutinėje sa
lėje — rūsyje).

Pabaigai aktorius J. Bolevi- 
čius paskaitė Miškinio, Maironio 
ir Brazdžionio poezijos.

Minėjimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje ir buvo baigtas tau
tos himnu. Pravedė dr A. Skė
rys, kuris daugiausia ir rūpinos 
jo sureng’mu.

Po minėjimo kai kurie jo da
lyviai aplankė velionio našlę J. 
Trimakimę, kuri pakartotinai 
nusilaužus* koją minėjime da
lyvauti negalėjo. J. Dj.

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knygą gaunama 
kaina 2.50 dol.

DRAUGE,

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

IEŠKAI SVEIKATOS? VAŽIUOK į FLORIDA!
Grynas, tyras oras tai sveikata. Mes maudomės drungnam Golf< 
srovės jūros vandeny, vaikščiojam saulės lydimi jūros pakrantėm 
— Ar tai ne sveikata?

Mūsų kaina žema, kišenei sveikata. 60% pigiau negu žiemos 
metu. Reikalaukite kainoraščio. Mes kalbam lietuviškai.

GARDEN STATE MOT E L
E. Hdmboldt

550 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla- 33706 
Tel. (813) 360-7642

5 • Redakcija shaipsnius tal-
S so savo nuožiūra. Nesunau- 
S doty straipsnių nesaugo, juos 
2 grąžina tik iŠ anksto suslta- 
2 rus. Redakcija už skelbimų 
s turinj neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.S prašymus. '* »**»'» :
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BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl rašū, netikslumų rašyti ar skambinti: A.,Oderis. 3221 W. 

61«t Street. Chleago, Illinois 60629, telef. HE 6-1691)
chim Dry Goods, J. I. Jakštas, st- -Jur
kus, J. Jurkūnas, Jz. Juraitis, J. M. 
Jurkevičius, Jz. Kalvaitis, A. Karaitis,, 
Jz Kapačinskas, O. Kasperskiene, J. 
Kasys, P. J. Kovas, V. Konkulevičius, 
A. Koncė, K.Kureišis, E. Kuraitis, VI. 
Kreivys, A. Kriščiūnas, V. Krazewski, 
P. A. Kvantas, St Kybartas, J. Laba
nauskas, V. Lapačinskns. V. Lavinskas, 
Lenel Bros. Baking Co., R. Levickas, Li
thuanian Club, U. Lipčienė, Jz. Macke
vičius, J. Macas, K. Maldėnas, K. Ma- 
lonis, A.Maskoliūnas, J. Maželis, K. 
Mereckis, A. Mikštas, P. Miliauskas, 
Mitkus, M. Miiuška, A. Mickus, J. 
Montvilas, Z. Navickis, Br. Nainys, M. 
Naujokas, Ap. Naujokas. Noris — Neris 
Real Estate, P. O. Norvilas , A. Čiren
tas, Original Promot. Ine., J. Paulius, 
M. Pauperas, Jz. pečkaitis (pereit, met. 
jis aukojo $10. —, o buvo paskelbta —
— $5. — atitaiso'ma), Jz Petkus, V. 
Petrauskas, A. Pipiras, J. Povilaitis, K. 
Povilaitis, Br. Pranulis, St. Predkelis, 
St. Pulkauninkas, R Pūkštys, B. Puke- 
levičiūtė, R. Ramanauskas, V. Rama
nauskas, K. Radvila. L. Raila, Jz. Ras
tenis, A. Rožėnas, V. Radžius, J. Savo- 
kaitis, A. Šantaras, R. Sears, I. T. Se
rapinas, O.A. Siliūnas, Sholton, Iz. Sih- 
kevičiūtė, K. Skaisgiris, J. šliteris, Jz. 
Stasiulis, F. P. Stončius, J. Stočkus, J. 
S. Strokus, J. Stulga, Ig. Slapinskas, 
A. šlapelis, K. Šidlauskas, Šileikienė, J.

Šiuperis, Ad. Trinkūnas, J. Tričys, V. 
Tumėnienė, A. Tumaitis, A. Tveras, A. 
Umbražiūnienė, B. A. Urbonas, K. Val- 
dis, L. Vanagas, P. Vaičekauskas, L. 
Vasiljevas, Jz. Venckauskas, Ign. 
Venckus, J. Veselka. E. Vengras, Z. 
Valavičius, D. Varnas, K. Virpša, P. 
Želvys, A. Zigaitis. P. Žilys, V. Žu
kauskas, J. Černius, M. O. Jurgutis.

$4. — Osk. Kremeris,
$3. — M. Baltrimas, K. Bielskis, V. 

Birgelis, P. Brizgys, S. Brizgys, Conti
nental Hair Stylist, A. R. Dapkus, A. 
Diksnys, L. Diržinskis, J. E. Ekertaitis, 
J. J. Gilys, V. Gorinąs, A. Jakutis, V. 
Kudirka, J. Kupcikevčiūtė, Br. Ruzas, 
O. Niaura, A. Paužuolis, Jz. Petkūnas, 
Poderis, K. Puskunigis, K. Sekmokas, 
A. Valys, Jz. Vaznelis. J. Vilkas,

$2. — 71 asm., $1.50 — 1 ir po $1.
— 55 asmens. Iš viso $3,023.10.

Vytauto Kregždžio seniūnijoje:
$30. — St. Petokas,
$25. — Kerelis Bros. Constr. Co.,
$15. — V. Petrauskas,
$10. — J. Bakšys. K. A. Griškus, A.

Graužinis, B. Karazija, J. Dudėnas, M. 
Monkus, H. Micewich, Petkus Funeral 
Home, J. Poškus, dr. Ringus, J. Star
kus, J.Stankūnas, K. Stankus, J. Tara
sevičius. P. Urbutis, V. Žemaitis,
$5. . N. Abromas. B. Angelaika, A. An

drijauskas, Brosokas, B. Barškėtis, V. 
Baltrušaitis, J. Butvilą, kun. J. Domei
ka, V. Diminskas, Z. Degutis, S. End- 
rtjonas, V.Eigelis, A. Jurčius J. Jakai
tis, B. Galeckas, P. Gaigalas, S. Geš
tautas, V.Kregždys, L. Kankus, A. Lie
tuvninkas, B. Morkūnas, S. Mankus, K- 
Miklovaitis, V. Nungaudas, V. Norušis, 
A. Pabrėža, S. Paulius, V. Plioplys, K. 
Pumputis, R. Pauliukonis, B. Prieal- 
gauskas, A. Poceliūnas, Polikaitis K. 
A. Pimpė, S. Radvila, L. Rutkauskas, A. 
Radvila, Z. Šmulkštys, V. Snarskis, J. 
Šmotelis, V. Starkus, A. Stankus, V. 
šarka, . Shimkus, p. Tamulionis, B. 
Užusiems, K. Vaitkevičius, S. Vanoras, 
J. vedegys, V. Žirgulevičius.

$4. — K. Ališauskas, J. Stonkus. 
fBus daugiau)

(Tęsinys)
Gage Parko 56 skyriuje:
$15___ A. K. G. Pūdymaitis,

$10. — R. Bakaitis, A. Ir. Balei- 
šis, Jurkštas, O. Miniotas, A. E. Rep
šys, A. Skrupskelis, V. Baleišytė,

$5 — A. Augustinas, Jz. Baltramo- 
naitis K. Barkauskas, V. E. Binkis, J. 
Bukaveckas, D. V. Butėnas, E. Gailevi- 
čiūtė, A. Baleišienė, Gaižutis, J. Guo- 
bužis, Keruliai, J. Kregždė, B. Kvik
lys, Juodeliai, J. J. Račkauskai, A. 
Jautokas, V. Jautokaltė. R. Jautokas, 
V. Jautokaitė, M. Jokūbaitytė, K. Ra
manauskas, K. Rimas, E. A. Kamins
kai,, P. Matiukas, Mieželiai, Stokes, 
Em. Petrauskaitė, P. šimoliūnas, J. E. 
Vilutis,
$3. — Andriušiai, A. Drobnys, J. Jur

kus, J. Petrelis, L. Tijūnėlis, Stepo
naičiai,

$2. A. Cukrinas, Dragūnaitis, A. 
Kabliauskas-, Kreipa, Jurkus, Mažutis, 
P. Ramoškėnas, St. Trimakas, A. Sau
dargas, P. Skrinskienė, Pr. šulas. Vis- 
gonienė, L. šulas,

$1. — Kay, šulaltienė, Kasilionis,
Margis ir Paliulis. Iš viso $279.00.

Balfo 5 skyriuje — Maruuette Par
ke, Jz. Mackevičiaus seniūnijoje:

$500. — dr. R. Sidrys,
$100. — Lietuvių Evang. Liutero- 

nių parapija, inž. J. Stankus,
$50. — Mar Šalie Chicago Comp., 

Rask-Rasčiauskas,
$35. — A. Norgėla,
$30. — Alg. Karaitis,
$25. — Jays Food Co., Anheuser- 

Basch Ine., Cicero Rye Bread, A. & L. 
Hosiere Co., L. Grackius Co., J. Mig
linas, J. Namoff, J. Shurna, Ad. Vait
kevičius,

$20. — J. M. Palubinskas, J. Savic
kas, Smith A. &L. Distr. Co., St. Ur
bonienė. XX,

$15. — Audzijonis, V. A. Lesniaus- 
kas,

$12. — Jz. Sadūnas.
$10. — A. Abaris. Jz. Ankus, A. 

Aleksandravičius, A. S. Adomaitis, J.K. 
Baltramonas, A. M. Balčytis, K. M. 
Bielevičius, A. Budrytė, J. Bušnys, V. 
Butkus, prel. V. Černiauskas, kun. P. 
Dambrauskas, Jz. Daunoras, Jz. Dėdi
nas, K. Dudėnas, St. E. Geštautas, J. 
Gražys. V. Grėbliūnas, Great Lakęs 
Wine Co., K. Grina, Jz. Grybinas, V. 
Indrulėnas, J. S. Jakubonis, P. Janulis, 
J. Jonikas, kun. Jaunius Jurcys Phar
macy, J. G. Juška, A. Kalvaitis, Kamins- 
ki. J. Kanišauskas, Phil. Kniukšta, O. 
Kapteinis, A. Kareiva, K. Kronienė, V. 
Kuliešius, J. R. Kuzas, B. K. Laurina
vičius, St. Lekavičius. Ad. Lietuvnin
kas, Jz. Lukas, O. Mažonytė, A. Men- 
delis, V. Miceika, S. D. Miknaitis, L. 
Mockūnas, New Bakery, V. Pagirys, 
Pepsi Cola Gen. Bottles Ine., K. Plė
nys, Franskevičius, P. Pupius, Ad. 
Ruibys, M. Sirutytė, R. Stasiukaitis, A. 
Stiklakis, A. Stropienė, V. Stropus, 
M. Šveikauskas, P. Urbonas, VI. Užu- 
balis, St. Vaišvila. F. Valaitis, J. Yer- 
kis, žalnieraitis, Edm. Žukauskas.

$6. — M. Rulis, J. Vinciūnas,
$5. — Alg. Abramikas, J. T. Agiar, 

J. Adomaitis, W. Albrechtas, Alf. AI- 
čiauskas, G. V. Ankus, V. Armonas, A. 
Baltrušaitis, V. Balzaras, Z. Balnys, 
M. Bajoriūnas, K. I. Barzdukas, P. 
G. Bielskus, VI. Bielinis, Br. Berta- 
šius, E. Blinstrubas, A. Blinstrubas, 
P. Blekys, St. Budijus, Bugarevičius, 
P. Burkauskas, St. Briedis, B. Braz
džionis, Jz. Blažys, Jz. Bartkus, K. 
Černius, J. česunskas, K. Dabrila, M. 
J. Dambras, Alf. Dubauskas, A, Dun
dulis, K. Drunga, Pr. Eigelis, Elzber- 
gienė, J. Gaušas, M. Garlevičius, dr. 
Gečas, K. Genčius, T. Gliosas, A. Gul- 
binskas, kun. Griauslys, V. Gutkaus
kas, S. Iasuwrth. J. Indriūnas, J. Ilėiu- 
kas, S. K. Januška, L. Paras, P. Jadviršis, 
J. & J. Pharmacy, VI. Juknevičius, Z. 
Juknevičienė Jz. Juška. V. Jušketvi- 
čius, St. Jurjonas, J. Jankauskas, Ja--

............................m.... .
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
,l,ll|l*lllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||

............. ..................................... .................... .
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NEPEIKLAIISOMĄ LIETUVĄ STATANT

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. ’

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
.............................. .......... ....

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 met,, 
laikotarpį^ Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybes paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išocTv,,. 
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą kuri m bUKC 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.4’ 1 autonus pate

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois .
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams 8yventoJai Pne kny



Stovyklos ir organizacijos

ŠEIMŲ TALKININKĖS

ję
Šeimos metai jau yra įpusė

reibiJ1 g^^niam pravedimu 
«ia planų, paskaitų, nurody 

mų. iEki šiol, atrodo, dar ji 
permažai. Net permažai apie 
tai kalbama ir diskutuojama
+ ketuviškų šeimų gyvenimas 
tebeina ta pačia vaga kaip i, 
anksčiau, nes nėra nei tikslii 
užmojų, nei aiškesnių gairių 
nei buitinių nurodymų, šūkia 
yra geri — reikia šeimą pasta 
tyti centran, bet šūkių nepa. 
kanka, kad lietuviškos šeimos 
siektų specialiai nubrėžti 
tikslų. Paskelbtas šūkis kel- 
ti šeimos reikšmę, bet iki šio 
dar beveik negirdėti, kad tas 
šūkis kur nors taptų .ryškesne 
tikrove.

I lietuvišką šeimą sudėtos 
tautinio, dorinio ir religinio au
klėjimo viltys. Betgi šeima sa
vaime to siekia pagal savo iš
gales ir įsitikinimus. Šeimoms 
užkrauta auklėjimo našta pa
ruošti ateičiai darbininkų ir 
visuomenės vadų. Tačiau ir 
pačios šeimos tuo rūpinasi ir 
deda kartais net beviltiškas 
pastangas nugalėti aplinkos į- 
taką ir savo vaikuose sukurti 
tautinės atsparos ir dorinio to
bulėjimo pagrindus. Laikas, 
aplinkybės ir visa dabarties 
įtaka veikia mūsų nenaudai, 
nes pamažu visus lydina befor
mėje masėje. Gal tai pesimis
tiška, bet, iš šeimų tik reika
laujant ir viską paliekant tik 
jų pastangoms, yra visuome
ninės naštos perkėlimas ant 
silpnų pečių.

Lietuviška šeima išeivijoje 
laukia konkrečios pagalbos. 
Nugirsta, kad Chicagos Liet. 
bendruomenė rengėsi specia
liai paminėti šeimos reikšmę 
ir iškelti visus tuos, kurie ak
tyviai talkina šeimos autori
teto ir auklėjimo uždaviniams 
ir pasiuntinybei. Bet ir apie tai 
nutilo gal dėl tų pačių priežas
čių, kad kiekvienas didesnis 
užmojis susitinka su žvairu 
žvilgsniu. O vistik šeimos lau
kia aiškesnio atsiliepimo.

*
Vėl artinasi vasaros laiko

tarpis. Organizacijos planuoja 
stovyklas, studijų savaites, 
susibūrimus. Stovykloms jau 
planuojamos programos, ku
riose gal bus paliesti ir šei
mos reikalai. Jei stovyklos y- 
ra tautinio auklėjimo, lietuvių 
kalbos geresnio pramokymo ir 
ideologinio bei organizacinio 
paruošimo puikios priemonės, 
tai vistik dar to neužtenka, 
kad būtų tinkamiau pasiruoš
ta ir šeimos pareigų nušvieti
mui. Stovyklose bus studijuo
jamos politinės veiklos gairės, 
galimybės plačiau pareikšti 
laisvės troškimus, bet taip pat 
negalima užmiršti, kad ir po
litinei ateities veiklai tinka
mus vadus paruoš tik šeimos, 
kurios pačios gyvens laisvės 
troškimais ir tautinio auklėji
mo reikalais. Ar stovyklos ir 
studijų savaitės sugebės duoti 
atsakymus šeimos metams, 
kad šeimos suprastų savo pa
reigų svorį, dar negalėtume 
spėti, pažvelgę į iki šiol žino
mą praktiką ar šiems metams 
pramatytas programas.

Apie švietimą ir mokymą 
mes kalbame visose suaugu
siems skirtose vasaros stovyk
lose ir studijų savaitėse. Tai 
yra vienas svarbiausių uždavi
nių išsialikymo pastangose.

p

Spaudoj ir gyvenime

Naujasis Vatikano ministeris
PIRMININKAS

Vieton lig šiolinio Vatikano Vals
tybės sekretoriaus kardinolo Cicog- 
nani, jam pasitraukus, popiežius pa
skyrė kardinolą Jean Villot. Valsty
bės sekretorius Vatikane tai kaip ki
tose valstybėse ministeris pirminin
kas, taigi labai svarbus postas. Da
bar kard. Villot yra artimiausias po
piežiaus bendradarbis valdant Baž-
nyčfcl- , v. .

Apie kard. Villot daugiau žinių

Bet šiemet reikėtų į šiuos po
kalbius įjungti ir šeimos gy
venimą, šeimos atsakomybę ir 
naštos svorį, kad ne tik pa
čios šeimos, bet ir organizuota 
visuomenė sąmoningai tai per
žvelgtų.

Per dvidešimt penkerius sve 
tur gyvenimo metus pasikeitė 
sąlygos ir aplinkybės, taigi rei
kia nauju žvilgiu pažiūrėti ir 
dabartinę tikrovę, kad šeimų, 
mokyklų ir jaunimo organiza
cijų taikomos auklėjimo prie
monės tą tikrovę atitiktų. Ne
užtenka šiandien tik kalbėti 
apie tautines tradicijas, kurių 
jaunimas jau nebesupranta, 
bet reikia surasti būdų parody
ti jų tautinę tapatybę, kad at
rastų savyje skirtybes ir su
prastų savo paskirtį daugia
lypėje šio krašto visuomenėje. 
Vaikams reikia išryškinti šei
mos šilimą, jaunuoliams paro
dyti jų kelią dabartyje, o vy
resniesiems ir mokslus baigian 
tiems padėti susirasti save ir 
savo tautinius savitumus.

*
Nieko naujo nepasakome, kai 

kalbame, kad šeima yra tau
tinio, dorinio, žmogiškojo bran 
dinimo lopšys, jeigu konkre
čiomis pastangomis ir organi
zuotomis priemonėmis jai ne
padedame tokiu lopš’u išlikti. 
Griaunamas šeimos auklėjimo 
pagrindas, kai organizacijos 
ar net mokyklos jaučiasi turin
čios pirmenybę prieš tėvus. Tė
vai nuolatiniu įtikinimu ir pa
vyzdžiu padaro tautinį auklė
jimą jaunuoliui savaime aiš
kiu dalyku, bet tą aiškų daly
ką griauna, kai kuris nors ša
lutinių veiksnių tai pertempia, 
ilgomis ir graudžiomis progra
momis sukelia nuobodulį. Juo 
blogiau, kai kuri organizacija 
mėgina savo ilgoms progra
moms pana-doti, vaikus užsce- 
niuose išlaikydama ilgas va
landas ir atimdama jaunimui 
įprastą džiaugsmą.

Kad lietuviškos šeimos pa
kiltų į tinkamą aukštumą ir 
kad stovėtų joms priklauso
mam centru jaunimo ir suau
gusių organizacijos net mo
kyklos tur’ įsisąmoninti, kad 
jog tėra a-kiėjimo srityje tik 
tėvų talkininkės. Tėvai namuo
se turi sugebėti pasakyti sa
vo vaikams ’aip, kai mato rei
kalą tai pasakyti, bet taip pat 
turi pasakyti ir ne, kai to rei
kalauja auklėjimo reikalas. 
Organizacijos gi turi talkinti 
jaunimui sudaryti progų kul
tūringai ir natūraliai bendrau
ti, džiaugeis, linksmintis, bet 
kartu papildyti, ko negali duo
ti siaura šeimos aplinka. Ši 
talka turi būti gerai išmąsty
ta, išstudijuota Ir tėvams bei 
jaunimui tinkamai pateikia. 
Kitaip mūsų pastangos bus iš
sklaidytos ir suduš prieš 
mums nepalankią tikrovę.

Šeimos metais visų akys tu
ri būti nukreiptos j šeimų auk
lėjamąją įtaką, bet taip pat 
reikia ir pagelbėti auklėjimo 
srityje. O kad tai turėtų lau
kiamų rezultatų, reikia bend
rai aptarti ir surasti geriausių 
priemonių šeimos gyvenimą 
pastatyti centre, apie kurį suk
tųsi visas lietuviškas jauno
sios kartos gyvenimas, ir pa
skatinti lietuvišką visuomenę 
talkai, kad šeima taptų mūsų 
lūkesčių išsipildymu. Pr. Gr.

duoda Vatikano laikraštis “Osserva- 
tore Romano”. Jis yra prancūzas, gi
męs 1905 m. Mokslą pradėjo krikš
čioniškų brolių ir vienuolių maris 
tų vedamose mokyklose. Lankė Ka
talikų instituto seminariją Paryžiu
je, o paskiau studijas gilino Šv. To
mo Akviniečio universitete Romoje. 
Kunigu įšventintas 1930 m. Gavęs 
dogmatinės teologijos daktaratą ir

(Nukelta į 9 psl.)

Amerikiečiai kariai kovoja A Shau Valley vietovėje, dėl kalvos kurią dėl jos kruvinumo amerikiečiai pavadino 
Hamburger Hill. Čia žuvo keletas šimtų Šiaurės Vietnamo karių, o taip pat keliasdešimt amerikiečių.

PASTANGOS KARUI UŽBAIGTI
Valstybes sekretoriaus kelionė į Vietnamą ir pasitarimai Paryžiuje

JAV įsivėlimas į Vietnamo ka GEDIMINAS GALVA
rą nepateisino dėtų vilčių. Eilė 
priežasčių vertė beprasmišką 
karą tęsti. Vietnamo karas su
rišo JAV rankas užsienio poli
tikoje. Tūkstančiai jaunuolių 
žuvo. Krašte iššaukė politinę 
įtampą ir infliaciją. Karą už
tęsti bandė tik turčiai, kalą nau 
jus milijonus, ir jų talkininkai.

Jau prieš kelerius metus iš
ryškėjo JAV beprasmiškumas 
dalyvauti Vietnamo kare Tarp 
amerikiečių ir Pietų Vietnamo 
rikiuotojų seniai prasidėjo trin 
tis. Sukurtos prielaidos karui 
pateisinti tik paviršutiniškai gal 
vojančius ar politiškai negalin
čius svarstyti tegalėjo įtikinti. 
Beveik vienerius metus užsitę- 
sę pasitarimai Paryžiuje nepa
judėjo iš vietos. Abi šalys jau
tė, kad reikia keisti laikyseną 
fronte ir prie derybų stalo. Ne 
kare kritusios aukos, bet abiejų 
šalių savigarba vertė daryti at
sargius žingsnius taikai siekti.

Vietkongo reikalavimai
Vietkongo atstovas Tran Bu 

Kiem -Paryžiuje gegužės S d, 
įteikė pasitarimų dalyviams de
šimtį reikalavimų taikai Viet
name įgyvendinti. Pasirėmus 
1954 m. susitarimu Ženevoje, 
krašto nepriklausomybė turi 
būti "atstatyta”. JAV kariuo
menė turinti būti atitraukta.. 
Vietname “įgyvendinama” de
mokratinė santvarka. Rinkimai 
būsią daromi tik pasitraukus 
amerikiečiams kariams. Pietų 
Vietnamas palaikys diplomati
nius ryšius su visais kraštais. 
Krašto apjungimas būsiąs da
romas tik žingsnis po žingsnio. 
Abu Vietnamo kraštai neturi 
dalyvauti karinėse santarvėse. 
JAV turi atsiteisti už karo nuo
stolius.

švelniau išreikšti reikalavi
mai kelia daugelį klausimų, ku
rių aptarimas mažai tepatalki- 
ninkautų nesutarimams išryš
kinti.

Sujudimas Wa.sh i n g tone
Washingtonas sukruto. Prezi

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

98
Hildergardė skubiai apkabino Charlottę ir pabu

čiavo. Tada atsisveikino Vytautą ir įšoko į mašiną. Jos 
akys buvo pilnos ašarų. Ji įsitvėrė Donaldo rankos ir 
sėdėjo tylėdama.

— Sudiev, draugai, susitiksim Pennsylvanijoj, — 
šūktelėjo Donaldas, ir po minutės mašina dingo sar
gybinių saugojamuose vartuose.

49

— Vytautai, aš turiu specialų pasiūlymą, — pa
sakė Charlottė Vytautui Bremene.

— Taip?
— Tai mūsų paskutinė diena Vokietijoje. Aš keis

tai jaučiuosi. Ar nenori šią popietę nueiti į kiną? Tai 
mūsų paskutinis galimumas.

— Kodėl ne? Puiku. Einame.
Bremenas buvo antroji pereinamoji stovykla pake

liui į Ameriką. Čia suplaukdavo keleiviai iš visų Vo
kietijos vietų, įskaitant ir Vakarų Berlyną. Vieta buvo 
maža ir perkimšta, bet čia emigrantai buvo laimingi, 
nes čia laukdavo tik keletą dienų, kol juos išgabenda

dentas R. Nixonas nesitenkino 
oficialiais pasitarimais vyriau
sybės ir saugumo tarybos po
sėdžiuose. Jis aiškinos Vietna
mo karinę raidą su kariuomenės 
vadu Saigone gen. Abramu, ryš
kino politinius klausimus pokal
biuose su senatoriais. Valstybės 
sekretorius William P. Rogers 
siunčiamas tartis su Pietų Viet
namo prezidentu Ngujen Van 
Thieu. Jo pasitarimai nebuvo 
sklandus. Jiems pasibaigus 
Thieu ruošiasi vykti į Washing- 
toną pokalbiui su prez. Nixonu. 
Jis siekia, kad amerikiečių da
liniai šiais metais liktų kraš
te. Pietų Vietnamo vyriausy
bė esanti nusistačiusi neleisti 
komunistų organizacijoms rin
kimuose dalyvauti

Viešasis sujudimas sekė po il
gų slaptų pasitarimų. Šiuo me
tu peranksti kalbėti apie pogrin 
džio veiklą. Nėra abejonės, kad 
tarpininkai buvo ir Sovietai, pa
kartotinai JAV kaltinę imperia
lizmu, nes pastaruoju metu jie 
viešai skatino Šiaurės Vietnamą 
ir Vietkongo frontą daryti JAV 
nuolaidas.

Prez. Nixono kalba
Gegužės 15 d. pasakytoje kai 

boję JAV prezidentas bandė de
rinti kraštutinumus — baigt1 
karą, bet laikyti amerikiečių da 
linius, iki Pietų Vietnamas pa
siruoš savo jėgomis kovoti, s;6k 
ti taikos, baigti beprasmišką 
karą, kariniu jėgos spaudimu 
neprimesti taikos sąlygų, būti 
tarpininku tarp abiejų Vietna
mu, bet ginklu priešintis, iki 
bus įgyvendinta taika.

Prezidentas atvirai tarė, kad 
JAV įsijungimas į Vietnamo ka
rą buvo beprasmiškas. Bepras
miškos ir 35,000 amerikiečių 
mirtys, kai Nixono žodžiais JA 
Valstybės nesiekia Vietname ka 
rines įgulas laikyti ir sudaryti 
karinę santarvę su Vietnamu. 
JAV prezidentas nesidomi Pietų 
Vietnamo būsima santvarka ir

vo į Bremenhaveno uostą.
Vytautas ir Charlottė įsėdo į artimiausią tramva

jų ir pervažiavo per sugriauto miesto centrą. Ten bu
vo dar didelė dalis prie miesto salės, kuri pastarojo ka
ro metu nebuvo sugriauta.

Jie įėjo į teatrą ir atsisėdo viduryje didelės salės 
stebėti prieškarinio vokiečių filmo “Concert in Moli”.

— Man patinka gera muzika, — pasakė Charlottė, 
vos prasidėjus programai.

Muzika buvo klasiška ir susirinkusieji susikoncen
travę klausėsi. Charlottė pasikėlė nuo kėdės ir pasi
lenkusi į ausį sušnabždėjo Vytautui:

— Aš tuoj sugrįšiu. Pasaugok mano vietą.
Ji išėjo į koridorių ir Vytautas jos laukė kurį lai

ką, bet, kai ir penkiolikai minučių praėjus ji nesu
grįžo, Vytautas pasikėlė ir išėjo ieškoti. Jis surado Char 
lottę sėdinčią netoli įėjimo. Mergina buvo išblyškusi ir 
šypsojosi. Vytautas nuskubėjęs prie jos paklausė:

— Klausyk, tu nesijauti gerai? Kas tau yra?
— Nieko, aš jau dabar geriau jaučiuosi. Ten bu

vo blogiau. Aš šiandien nedaug valgiau, vos neapal- 
pau. Aš nenorėjau tau sugadinti malonios programos.

— Ar manai, kad mes turime grįžti atgal?
— Aš nežinau, — svarstė mergina, — aš nenoriu 

nustoti to gero filmo, kuriame tiek daug puikios muzi
kos.

— Filmas nėra esminis reikalas. Jeigu nesijauti ge
rai, mes turime grįžti namo.

Jie išėjo iš kino ir paėjo ligi kampo, kur stojo 
tramvajus. Oras buvo skaidrus ir šaltas. Vakarų dan
guje tebuvo tik keletas debesėlių.

Rimties valandėlei

ŽMOGUS IR ŠVENTOJI 
DVASIA

neprieštarauja abiejų Vietnamu 
apjungimui.

Prezidentas sunaikinęs praei
ties politinius stabus tiesia til
tą taikos siekti. Jis žada metų 
tarpsnyje amerikiečių įgulas iš 
Vietnamo atšaukti, jei Šiaurės 
Vietnamas atitrauks savąsias 
įgulas iš Pietų Vietnamo.

Šiuos taikius siūlymus ven
gia įsprausti į besąlyginių rei
kalavimų rėmus. Prezidentas pa 
si ruošęs išklausyti priešo siūly
mus ir derėtis.

Pasitarimai Paryžiuje
Prezidento kalba paruošė dir

vą baigti tuščiažodžiavimo var
žybas Paryžiaus pasitarimuose.

Šiaurės Vietnamo ir Vietkon
go atstovai Paryžiaus pasitari
muose padarė pastabas JAV 
prezidento kalbai, bet jo siū
lymų neatmetė.

Didžiausias nepasitenkinimas 
iškilo Saigone. Jo vyriausybė 
nepritaria prezidento teigimam, 
ypač jo lanksčiam būdui per
tvarkyti P. Vietnamo vyriau
sybę. Prez. R. Nixono žodžiais 
Washingtone ir Saigone iškilęs 
tarpusavis nepasitikėjimas truk 
do kraštų bendradarbiavimą.

Paryžiaus pasitarimai sulau
kė rimto pagrindo. Prezidento 
Nixono 8 sąlygos ir Vietkongo 
10 reikalavimų įspraudžia pasi
tarimus į rėmus. Šalių kai ku
rios sąlygos sunkiai suderina
mos. JAV mažais žingsniais sie
kia susitarimo, kai priešininkas 
reikalauja didelio masto pakiti
mo, staigaus amerikiečių ka
riuomenės atitraukimo, nors 
Vietkongas, reikalavimus pas
kelbus, pradėjo aštrius kari
nius puolimus.

Washingtonas švelniai prabi
lo. Po tokios prezidento kalbos 
krašto apsaugos sekretorius 
Laird pateikė atstovų rūmams 
papildomą biudžetą modemiš
kais ginklais apšarvuoti Pietinio 
Vietnamo kariuomenę. Šis žygis 
rodo, kad JAV nėra linkusios 
bet kuriomis sąlygomis užbaigti 
karą Vietname.

Sekminių — Šv. Dvasios — 
paslaptis yra Velykų paslapties 
vaisius, Sekminės seka iš Vely
kų ir Kristaus į Dangų Įžengi
mo. Šv. Petras savo Sekminių 
pamoksle sako: "Dievo dešine 
išaukštintas ir, gavęs Tėvo 
Šventosios Dvasios pažadėjimą, 
jis ją išliejo, kaip jūs patys ma
tote ir girdite” (Apd. 2,33).

Bažnyčios liturgijoje Sekmi
nės yra viena iš didžiausių šven
čių, nes tai yra Velykų pratęsi
mas ir sykiu jų užbaigimas. To
dėl Velykų prasmė glūdi ir Sek
minėse. Tik čia ji išeina aikštėn 
kitokiu pavidalu. “Velykos yra 
Atpirkimo pagrindas. Tai mir
ties pergalės šventė. Sekminės 
yra Atpirkimo išvystymas ir 
vykdymas istorinėje žmonijoje. 
Tai gyvenimo Dievuje šventė. 
Velykinių Mišių sekvencijoje 
skaitome, kad gyvenimo kuni
gaikštis miręs viešpatauja — 
dux vitae mortuus regnat vi- 
vus. Tačiau šį Jo viešpatavimą 
neša ir vykdo Šventoji Dvasia, 
kurią Jis pats buvo pažadėjęs 
atsiųsti ir iš tikro atsiuntė. Sek
minės tad giliausia prasme yra 
Kristaus viešpatavimo, Jo per
galės ir Jo triumfo šventė. Ta
čiau ne to, kuris vyko vienkar- 
tiškai Juozapo iš Arimatejos iš
kaltame kape, bet to, kuris vi
sais laikais vyksta pasaulio is
torijoje : kiekvieno žmogaus šir
dyje ir kiekvienos bendruome
nės gyvenime” (A. Maceina).

Sekminės yra Kristaus Baž
nyčios įkūrimo šventė. Šv. Dva
sia yra Švč. Trejybės meilės 
reiškėją; ji yra meilės ryšys 
tarp Tėvo ir Sūnaus, be to, Tė
vo ir Sūnaus, kaip atskirų as
menų, vienybės ryšys. Ji yra 
reiškėją Šventosios Dievo valios, 
atseit, jo šventumo reiškėją — 
Šventoji Dvasia, Šventumo dva
sia.

Šventoji Dvasia, nužengusi į 
tvarinį, pakeičia jį Dievo Sū
naus pavidalu. Kaip sudievino ir 
išaukštino Kristaus žmogystę, 
taip ji sudievina ir išaukština 
Kristaus nariu tapusį tvarinį. 
Ji yra dėl to amžinosios la’mės 
laidas ir “užstatas”. Kai ateis 
laikas, ji baigs savo darbą, mus 
išaukštindama.

Tikėjimo išpažinime yra vie
nas posakis, kurį mažai kas de
ramai supranta, o daugelis vos 
pastebi: “Tikiu į šventųjų bend
ravimą”. Daug žmonių, net teo
logiškai išsimokslinę, galvoja, 
kad čia pirmiausia kalbama apie 
dangaus šventuosius. Bet taip 
nėra. Šiuo atveju “šventieji” rei
kia suprasti visus pašventintuo
sius, kurie yra įjungti į mistinį 
Kristaus kūną — Bažnyčią: gy
vieji ir mirusieji, šventieji že
mėje, skaistykloje, danguje. 
Šventas yra kiekvienas, kas tu
ri dieviškąjį malonės gyvenimą, 
'kuriame siela tampa dieviško

— Aš jau daug geriau jaučiuosi, — pasakė Char
lottė, — šviežias oras mane gaivina, — ji atrodė vėl 
rūžavai •

Atėjus tramvajui jie įlipo.
— Žinai, — pasakė Charlottė, valandėlę pavažia

vus, — aš norėčiau paėjėti- Lipkime sekančioj susto
jimo vietoj ir eikime į stovyklą pėsti.

— Ar tu esi tikra, kad galėsi eiti?
— Taip, einame.
Sekančioj sustojimo vietoj jie išlipo ir nuėjo. Buvo 

prietema. Jie pasuko į šoninę gatvę, vedančią stovyklos 
link.

— Žiūrėk, Vytautai, ten tiek daug žmonių, — paro
dė stovyklos link.

— Eime pažiūrėti, — tarė Vytautas.
Jie perėjo skersai gatvės ir pasiekė šaligatvį. Neto

li įėjimo vartų buvo mažas skveras su senu paminklu. 
Apie paminklą būriavosi grupė žmonių, daugiausia mo
terų. Vytautas ir Charlottė įsimaišė į jų tarpą.

— O, dabar žinau, kas čia, — tarė Vytautas, — 
tai yra juodoji rinka- Eime namo, tu esi pavargus.

— Palauk minutę, žiūrėk, ten tokia elegantiška 
moteris, aš manau ji yra vokietė- Aš šį paskutinį va
karą noriu susitikti vokiečių. Eime pas ją, — paėmė 
už parankės ir nutempė-

Abu prisiartino prie grupės. Vidury buvo mote
ris, maždaug šešiasdešimt metų amžiaus. Jos veidas 
buvo šaltas ir išdidus.

— Kada nors buvo graži moteris, — pasakė Char
lottė.

LBna damrianJi

sios prigimties dalininke ir Švč. 
Trejybės šventove. “Ar jūs ne
žinote, kad esate Dievo švento
vė, ir Dievas gyvena jumyse” 
(1 Kor. 3, 16). Šv. Dvasia gyve
na žmogaus sieloje, kuri tapo 
Kristaus nariu. Iš šio gyvenimo 
plaukia sielai palaiminga Šv. 
Dvasios jėga ir įtaka. Ši palai- 
mhiga jėga pasireiškia pagaliau 
sielos sudievinimu. “Dievas per 
jį dovanojo mums didžiausius ir 
brangiausius pažadus, kad jūs 
jais pasidarytumėte dieviško
sios prigimties dalininkai” (2 
Petr. 1,4-. Šią į Dievą panašią 
sielos būseną mes teologiškai 
vadiname “pašvenčiamąja ma
lone”. Tad pašvenčiamoji malo
nė yra ne kas kita, kaip dalyva
vimas Dievo prigimtyje; per ją 
mes daromės panašūs į Dievą. 
Iš pašvenčiamosios malonės 
plaukia sielai visos jos sudievi
nimo galios. Per ją mes įgau
name galią dieviškai ir su Die
vu mąstyti, norėti ir veikti. Per 
ją mes įsijungiame į triasmenio 
Dievo gyvenimą.

Dievas yra mumyse, ir visa 
Švč. Trejybė gyvena mūsų sie
loje, kaip šventoje Bažnyčioje, 
per nuolatinį šventą su mumis 
bendravimą. “Kas mane myli, 
laikys mano žodį. Ir mano Tė
vas jį mylės, mes pas jį ateisi
me ir padarysime pas jį buvei
nę” (Jon. 14,23).

Taigi ši tikėjimo tiesa reiš
kia, kad šventieji ar pašventin
tieji yra sujungti vidine Kris
taus kūno vienybe. Šią tiesą ga
lima ir šitaip išreikšti. Tikiu 
Bažnyčią, kaip mistinį Kristaus 
kūną, kuriame sujungti visi Die
vo trejopos valstybės nariai. Iš 
to galima daryti išvadą, kad 
šventieji danguje gab padėti 
mums ir skaistyklos sieloms, o 
mes skaistyklos sieloms. Bet 
tai nėra vienintelė galima ir 
svarbiausia išvada. Svarbiausia 
išvada yra ši: mes krikščionys 
esame vieni su kitais sujungti 
Kristaus kūno vienybe. “Aš 
vynmedis, jūs vynmedžio šake
lės. Kas pasilieka manyje, ir aš 
jame, tas neša daug vaisiaus, 
nes be manęs jūs nieko negali
te padaryti. Jei kas nepasiliktų 
manyje, bus laukan išmestas, 
kaip šakelė, ir sudžius” (Jon. 
15,5).

Dvasia, Viešpatie, ateik,
Spindulių daugaus mums teik,
Žemės klystkelius nušviesk!

Atitrauk mus nuo klaidų, 
Dvasios šalty duok jėgų. 
Tiesink vingius mūs takų.

(Iš Sekminių himno.)
K. Br.

— Pasaulyje per 39 d. gims 
ta tiek žmonių, kiek gyvena 
visame New Yorke.



4 DRAUGAS, šeštadienis

Algirdo J. Kasulaičio paskaita 
(žiūr. J. Daugi. “Draugo” 113 nr.) 
apie komunizmo grėsmę gali būti 
įžanga ir posūkis j konkretesnius pa
sireiškimus. Ypatingai yra svarbios 
vysk. Vincento Brizgio pareikštos! 
minyts ir išvados. Viena jų — tai! 
gyvas reikalas mums ypač jauni
mui įsijungti į antikomunistinius są
jūdžius Amerikoje.

Daugeliui Chicagos lietuvių su 
pagrindu yra sukeltos abejonės dėl 
šiame mieste intensyvaus platinimo 
vadinamos prieškomunistinės lite
ratūros, dėl kurios liberalai turi pro
gos apšaukti veik visą prieškom. 
veiklą kaip rasistų, ekstremistų, 
antisemitų ir kt. pasireiškimus.

Ilgą laiką palaikau ryšius su stu
dentų prieškomunistine, konserva
tyvia organizacija — Young Ameri- 
cans for Freedom, Ine., 1221 Mas- 
sachusetts Avė., Washington, D.C., 
20005. Daug prieškomunistinių pa 
sireiškimų yra užregistruota šios 
organizacijos kredituose. Pereitais 
ji suruošė komunizmo teismą, kurio 
eiga ir išvados buvo teigiamai įver
tinti ir šiame dienraštyje.

Pradžiai rašytina prašant infor
macijos. Jaunimas ten galės pasi
reikšti veiklos srityse, kurios sutam
pa su pagrindiniais veiksmais Lie
tuvos laisvinimo eigoje, o vyresnie
ji — paremti bendras idėjas, nau
dingas Lietuvai ir Amerikai.

Šia proga dera prisiminti mažai 
išgarsinto prieškom. informacijos se 
minaro svarbias išvadas. L Infor
macija yra geriausias ginklas prieš 
komunizmą, o seminarai yra gera 
priemonė veiklai puoselėti ir jėgo
ms telkti; 2. Padėti suruošti tokius 
seminarus vien jaunimui; 3. Prie di
desnių organizacijų steigtini infor
macijos židiniai su vertėjų grupė
mis. Tai padėtų nugalėti kalbos ir 
apiforminimo sunkumus. Seminaro 
darbai yra įrašyti magnetono juos
tom Jomis galės pasinaudoti pana
šių seminarų rengėjai.

Pranas F. Lukas

IŠKILMINGOS LAIDOTUVES

Trnava mieste Čekoslovaki
joje buvo iškiLmingai palaido
tas 72 metų amžiaus Trnavos 
vyskupijos apaštališkasis ad
ministratorius vyskupas Amb
roz Lazik, priklausęs vyriausiai 
Vatikano Tarybai liturginės 
reformos įgyvendinimui. Laido
tuvėse dalyvavo 16 vyskupų, 
būtent visi Čekoslovakijos vys
kupai, Egerio arkivyskupas 
Brezanoczy iš Vengrijos, Eisen 
štadto vyskupas Lašalo iš Aus
trijos slovakų kilmės Gary vys 
kūpąs iš JAV-ių, apie 5.000 ku
nigų, . vienuolių ir seserų, bei 
virš 20.000 Čekoslovakijos ti
kinčiųjų. Apaštalų IStostui lai
dotuvėse atstovavo Vatikano 
valstybės Sekretoriato patarė
jas prel. Giovanni Cheli, kuris 
perdavė šventojo Tėvo užuojau
tų ir specialų apaštališkąjį pa-

DĖMESIO!
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽU VIZITINII, KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 68rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-
nadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
>o pietų. perduodama: vėliausių 
Muauimių žinių santrauka ir ko- 
nentarai. muzika dainos ir Mag- 
lutės pasaka. Programą veda — 
4tepOiiiM J. Minkus. Biznio reika- 
ais kreiptis į: Baltlc Florists — 
rfflų bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
IN 8-0480. Ten pat gaunamas ir 
Uenraštis “Draugas”.

, 1969 m. gegužės mėn. 24 d.

PADĖK A
Savo gyvenime esu pergyvenęs 

ne tik gražių dienelių, bet ir mig
lotų. Tačiau dabai-, kada ištiko ma
ne šeimos didelė nelaimė, aš galvo
jau, kad aš likau vienas, bet pasi
rodė, kad gyvenant lietuvių tarpe 
aS buvau suprastas ir užjaustas ne 
tik moraliai, bet ir materialiai.

•lūs, mieli lietuviai, kurie esate 
prisidėję prie gražinimo man mano 
žmonos Aldonos ir motinos mūsų 
vaikams aš tariu nuoširdų lietuviš
kų ačiū: visiems lankytojams ligo
ninėse. visiems asmeninis prisiminu
siems mintyse ir maldose, visiems 
aukij organizatoriams ir aukotojams. 
Nuoširdi mano padėka kaimynams 
ir organizacijoms, kurios padėjo 
man pakeiti tas ypatingai aukštas 
gydimo išlaidas šiame, krašte.

Gal reikėti’ išvardinti visus as
meniškai, bet bijodamas praleisti 
bet kurio vardų, drįstu pareikšti 
bendra viešų padėkų visiems

Tik dabar supratau vieno rašytojo 
reikšmingus žiodžius: “Bevertis ma
no gyvenimas, jei tik sau gyvenu”.

Gar kartų nuoširdžiausias lietuviš
kas ačiū visiems bet kolkiu būdu 
padėjusioms mūsų šeimos nelaimėje.

Reiškiu pagarbų,
Ignas Ruginis ir šeima

laiminimą. Be to laidotuvėse da 
lyvavo ir federatyvinės čekų ir 
slovakų valdžios atstovai. Vys
kupui Lazik mirus, Slovakijos 
katalikų vyskupijos, išskyrus 
Roznava vyskupiją, nebeturi 
sau skirtų vyskupų, šventasis 
Tėvas tai priminė įkalbėdamas 
Slovakijos maldininkų grupei 
ir iškeldamas mirusio vyskupo 
Lazik paliktą dvasinį testamen
tą; kuriame jis ragina savo ti
kinčiuosius likti ištikimais ti
kėjimui ir pilnai įgyvendinti ar
timo meilės įsakymą...

PARDAVIMUI

Parduodamas vartotas Kimball 
(upright pianinas). Skambinkite: 
486-4949 po 5 v. v.

NORI PIRKTI _

IEŠKAU PIRKTI MARQUETTe' 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu, i 
Tarp 59-os ir 71-os’; tik ne kampi- j 
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi-, 
Uepti tel. HE 4-843 L____________j

MISCELLAN E~O~Ū"Š"-

8-2781
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR
METALO IR 
STIKLO;
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiK

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiamo visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, pi
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da- 
žx>me iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Finest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Expert Worl<manship Satlsfactlon 
Guaranteed. Auto air conditioners 
installed & serviced. Ali makes & 
models.
Action Automatic Transinission Co.

4300 W. 63rd St., TeL 735-4536

M O V I N G
Apdraustas perkraustyma.s 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

CLASSIFIED GUIDE
C O N T k A ( T o K

V = ri i= REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII1J 3M67 VVest 691h Street 

J TcL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau He
ilus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEEI MITAI 
4444 S. H'eslcrn, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

REAL ESTATE

67th & St. Louis
Tikrai gražioje ir ramioje vietoje 
į vakarus ir skersai gatvės nuo 
gražaus Marąuette parko — U/2 
aukšto mūro rezidencija su 4 dvi
gubo dydžio miegamais. Pilnas rū
sys, garažas. Čia tikrai laimės na
mai, malonūs, jūsų svajonių išsi
pildymas. Būsite laimingi. Kreip
kitės į Miracle Man, Skambinkite 
dabar.

M I C N A ELS 
Tel. 254-8500

5 kiunb. namas $12,000, 6 kamb 
gražuti $16,500.

8 kanfb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,600.

2- Jų būti) & Ir a kamb. $20,000
3- jų batu 2 po 4 ir 6 kanib. 

$28,000.
4- ių butų po 2 miegamuosua 5 

met, soitumo $49,600.
2 akini 7 kamb. rezidencija 2 aut. 

garažas $28,000.
8 kamb. rezid. 2 aut. garaia- 

$29,00.
3 geri bizniai: Suvų - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais Viščiukų ūkis 8 
akrai su naihais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,600.

P. ABROMAITIS R. E.
1005 Porter St. Lemont, III. 

Tel. 257-6675

HICKORY IIILLS 
Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8489 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13.600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel HE 4-2323.

Marąuette Pk. — 2450 W. 71 St. 2-jų 
aukštų namas 3 metų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam
binti 737-4576.

CICERO, PARKHOLM SPECIAL.
Mūr. 6 butų namas. 2 maš. mūr. 
garažas. Arti 22 ir 50 Avė. Pajamų 
$390 per mėn. Reikalinga taisymo. 
$34,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

Parduodamas 2-jų aukštų mūr. na
mas. 6 šviesūs kamb. 2-me aukšte; 
krautuvės patalpa 25x48 p. 1-me 
aukšte. Tinka didelei šeimai. Karš
tu vand. alyva apšild. Pilnas rū
sys. 2 (maš. garažas. Arti parap., 
valdiškų ir aukšt. mokyklų. Pietv. 
55 ir Damen. Kaina $22,000.

434-0270

PUIKUS PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

10 butų mūr. labai gerai užlaikytas 
namas. Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $76,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum. lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4*7450

CICERO. Pajamų mūr. bungalow, 
6 ir 4 kamb. Nuomos $85 į mėn. 
Modern. virtuvės, spintelės. Apyl. 
22nd ir 49th Avė. $26,500.

SVOBODA. 2134 S. 61st CL,
Jei neatsako skambinkit LA 1-7038

Platinkite “Draugą”.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. mieg. kambarys mote
riai. Maža kaina. Galima naudotis 
virtuve. Skambinti VVA 5-4138.
IŠNUOM. kambarys dirbančiam 
vyrui. Galima naudotis virtuve. 
Nebrangiai. 7034 S. Bell Avė.

434-9235
BET Ai: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 83. PR 8-8032
Nelaukit — utalregistruok.lt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Evergreen Park — 9300 S. Kedzie 
Naujas 6 butų mūr. de luxe na
mas. 1 butas 5% kamb., 3 po 
4y2 kamb. ir 2 po 3 kamb. Mūr 
garažas, platus sklypas. Kreipkitės 
į Henry, 9256 S. Kedzie Avė. 
Skambint 423-1725 arba

GA 2-2563
6 kamb. mūr. namas. Gazu apšild. 
Moderniška vonia ir virtuvė. Ga
ražas. Pusė bloko nuo šv. Kazi
miero vienuolyno. Virš $20,000.

VVA 5-5437
Arti 64 ir Karlov. Naujas 2-jų 
aukštų mūr. “octagon" frontu na
mas. 2 butai po 4y2 kamb Pilna 
pastogė ir rūsys. Mūro garažas. 
Platus sklypas. Kreiptis į Henry, 
9256 S. Kedzie, tel. 428-1725 arba 
GA 2-2563.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkjai. Garažas. 
$18,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

8. 4 ir 2-Jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Ibi mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. t^ngya. apžiūra lr valdy
mas. $16,000 piijAmų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų. 2 po 5 H kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47.500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

273* VV. 43rd SL — CL 4-2390

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas Vertiniai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Remkit tuos biznierius, kurie

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Skelbkitės “Drauge”. Remkite “Draugą”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

detnber of M.L.S.
A L E X

Maln Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Rlverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesČiuoMC Prašome niaukti 1 mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo
•■■■■MaMMMMMMMttaUMMNMMMMMMUMIMUIMIIMilMItMIlMųHIttIIIIIIUtUHMM*

VVRAI IR MOTERYS

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No experience necessary

One of the largest. cleaning con- 
tractors has openings for evening 
work. Good pay, paid vacations, 
hospitalization, Opportunity to
beeome foremen, toreladies and 
supervteors. Tivo refarence letters are 
needed. Applications are taken from 
9 a. m. to 3 p. m. Mon throuEh 
Fri.
Maintenance Services

825 W. Van Buren Street. 
TEL. — 341-1111

REAL ESTATE

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

Prie 68 ir W estėm 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie 71 ir Talman — Mūras. S bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

70 ir Wasbtenaw. Mūras — 2 pc
6 kamb. tr butas rūsy S-Jų kamb. 
$28,900

VAINA REALTY
2517 VV. 71st SL — RE 7-9515

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

8 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, {rengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

114 aukšto, 2 butai—6 lr 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
{ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (S mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Calltornla. 
$28,600.

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

5 H kmb. 3 metų mūr. buogaloa 
prie Marąuette Pli $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st SL TeL 925-6015

Bargain - $18,900
Įpėdiniai verčiami parduoti tuščią 
pilno dydžio 6 kamb. mūr. bunga- 
low. Modern. “plumbing” ir elek
tra. 2 maš. garažas. Nepaprastai 
žemi mokesčiai. Puikioj St. Nichol- 
as apylinkėj į šiaurę nuo 63-čios. 
Pasinaudokite žemais mėnesiniais 
mokėjimais — tikrai daug pigiau 
negu nuoma. Nepraleiskite progos 
Kreipkitės į Miracle Man.

Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 *4 akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Hlghway, Lemonto $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,600.

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

8 kamb. 16 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

4 butų liuksus mūras. Modernios
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 60 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.

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

ŠATAS — REALTOR

HELP VVANTED — MOTERYS HELI1 VVANTED — VYRAI

GEN’L OFFICE
Mature Woman. Permanent Work, 
Typing. Diversified Duties. Good 
Starting Salary. Southwest Area

Call CL 4-0717

EKECUTIVE
SECRETARY

For growing eoncern in Eik Grove 
Village. Good company benefits 
and salary. Mušt be intelligent and 
good epordinator.

HOURS: 8:30 TO 5

Call MR. CRIDER
437-1950

GENERAL OFFICE
Varied interesting duties. Mušt have 
light typing Modern small Office. 
Hours 9-5 p m. G day week.

SALARY OPEN
Call only if you desire full time, 
steady position.

CALL: M. ADEL, VVA 2-8404

HELP VVANTED — VYRAI ~

BATCH MAKER
AND ASS’T BATCH MAKERS. 

ALSO GENERAL LABORERS

Mušt be a high school graduate 
and have good work record. — 
Chance for advancement. Excel- 
lent working conditions. ,2 weeks 
paid vacation at the end of one i 
year, nine paid holidays, siek days, 
free insurance. Top salary.

See Mr. Katsulis

Madison Chemical Co.
34 So. 19th Avenue 

MAYVVOOD, ILLINOIS

ENGINEERS
SAN FRANCISCO 

TO $18,000
Civil Engtneer tvith structural and 
Steel building experienc.e plūs man- 
agement potential. State registered 
lieen.se preferred, būt not reąuired. 
Salary eommensurate tvith experl- 
ence and abiiity. Paid relocation. 
Send resume to:

MICHEL & PFEFFER
212 Shaw Road 

So. San Fraucisco, Cal. 94080 
An eąual opportunity emoloyer

tiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HELP VVANTED — VYRAI

TRANSPORTATION 
H A N G U P?

Starting Monday, May 26th, buses will be available to our door 
for all shift> RIDE FREE FOR INTERVIEW.

W E STILL OFFER:
• Opportunities for advancement • Security—No Layoffs
• 9 paid holidays • Many more benefits

OPENINGS IN PRODUCTION ON ALL 3 SHIFTS
APPLY N0W AND COMPARE 

Call Fersonnel Dept. at 446-4000 for details

BORDEN INC. 
CHEMICAL DIVISION

An Eąual Opportunity Employer

HELP VV’ANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Tiime: Permanent Position! Good Starting Salary 
Congenial Office

CALL MRS. P0WERS 826-5353

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

B.S. degree preferred and general duty. R.N. experience Excellnt salary 
and fringe benefits. Position avalable immediately. —

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR
REGISTERED NURSES

All shifts open. — Shift differential.
MEDICAL TECHNOLOGIST

REGISTERED A.S.C.P.
FOOD SERVICE DIRECTOR

Background of Home economics desirable, būt not necessary.
Full benefit program including retirement plan. Excellent Salaries.

VVrite or Call eollect: 206-533-0454)
DIRECTOR OF NURSING SERVICE

SAINT lOSEPH'S HOSPITAL
Box 229 ABERDEEN, VVASHINGTON 98520

SHIPPING CLERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST..
CHICAGO, ILIJNOIS

A growing company needs 

EXPERIENCED

MAN
for gen'l Plant Maintenance

Good salary and company benefits

CHICAGO DISPLAY C0. «
1301 Armitage Avenue 

MELROSE PARK, ILLINOIS
________ TEL. ES 9-8500

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop
See Mr. Fischer. Tel. 384-4141 

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Milvvaukee Avė., f’hieago *

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

I Y)R VVHOLESALER
Some experience helpful būt not 

necessary
Secure permanent position. 

Many fringe benefits 
Nr. Lincoln & Irving

Phone — 281-4845 »

MACHINIST 

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB — 

OVERTIME — TOP PAY
Good working cond’s. Paid vaca
tions, holidays and hospital insur-* 
ance. Small shop in Glenview, III.

TEL. 724-7200 

MACHINISTS
SETUP MEN, full or part time, for 
elther Warner Swasay 1 A.B or 
thread mills, Exc. fringe benefits, 
including profit sharing. A.pply 
Monday to Friday only.
Chicago Gear Works 421-6420 

An eąual opportunity employer

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

MYSTIC TAPĖ
1700 VVinnetka Avė. 
Northfield, III. 60093

utalregistruok.lt
lieen.se


Cleevlande š. m. gegužės 13 d. Visų Sielų kapinėse buvo palaidota I. Stankūnienė - Mašiotienė, čia su 
kun. žemaičių (iš šv. Jurgio parapijos) priekyje, giminės, draugai ir pažįstami prie a. a. Irenos kapo.

Nuotr. J. Garlos

Mūsų kolonijose

A.A. ZOSE TAMULEVIČIŪTĖ JURKIENĖ
Sfcaųdi žinia atėjo iš Lietu

vos. Teko patirti, kad ten, 
Vilniuje, netekome geros lietu
vės Jurkienės, kuri mirė balan
džio 2 d. širdies ataka. Palai
dota Vilniuje, Rasų kapinėse’ 
kur jau ilsisi jos mamytė ir 
svainis, dalyvaujant jos vyrui 
agronomui Danieliui Jurkui, 
poeto ir rašytojo broliui, sesu
tei Marytei ir jų šeimoms, gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems. Ji po II Pas. karo buvo 
ištekėjusi už agr. D. Jurkaus 
ir gyveno Vilniuje.

A. a. Zosė buvo Juozo Tamu
lio- Tamulevičiaus, gyv. Chica
goje, sesutė. To Juozo savano
rio — kūrėjo, mokytojo ir LB 
Švietimo Tarybos nario, todėl 
jam ir jo šeimai visi pažįstami 
bendradarbiai, o ypatingai sin- 
tautiškiai, kur 'buvo jų tėviškė, 
praleista jaunystė įr pergyven
ta daug džiaugsmo ir skausmo 
dienų, reiškiame nuoširdžiausių 
užuojautą ir kartu liūdime savo 
mielos sesutės netekus. Jos 
atminimui gegužės, 15 d. buvo 
atlaikytos pamaldos tėvų Jėzui 
tų koplyčioje.

Ji buvo gimusi Sintautuose, 
Saikių apskrityje, 1905 m. Ten 
gyveno jos tėvai Valerija ir 
Juozas Tamulevičiai, versdamie 
si prekyba. Augo trys vaikai: 
Juozas, Marija 'ir Zosė. Visi mo
kėsi ir skynėsi kelią į gyveni
mą. Marytė įstojo dirbti į Ša
kių valstybinį banką, Juozas

■ ?įprasi
. Ir*-

A. a. Zosė Tamulevičienė

♦ Spaudo) ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

pasiekęs mokslo laipsnį moralinėje 
teologijoje, jis pradėjo profesoriauti 
Clermont seminarijoje, o paskiau 
buvo pakviestas dėstyti Lyono katali
kų universiteto Teologijos fakulte 
te. 1942-1950 m. buvo to universi 
teto vicekancleris. Greit iškilo į ka 
talikų studentų vadovus ir į vado
vaujančius asmenis Katalikų ir so
cialinėje akcijoje. Nuo 1950 m. tapo 
Prancūzijos vyskupų sekretoriato 
direktorius.

Dabar jis Prancūzijos vyskupus 
aprūpindavo informacijomis, liečian 
čiomis to krašto krikščionybės prob
lemas, paruošdavo medžiagą vysku
pų konferencijoms. Jo rūpestingu
mas bažnytiniuose reikaluose ir jo 
parodytas sumanumas santykiuose 
su Prancūzijos vyriausybe atkreipė 
daugelio dėmesį. Juo ypač pasitikė
jo Lyono kardinolas Gerlier ir pa
skyrė savo vyskupu padėjėju. Su
šaukus II Vatikano suvažiavimą, po-

> piežius Jonas XXIII padarė jį šuva 
žiavimo pasekretoriumi. Paulius VI 
jį pakėlė į kardinolus ir Lyono arki
vyskupus, kur jis pasižymėjo dide
liais sugebėjimais bei stipria įtaka 
tarp visų Prancūzijos vyskupų.

1967 m. popiežius Paulius VI pa
kvietė jį vadovauti Dvasiškių kon
gregacijai. Dabar ruošiamas pirmas 
nepaprastas pasaulio vyskupų sino
das ir kard. Villot bus jo vadovu. 

*Jo darbas platus. Jis yra viešųjų 
Bažnyčios reikalų taryboje, jis na 
rys kongregacijų (Vatikano minis- 
terijųO Tikėjimo reikalų, apeigų, 
tikėjimo platinimo, švietimo, finan
sų administravimo; jis taip pat na
rys komisijų: naujo Bažnyčios tei
syno, Vatikano suvažiavimo doku
mentų aiškinimo ir . kitų. Tai ga
bus ir plataus pasitikėjimo ūžsitar-^ 
naves žmogus. »' r*

Worcester, Mass.

MOTERŲ S-GOS 5 KUOPOJ
Gegužės m. 5 d. įvyko susirin

kimas į kurį atsilankė gausus 
skaičius narių. Pirm. Watkins 
pakviestas dvasios vadas sukal
bėjo maldą už balandžio mėne
sį mirusią narę a. a. M. Grinie
nę. Baškienė padarė praneši
mą apie įvykusį Nauj. Anglijos 
apygardos Moterų s-gos suva
žiavimą Aušros Vartų parapijoj 
balandžio mėn. 27 d.

Įvykstančiam šiais metais Mo 
terų s-gos seime mūsų kuopą 
atstovaus kuopos pirm. Wat- 
kins ir N. Thompsonienė. Susi
rinkimas vienbalsiai jas išrinko.

Serga: M. Žemaitienė, Norite? 
vičienė ir Virbašienė. Visos gu
ji šv. Vincento ligoninėj.

Balandžio mėn. netekome vie
nos iš pirmųjų kuopos narių 
a. a. M. Orinienės. Velionė sten
gėsi kuo daugiau parapijos mo
terų įtraukti į 5-tos kuopos ei
les. Jos gyvenimo kelias nebuvo 
rožėmis klotas, tačiau, nežiūrint 
visų sunkumų, ji mylėjo Mote
rų sąjungą. Tretininkų drau
gijoje daugelį metų ėjo pirmi
ninkės pareigas ir išaugino gau
sią šeimą. Trys dukrelės įstojo 
į Sv. Kazimiero seselių vienuo
lyną. Viena iš jų mirė praėju
siais metais, o dvi darbuojasi.

Norės, įvertindamos jos ge
ruosius darbus, išreiškė gilią 
paskutinę padėką dalyvaudamos 
laidotuvių direkt. Carrol namuo
se, iškilmingose pamaldose ir 
palydėjo į kapus.

Žodelį tarė dvasios vadas pa
aiškindamas apie rengiamą mi
nėjimą mūsų parapijos deiman
tinio jubiliejaus. Skatino uoliai 
dalyvauti Maldos dienoje už Lie

išėjo savanoriu j besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę, o Zosė — 
pati jauniausia, padėjo motinai 
prekyboje.

Būdama iš prigimties links
mo būdo ir muzikali mergaitė, 
iš jaunystės dienų pradėjo mo
kytis muzikos, imdama pamo
kas pas vargon. Domeiką, muz. 
Jz. Kamaitį ir vargon. K. tSIkais 
girį. Vienu laiku norėjo įsigyti 
vargonininko profesiją. Labai 
mėgo vaidybą, meną, muziką, 
dainas. Be jos Sintautuose ne
galėjo būti pastatytas joks vai
dinimas, surengtas vakaras - 
koncertas. Ji dalyvavo su para
pijos choru I Dainų šventėje,

dainavo solo partijas, (giedojo 
bažnytiniame chore. Visoms to 
laiko vietinėms organizacijoms 
padėjo dirbti tautinį, visuome
ninį ir kultūrinį darbą, mokė
dama su visais gražiai ir nuo
širdžiai sugyventi.

Buvo baigusi Kaune namų 
ruošos įr virimo kursus. Dirbo 

! Žemės Ūkio rūmų žinio je. Va
žinėjo po kaimus kaip instruk
torė, mokydama jaunas šeimi
ninkes namų apyvokos ir virimo 
meno. Kurį laiką dirbo Kauno 
“Maistas” įmonėje administr. 
skyriuje.

Rusų ir vokiečių okupacijos 
laikotarpyje reikėjo pergyven
ti visokių negerovių. Bet ji tuo 
nesiskundė ir visuomet bei vi
siems savo bendradarbiams pa
rodė daug širdies ir meilės. 
Frontui pasistūmėjus jiems te
ko trauktis į Vokietiją — iki 
pat Karaliaučiaus, kur buvo 
rusų kariuomenės atkirsti ir 
pasiliko užfrontėje. Kami pasi
baigus, sugrįžo atgal į Lietuvą 
ir apsigyveno Vilniuje. Ten ji 
vėliau sukūrė šeimyninį gyve
nimą.

Sintautiečiai giliai liūdi nete
kę savo mielos ir nuoširdžios 
kaimynės. Ypač tai atjaučia 
Vasiukevičių ir Peckų šeimos, 
kurie (visą gyvenimą draugavo 
ir dalinosi gyvenimo vargais ir 
džiaugsmais, kaip artimiausieji 
kaimynai. Ilsėkis ramybėje 
Zosele, Rasų kapuose, Vilniuje.

Antanas Gintneris

MŪSŲ KOLONIJOSE
lutą, primindamakad komu
nizmas vis labiau ir labiau ple
čiasi Amerikoje, nes tos visos 
riaušės, demonstracijos yra ne 
kieno kito, tik komunistų ran
kų vadovaujamos.

Pasibaigus susirinkimui Gar- 
sienė ir Baškienė pavaišino na
res skaniais lietuviškais tortais, 
o šeimininkės išvirė kavutę.

Gegužės 11-tą šventėme Mo- 
1 tinos dieną. Apgailestavome, 
kad šiais metais negalėjome pa
minėti taip iškilmingai, nes mū
sų bažnyčioje vyksta didelis re
montas ir kelintas mėnuo pa
maldos būna salėje po bažnyčia, 
kurioje dėl vietos trukumo ne
galėjome visu iškilmingumu da
lyvauti šv. Mišiose.

Gegužės 13-ta mūsų parapijoj 
buvo maldos diena už Lietuvą. 
Vėl su savo vėliava dalyvavo
me iškilmingose pamaldose, ku
rios įvyko vakare.

PRIMICIJOS
Visiems mūsų kolonijos lietu

viams yra gerai pažįstama Mag, 
Baltrušaitytė, kuri savo aukom 
remia įvairius lietuvių labdary
bės darbus.

Keletą metų ji siuntė pinigus 
tėvams saleziečiams į Italiją, ap 
mokėdama vieno jaunuolio, be
siruošiančio kunigystei, visas 
studijų išlaidas. Jos džiaugsmui 
tas jaunuolis — Herm. Šulcas, 
praėjusių metų gruodžio 23 d. 
gavo kunigystės šventimus.

M. Baltrušaitytė naujajam 
kunigui ruošia primicijas ir ben
dru džiaugsmu nori pasidalyti 
su visais kolonijos gyventojais. 
Primicijos įvyks rugsėjo mėn. 
14 d. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Vaišės bus parapi
jos svetainėje visiems veltui.

Anksčiau buvo skelbta, kad

LAWRENCE, Mass.

— Gegužės 11 d. šv. Pranciš
kaus bažnyčioje buvo minima 
motinos diena. Šv. Mišios buvo 

i aukojamos ta intencija ir pamok
1 šiai sakomi ta tema.

Parapiečiai gausiai aukojo 
sudėtinėm mišiom už gyvas ir 
mirusias motinas. Daugelis degė 
žvakes.

— Parapijos klebonas kun. 
Petras Šakalys gegužės 15 d. 
su dviem kitais kunigais išskri
do į Romą. Tenai viešės dvi sa
vaites.

— Gegužės 18 d. 28 parapijos 
'mokyklos vaikai priėmė pirmąją 
’šv. Komuniją. Juos paruošė pa
rapinės mokyklos mokytojos se 
selės.

1,30 vai. po pietų buvo gegu
žės procesija. Mokyklos vaiku- 

j čiai su kryžium ir žvakėm, kun.
• Jono Bernatonio ir seserų mo- 
’ kytoių lydimi atėjo iš mokyk- 
, los į bažnyčią. Bažnyčioj pagie- 
j dojo keletą giesmių ir apvaini- 
; kavo Dievo Motinos statulą, 
i Kun. J. Bernatonis pasakė ati
tinkamą pamokslą ir palaimino 

, šv. Sakramentu. Sk.

KATALIKŲ UNIVERSITETŲ 
KONGRESAS

Vatikane prasidėjo pirmasis 
tarptautinis katalikų universi
tetų kongresas, kuriame daly
vauja virš šimtas įvairių, pa
saulyje esančių aukštųjų katali 
kų mokyklų delegacijų, atsto
vaujančių 15 popiežiškųjų uni
versitetų Ramoje, 47 katalikų 
universitetus esančius kituose 
Italijos miestuose, 31 teologijos 
fakultetą veikiantį prie įvairių 
pasaulio valstybinių universite
tų bei 4 religinės kultūros ins
titutus. Kongreso tikslas aptar
ti katalikų universitetų mokslo 
ir studijų reformas pagal Va
tikano II-jo Susirinkimo reika
lavimus. Kongreso dalyviai šeš
tadienį buvo priimti Popiežiaus 
Pauliaus VI-jo specialioje 
audiencijoje, kurtoje šventasis 
Tėvas iškėlė katalikų universi
tetų svarbą ir jų uždavinius, pa
gal naujausius mokslo reikala
vimus spręsti įvairias studentų 
pasaulio problemas.

primicijos įvyks rugsėjo 7 d., ’ 
bet klebono patarimu nukelta į 
rugsėjo 14 d., nes rugsėjo 6-7 
d. įvyksta jubiliejinis parapijos 
piknikas. J. m.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

pys?
<7

A. A.

POVILAS KRAUCHUNAS
Gyveno 6924 S. iMapleivood Avenue, Chicago, nlinois.
Mir© geg. 22 d., 1969, 6 vai. vale., sulaukęs 68 m. amžiaus. 
GhrnS Lietuvoje. Kilo Iš Panevėžio apskrities lr parapijos, 

Tredišlų kaimo
Amerikoje Išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta (Stasiulytė), 2 

broliai: Petras ir Kazys, U sūnėnai, .Tonas Kraneli linas su žmona 
Sylvia, ir Petras Krauehunns, sesuo Stefanija Lietuvoje, švogerka 
Anelė žilis, jos vyras .Toliu, dukterėčia — krikšto duktė Aldona 
Loszach su vyru Robert ir šeima, dukterėčia Aline Kušti su vyru 
Walter ir šeima, sūnėnas ttalter Kuzavinas su žmona Marge ii' 
šeima, krikšto vaikai ltobert Knaek Ir Ronald TTunski, ir kiti gi
minės, draugai lr pažjįstamL

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyč., 2523 AV. 71 St.
Laidotuvės įvyks antrad., geg. 27 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks geulingos pamaldos už velionies siela, Po pamainu bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, RR/11JAJ, SESUO TR KITI GIMINĖS.

Laidotuvių direktorius S. Petkus ir Sūnus- Tel. 476-2345.

/

Amerikos Lietuvių Taryba, gilaus liūdesio prislėgta, praneša lietuviu 
visuomenei, kad 1969 m. gegužės 22 d. staiga mirė

A. + A. DR. PIJUS GRIGAITIS,
Amerikos Lietuvių Tarybos organizatorių pirmūnas, ilgametis tos organizaci
jos sekretorius, pirmasis valdybos vicepirmininkas ir nenuilstamas kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės.

Velionies šeimai ir artimiesiems reiškiama gili užuojauta.

Netekusi brangaus bendradarbio su patriotine lietuviu visuomene drau
ge liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Kaip išsaugoti sveikatą

KĄ ATSKLEIDĖ NAUJI ŠIRDIES 
TYRIMAI CHICAGOJE

Chicagoje buvo pravesti šir
dies pavojų tyrimai. Per 17 mė
nesių buvo stebima 5,000 pra
monėje dirbančių žmonių. Apie 
tyrimų rezultatus dr. James A. 
Schoenbergeris bal. 16 d. pain
formavo specialioje konferenci
joje, siekiančioje nustatyti pra- 
’monės darbininkų pavojus, su
rištus su širdies sutrikimais.

Kaip praneša Kovai su širdies 
ligomis draugijos Chicagos sky
rius, tie tyrimai parodė, kad 
šeši dalykai sudaro pavojų su
silaukti nelaimės ryšium su šir
dies sutrikimu: 1) 25 ar dau
giau procentų didesnis svoris 
negu reikia, 2) cigarečių rū
kymas, 3) aukštas kraujo spau 
dimas, 4) padidintas choleste
rolio kiekis kraujuje, 5) nenor
mali kardiograma ir 6) pergau- 
sus cukraus kiekis kraujuje 
(cukrinė).

Daugiausia žmonių rizikuoja 
susilaukti širdies negerovių dėl 
cigarečių rūkymo. Tai liečia dau 
giau kaip 55% vyrų ir apie 50% 
moterų, turinčių mažiau negu 
40 metų amžiaus. Vyresnieji 
jau kiek mažiau berūko. Dr. 
Schoenbergeris perspėja, kad 
vien toks rūkymas padidina nuo 
2 iki 5 kartų pavojų susilaukti 
širdies atakos.

Perdidelio svorio esama dau
giau vyrų, kaip moterų. Nenor
mali elektrokardiograma buvo 
rasta 18 - 25% tikrintų asmenų. 
Padidėjęs kraujo spaudimas bu
vo daugiau tarp vyresnių žmo
nių. Pergausus cholesterolis 
kraujuje rastas 7% vyrų ir 4% 
moterų, jaunesnių kaip 40 m. 
amžiaus, o vyresniuose tas pro
centas pašoka iki 18 - 23. Dėl

to dr. Schoenbergeris primena, 
kad cholesterolio problema su
sidaro net ir jauniems ir jau 
reikia vaikus pratinti, kad sau- 
gotųsi valgių, turinčių didesnį 
nuošimtį prisotintųjų (gyvuli
nių) riebalų ir cholesterolio.

Minėtus tyrimus pravedė, be 
minėto dr. Sehoenbergerio, dar 
ir dr. J. Stamler, dr. R. Shekel- 
le, dr. J. Stoker. Jie primena, 
kad daugelį tų negerovių, anks
ti pastebėjus, galima ir reikia 
pašalinti,

“Chicago Sun - Times’’ bal. 
23 d. paskelbė vieno Anchora- 
ge daktaro perspėjimą, kad ne
gerai daro motinos, kurios įkal
binėja, verčia vaikus baigti mais 

4 tą, kuris yra jų lėkštėje, kurios 
skelbia, kad nuodėmė palikti 

lėkštėje ko nesuvalgius. Dauge
lis žmonių gauna paprotį per
daug valgyti vien todėl, kad jų 
motinos įskiepijo jiems mintį, 
jog yra nusikaltimas palikti lėk 
štėje ko nebaigus valgyti.

Išmintingos motinos, sako,

Mielam tėvui it uošviui mirus,
GEDIMINĄ IR BIRUTĘ!

PUODŽIUKAIČIUS 
bei jų šeimų nuoširdžiai užjaučia

šv. Kryžiaus bažnyčios varg. 
Petras Armonas ir choristai

Brangiam broliui
A.-f-A. PIJUI GRIGAIČIUI mirus,

sesutę PRANĘ JAKAITIENĘ IR ŠEIMJJ nuoširdžiai 
užjaučiame.

Stefa ir Pranas Račiūnai 
Danutė ir Augustinas Mikšiai 

Vida ir Romas Račiūnai

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, mielą

DOMĄ MISIULJ
SU ŠEIMA

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
J. T Lapinskai, J. T. Gaškai 
I. E. Vaičeliūnai

PADĖKA
A. + A.

PRANAS PUODŽIUKAITIS
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir uošvis mirė 1969 

m. gegeužės mėn. 15 d. ir buvo palaidotas gegeužės mėn. 19 
d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje,

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kan. V. Zakarauskui, 
kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo ve
lionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Mažeikai- 
Evans už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona, sūnus, marti ir anūkai

daktaras, vaikams pateikia svei
ką maistą ir nekelia problemos, 
kiek vaikas suvalgo. Vaikas 
pats valgys tiek, kiek jam rei
kės. Jeigu vaikas pakartotinai 
lėkštėje palieka nebaigto val
gyti maisto, tai reikia ne ra
ginti, o kitus kartus dėti jam į 
lėkštę mažiau. Perdidelis svoris 
yra didžioji dabarties žmonių 
problema, perspėja daktaras ir 
'reikia nuo mažens įpratinti to 
saugotis. J. Daugį.

Mašinos signalas yra ne savo 
nekantrumui reikšti, bet įspėti rei
kalui esant. Jeigu visai be reikalo 
signalizuoji, gali tavo signalas iš
gąsdinti ir įvesti į nelaimę, o ne 
nuo jos apsaugoti. Signalas nėra 
kelio reikalavimui, jis yra tik bū
tinam reikalui.

Norį gauti nemokamai saugaus 
vairavimo taisyklių gali rašyti:

Paul Powell, Secretary of State, 
Springfield, III. 62706



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 24 d.6

X Liet. gen. konsulas p. P. 
Daužvardis yra pakviestas da
lyvauti lojalumo parado gar
bės svečių tribūnoj, šis para
das yra rengiamas Chicago 
Lawn Chamber of Commeree 
paremti mūsų kariais kovojan
čius prieš komunizmą šį šešta
dienį, gegužės 24 d. 11 vai. ry
to. Bus žygiuojama 63 gatve 
tarp Lavvndale ir California 
Avė. Parade dalyvaus ir lietu
viškos organizacijos.

X Dr. Domas Giedraitis tik 
ką sugrįžo iš New Yorko, kur 
jis dalyvavo vaikų alergijos 
specialistų seminare, kuris tę
sėsi 3 dienas. Dr. Giedraitis 
turi savo privačią įstaigą EI- 
gino mieste, Illinois valstijoje.

X šaulių sąjungos c. v. po
sėdis įvyksta gegužės 25 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Pranešimus padarys: 
“Tremties Trimito” redakto
rius, jūros šaulių, sporto va
dovas, iždininkas ir kiti valdy- i 
bos nariai Ypatingai fcius k rei-1 
piama dėmesio į VI. Putvio 
raštų išleidimą ir jo aptarimą 
bei kiti klausimai ir sumany
mai. Kviečiami dalyvauti visi
c.v. nariai ir garbės sąjungos] 
nariai.

x K. ir K. Repšiai, 6608 So. 
Richmond Avė., gegužės 18 d. 
surengė savo namų pašventini
mą. Apeigas atliko kun. Jz. 
Juozevičius, pasakydamas svei
kinimo žodį. Tarė žodį Jz. Skei 
vys ir V. Šimkus. Dalyvavo 
virš 50 svečių. Vėliau juos svei 
kino Alb. Dzirvonas, A. Gint- 
neris ir Jz. Mackevičius bei Jz 
Bacevičius.

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai aukas siųsti: Jonas 
Žadeikis, 4162 So. Fairfield 
Avė., Chicago, Iii. 60632. (sk.)

X Parduodami Schnauzer 
veislės šuniukai. $100.00. Tel. 
434-1418. (sk.)

X Parduodama krautuvė ir 
mėsinė lietuviškam rajone. Dėl 
informacijos skambinkit telf. 
471-0363 po 7 v. v. (sk.)

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubo valdyba š. m. gegu
žės mėn. 25 d. Bučo Sode 
Willow Springs, Illinois rengia 
linksmą Selunlnių gegužinę pra
žydusioje pavasario gamtoje. 
Bus laužo kūrenimas, avinų 
kepimas, šilti ir šalti užkan
džiai, veiks bufetai. Šokiams 
gros Ramonio orkestras. Skait
lingi draugai ir per žiemą ne
matytų pažįstamų sutikimas 
visiems atsilankiusiems žada 
malonią Sekminių popietę.

(pr.)
X Pablogėjus sveikatai esa

me priversti parduoti savo krau 
tuvę, 2640 W. 69th St. A. ir B. 
— URBONAI, (sk.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairus stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svalrių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. <«k->

X Vladas Išganaitis, šaulių 
sąjungos c. v. pirm. su šauliu 
Serg. Radzvicku buvo nuvykę 
į Bostoną ir Broektoną, daly
vauti šaulių šventėje. Gegužės 
3 d. dalyvavo Brocktono šaulių 
Martyno Jankaus kuopoje — 
o gegužės 4 d., sekmadienį Bos 
tone Vanagaičio kuopos 50 m. 
šaulių sukakties minėjime, 100 
metų Vajnagaičio gimtadienio 
ir ikuopos vėliavos įsigijimo ir 
pašventinimo apeigose, bažny
čioje ir salėje. Juodu parsivežė 
daug įspūdžių ir atliko gražų 
vizitą rytinėse valstybėse.

X Povilas Karosas, New Bri
tam, Conn., didelis lietuviškos 
knygos mylėtojas, užsisakęs jų 
didesnį kiekį “Drauge”, prisiun 
tė dar 5,50 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Už “Draugo” kalendorių 
po 1 dol. prisiuntė: B. Radzi- 
vanas, Stasys Medušauskas, 
Joseph C. Slavis, P. Balanda. 
Dėkojame.

Adelė Rutka gavo J. Mackevičiaus 
skirtą Chicagos Prekybos rūmų 
stipendiją. Baigia Marijos aukšt. 
mokyklą. Planuoja studii’-^į 
Northern universitete De Kalb, 111.

X Venta Apartments, Union 
Pier, Mich. Kazys Karosas iš
nuom. butus su 1 mieg. ir su 
2 mieg. 'Skamb. vak. nuo 8 vai. 
Area Code 616-469-1178. (sk.)

X Antras kaimas, Chicagos 
Lietuvių satyrinė - teatralinė 
grupė, neperseniausiai grįžo iš 
gastrolių Detroite ir Clevelande. 
Radę platų chicagiečių susido
mėjimą, “kaimiečiai” nutarė pa
kartoti šių metų originalią pro
gramą dar du kartus, nes pra
ėjusiems spektakliams daug 
kas nebegavo vietų. Pasirody
mai įvyks birželio mėn. 6 ir 7 
dienomis, apie 8 vai. vak., Play 
House salėje, 2515 W. 69th St., 
Marąuette Pairke. Įėjimui yra 
reikalingos rezervacijos, dėl ku
rių ir smulkesnės informacijos 
prašome skambinti N. fita'kaus- 
kienei PR 8-6804. (pr.)

X Ir vėl naujiena: Emerson 
fabrikai padarė vėsintuvą tik 
7V2 ampero, bet duoda 10,000 
BTU’s. Paskubėkite įsigyti pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

x Balfo gegužinėje — pik
nike, kuris įvyks birželio 1 d., 
kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais metais į tallką ateina Lie
tuvos Dukterys, kurios svečius 
vaišins tik joms žinomu recep
to punčium ir kava su pyragai
čiais. (pr.)

Ričardas Šemetulskis gavo J. Mac
kevičiaus skirtą Chicagos Preky
bos rūmų stipendiją 500 dol. Jis 
mokosi Šv. Ignaco aukšt. mok. 
Planuoja studijuoti De Paul uni- 

| versitete.

I X Birutė Ciurienė, buv. sol. 
V. Kojelienės koncerto komi
teto pirmininkė, gegužės 31 d., 
šeštadienį, 2 vai. p. p., kviečia 
komiteto paskutinį posėdį apy
skaitai sudaryti ir ją patvirtin
ti. Kviečiami komiteto nariai 
ir talkininkai į Lake Zurich, 
207 Old Rand Rd., UI.

X “Dešimtosios pastangos”,
Chicagos Aukšt. lit. mokyklos 
metraščio, sutikimo pobūvis 
bus šeštad., geg. 24 d., 6:30 v. 
v. Jaunimo centre, H a. Į pobū
vį kviečiami 'laikraščių red. at
stovai, buvę metraščio redakto
riai, bendradarbiai, mokiniai, 
tėvai, metr. bičiuliai.

X Helen Širvinskienė, 4541
So. Rockvvell, plačiai žinoma 
veikėja ir stambi gerų darbų 
rėmėja, plaudama žolę sunkiai 
susižeidė pirštą ir turėjo šauk
tis gydytojo pagelbos. Tikima
si greit pasveiks.

X Domia Žilis, 3751 W. 112 
th PI., gegužės 20 d. atšventė 
saivo gimimo dieną ir buvo savo 
šeimos ir artimųjų pasveikinta. 
Donna Žilis yra plačiai žinoma 
Chicagos veikėja ir yra Moterų 
sąjungos centro raštininkė. Visi 
linkėjo mielai veikėjai Donnai 
ilgiausių ir sveikiausių metų. 
Donna Žilis yra žinomos veikė
jos Uršulės Rastenienės dukre
lė.

x Lietuvių Fondo vakarie
nės, įvytksimos š. m. gegužės 
25 d., Jaunimo Centre, proga, 
savo įnašus fonde padidino:

J. A. VALSTYBĖSE
— Pranas Gudelis, 129 Ri

ta St., Dayton, Ohio, 45404, pla
tina Lietuvos Vyčių išleistas lie 
tuvių kalbai mokytis plokšteles. 
Plokštelės yra dvejų rūšių: su
augusiems — Speed course for 
Adults ir vaikams — Childrens 
Playway to Lithuanian. Yra ir 
palydas — paaiškinamasis teks
tas. Paklaustas apie plokštelių 
paklausą, Pranas Gudelis atsa
kė: “Įdomu, kad gaunu prašy
mų iš įvairių JAV vietovių, apie 
kaikurias net nežinome, kad 
ten esama lietuvių. Štai dabar 

, neseniai gauti tuo reikalu laiš- 
Dr. Steponas ir Ponia Biežiai, Įg BUijngs, Montana; Dės
iš $200. iki $500..:, Pranas ir 
Felomėna Stončiai iš $500. iki 
$600.; Bronius ir Antonija Klio- 
riai iš $100. iki $200.; Justas 
Strimaitis iš $100 ilki $200.; 
Elena Gaubienė iš $100. iki 
$200. ir LB Roselando Apylin
kė iš $100. iki $200.

(Ta pačia proga tapo LF įam
žinti su $100. įnašais: a. a. Au
gustinas Stepaitis, jo 25 metų 
mirties proga, — įamžino Aldo
na ir Marius Sodonlai ir Lai
mutė ir Algirdas Stepaičiai; 
a. a. Balys Jablonskis, — į- 
amžino Lilija lr Antanas Ku- 
šeliauskiai; a. ta. Magdalena 
Balsienė, — įamžino Saliomė 
ir Jonas šagamogai; a. a. Liu
das Kasperskis, — įamžino Ol- 
ga Kasperska.

Ta pačia proga įamžintų įna
šai tapo padidinti: sav. — įkūr. 
a. a. Jono Mėlio iš $100. iki 
$200., — padidino Matilda Mo
lienė; a. a. Palubinskaitės - 
Naujokaitienės Petronėlės iš 
$100. iki $200., — padidino 
Justinas ir Marija Palubinskai, 
a. a. Elenos Mičiulienės iš 
$400. iki $500., — padidino vy
ras Pijus Mičiuiis. LF adresas: 
6643 So. Maplevvood Avė., Chi
cago, III. 60629, telef. 778-2858.

(pr.)

CHICAGOS ŽINIOS
PERDAUG KALBĖJO 

TELEFONU
Cook apskrities vieškelių de

partamento sekretorė prarado 
darbą, kad susekta, jog ji, pasi
naudodama savivaldybės telefo- 

| nu, sukorė $4,400 sąskaitą. Ji 
' pati gaudavo $625 mėnesinės 
, algos.

PARDUOS SENĄ VYNĄ
Vintage Wines kompanija 

geg. 28 d. Continental Plaza 
viešbutyje parduos iš varžyti
nių daugiau 1,000 dėžių seno 
vyno, už kurį mano gauti apie 
$50,000. Yra tokių vynų, kurių 
vienas butelis kainuoja $60.

SKRIDIMAI KANADON
Kanadoje užsibaigė 29 die

nas užsitęsęs streikas prieš Air 
Canada lėktuvų liniją, kuri šio
mis dienomis vėl atnaujina 
skridimus tarp Chicagos ir Mon 
treal bei Toronto.

PASKUTINIS SNIEGAS 
i Trečiadienį ir ketvirtadienį

Kristijono Donelaičio Aukštesnioji Lituanistinė mokykla 1968-69 m. .m. Iš kairės į dešinę antroje eilėje 
ketvirtas sėdi: mokyklos ved. pav. mokyt. Vytautas Gutauskas, .mokyt. Bronė Stravinskienė — VIII 
klasės auklėtoja, mokyt. Nijolė Užubalienė — VI klasės auklėtoja, .mokyt. Irena Šerelienė — VII klasės 
auklėtoja, mokyt. Sofija Jelionienė — atsargos mokytoja, mokyt. Julius širka — mokyklos vedėjas, 
mokyt. Irena Smieliauskienė — tautinių šokių mokytoja .mokyt. Stefa Burokienė — Vb klasės auklėtoja, 
mokyt. Janina Janulevičienė — Va klasės auklėtoja. Nuotr. V. Noreikos

/f AUTI IK TOL!

Moines, Iowa; Whitestone, N.
Y. ir Narrangansett, R. I. Pra
šo 'lietuviai, o taip pat ir ne-
lietuviai; tėvai užsako vaikams. v’aada gyveno su lietuviais, iš-
Pasiunčiau ir universitetų pro
fesoriams. Vienam profesoriui 
motina užsakė, apgailestauda
ma, kad ji jo neišmokė lietuviš
kai, kai mažais buvo. “Tegu bent 
dabar pramoksta.” Plokštelių 
platinimas, galima sakyti, yra 
naujųjų laikų knygnešio dar-

X Kun. N. ISaldukas, sale
zietis, yra atvykęs iš Medellino 
(Kolumbijoje) dviejų mėnesių 
kelionei po JAV ir Kanadą. Ap
lankė Miami, Atlanta, Georgio 
vietoves ir susitiko su sannc 
pažįstamais. Kurį laiką buvo 
sustojęs St. Louis, kur svečia
vosi pas savo bičiulį vysk. An
taną Deksnj. Atvykęs į Chica 
gą, svečiuojasi pas gimines. 
Apsilankęs “Drauge” domėjosi 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės darbu, apsirūpino 
liet. knygomis ir L. Montrimo 
medžio drožiniais. Iš Chicagos 
vyksta į Kanadą, o iš ten grįž
ta į Kolumbiją, kur jis gyvena 
jau 33 metus ir dirba ekonomu 
Saleziečių vienuolyne, padeda 
vietos lietuviams.

Chicagoje, Glenview ir Evans- 
tone pastebėta keletą sniego 
kritulių. Oro biuro pranešimu, 
Chicagoje sniego būta net birž. 
2 d.

JEI SUTELKS MILIJONĄ,
GAUS PUSĘ MILIJONO

Clement Stone labdaros fun
dacija pasižadėjo paskirti 
$500,000 IS!wedish Covenant li
goninei, jei ši pajėgsianti pati 
sutelkti milijoną dolerių.

Svečiai iš Kolumbijos salezietis kun. N. Saldukas ir jį atlydėjusios 
giminaitės — Valerija Saldukaitė - Paldavičienė (viduryje) su Patri
na Bartkiene,

bas, reikalaująs pasišventimo, 
laiko ir aukos.

— Juozas Augustauskas, vie 
nas iš pirmųjų Daytono, Ohio, 
lietuvių šv. Kryžiaus parapie
čių, organizavusių tą parapiją 
ir bažnyčios statymą, mirė ba
landžio 22 d. Jis ibuvo šv. Pet
ro draugijos pirmininkas ir pa
rapijos tarybos narys. Mirė 
staiga — žolę pjaudamas. Buvo 
gimęs 1889 m. Kaune. Darba
vosi lietuvių klubo veikloje. 
Visada susipratęs geras lietu
vis, nuolatinis “Draugo” skai
tytojas.

— Simonas Poldollick - Pol 
derick, seniausias Dayton, Ohio, 
Šv. Kryžiaus parapijos žmogus 
(92 metų) mirė balandžio 28 d. 
Atvykęs iŠ Lenkijos 1907 m.

moko gana gerai lietuvių kai 
bos ir ją vartojo iki savo mir
ties. Dieną prieš mirtį dar buvo 
lietuvių pamaldose, džiaugdama 
sis, kad gali atvykti į bažnyčią.

KANADOJE

— Nijolė Elena Šemaitė bai
gė odontologijos mokslus. N. 
Šemaitė pradžios mokyklą bai
gė pirmąja, gimnazijoj gavo į- 
vairius specialius pažymėjimusv , , , bei Čiurlioniu šeimų. V. Karuuz mokslą, muziką ir sportą. >* ■*
Dvyliktam Skyriuj būdama bu
vo išrinkta visos mokyklos ka
ralaitė. Tryliktą skyrių baigė 
gaudama Ontario valstijos sti
pendiją. Bestudijuodama ji ra
do laiko toliau tęsti muzikos 
studijas — baigė 10 pianino 
klasių, dalyvauti konkurso ra
šinių apie Lietuvą (kurį ji lai
mėjo ir jos straipsnis buvo pa
talpintas “Tėviškės Žiburiuo
se”), organizuoti lietuvius stu
dentus, būti jų pirmininke, reda 
guoti fakulteto laikraštėlį ir 
būti nare studenčių k Luk o. Pati 
siuvasi sau ir savo motinai rū
bus, yra visada visiems draugiš
ka ir visų mėgiama. Nijolė E.

Šemaitė priimta metams dirbti 
Siek Children hospital (tai pir 
mas atsitikimas, Ikad priėmė 
mergaitę) ir ji mano speciali
zuotis vaikų dantų gydyme, vė
liau studijuoti vaikų chirurgi
ją

PERU
— Mindaugo draugija, švęs

dama savo 38-tąsias metines, 
susilaukė daug svečių iš Bue
nos Aires, Lanus, Temperley, 
Avellanedos, La Platos ir ikitų 
vietovių. Mindaugo draugijos 
pirm. Vincas Stundžia pasveiki
nęs susirinkusius ispanų kalba, 
nušvietė Mindaugo draugijos 
38 metų nueitą kelią, pakvies 
damas vicepirm. Kazimierą Pil
ką padaryti pranešimą lietuvių 
kalba. Vadovaujant Osvaldui 
Bakanui, buvusiam Mindaugo 
dr. pirm., sukakties proga svei-
kino: Temperley “Aušros” cho!Stovių bendruomenės organi
ro vardu Vladas Giedraitis, A.
L. Balso vardu — red. K. Nor 
kus, Senelių Židinio vardu — 
Julius Ascila, “Nemuno” drau
gijos sekret. Robertas Kaliba- 
tas, “Laiko” ir lietuvių parapi 
jos — Pijus Gudelevičius, Šv. 
Cecilijos choro ir Radijo ivalan 
dėlės — Karolis Misiūnas, Su
sivienijimo Liet. Arg. sekreto
rius Raul Stalioraitis, Lietuvių 
centro ir centro “Aušros” cho
ro — Artūras Mičiūdas. Pasi
baigus sveikinimams Temperley 
“Aušros” choro artistai — Ig
nas Valentinavičius. Vladas 
Giedraitis ir Juzė Valentinavi
čienė suvaidino linksmą vaiz
delį.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Iš okupuotos Lietuvos pa

tirta, kad balandžio 17 d. Kau
ne mirė inž. Vaclovas Karuža, 
sulaukęs 84 m. amžiaus. Palai-
dotas Kleboniškių kapinėse tarp novas p. Tamulynas, buvęs Lie-
brolio Romano ir sesers Marijos

ža buvo gimęs U13A ir tik po 
pirmojo karo atvykęs į Lietuvą 
įsijungė į Lietuvos plentų sta
tybą. Lietuvoje pasiliko žmona 
Marija Karužienė - Račkauskai
tė, sūnus gydytojas Brunonas 
ir duktė agronome Živylė, o 
JAV sesuo Laura Šlapelienė, 
dail. Igno šlapelio našlė.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
lr Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

TIK DVI VIETOS LIKO
važiavimui liepos 3 d. į Vilnių — Rygą — Romą

Prašome tuoj registruotis pas WALTER RASK

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 60643 

TEL. — 238-9787
Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

Chicagoje 
ir apylinkėse

STIPENDIJA STUDIJUOTI 
ŽURNALISITIKĄ

Chicagos arkivyskupas kard. 
Cody pranešė, kad arkivysku
pija steigia stipendiją studijuo
ti žurnalistiką ar kitais masinio 
informavimo priemones, kaip 
televiziją, radiją ir t. p. Stipen
diją galės gauti baigęs arkivys 
iktupijos aukštesniąją mokyklą. 
Jai gauti prašymai bus priima
mi nuo 1970 m. vasario mėne
sio. Stipendija steigiama pager
biant atminimą prel. Kelly, per 
nai mirusio ilgamečio “New 
World” redaktoriaus.

Apie šią stipendiją kard. 
Cody pranešė vadinamoje In
formacijų dienoje, kuri Chica
goje Ibuvo minima gegužės 19
d. Tada kard. 'Cody Quigley 
seminarijos (šiaurinėj Chica
goj) koplyčioje atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą, pri
mindamas, kad laikraštininlkų, 
radijo ir televizijos tarnautojų 
siekimai yra panašūs į dvasiniu 
kų: visi nori skleisti tiesą pa
saulyje.

Po Mišių buvo laikraštinin
kams, radijo ir televizijos tar
nautojams vaišės Drake vieš
buty. Iš viso pamaldose ir vai
šėse dalyvavo apie 300 informa
cijų tarnyboje dirbančių žmo
nių. Jie turėjo progos asmeniš
kai su kardinolu vaišėse susitik 
ti. Iš lietuvių dalyvavo red. St. 
Pieža ir red. kun. J. Prunskis.
ATSIŠAUKIMAS Į CHICAGOS 

JAUNIMĄ
Marąuette Parko apylinkės

zuojama lituanistinių mokyklų 
olimpiada įvyks birželio 14—15 
dienomis.

Mielas jaunime, kodėl Mar
ąuette Parko treniruotėse pajė
giausiųjų iš jūsų nematyti? Ar 
Jūs galvojate, kad LB valdyba 
turės visus savo šeimos narius 
išvaryti į bėgimo takus ir įsa
kys vaikams inuo trijų metų am 
žiaus šokinėti į tolį, į aukštį, 
stumti rutulį ir mėtyti diską, 
jeigu Jūs į reguliariai vykstan
čias treniruotes Marąuette Par
ke nesiteiksite atsilankyti?

Atsibuskite ir gausiai pasi
rodykite.

Treniruotės vyksta kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
5:30 v. iki 7:30 v. vak. Treni
ruotėms vadovauja patyrę va
dovai: Zigmas Žiupsnys ir Jo
nas Bagdonas. Praeitą savaitę 
rutulį stumti ir diską mesti de
monstravo ir mūsų garsusis ži-

tuvoje Kūno kultūros rūmų 
Kaune treneris ir rungtynių va
dovas. Trumpų distancijų bė- < 
gikai buvo supažindinami su 
startavimo bėgimo takuose tech 
njfka.

Atvykite mankštos aprango
je ir su specialiais arija papras 
tais bateliais guminiais padais. 
Ti'k pasirodykite visi! Mums 
dovanų nupirkta už 500 dol. J.P.


