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Pasauly 

Kinijc; gafi 
būti suirute 

Kardinolą.: 
Lenkes 

kaltina 
/aidžią 

Čenstakavą. — Lenkijos pri
mas kardinolas Stefan Wys-
zynski, ka lbėdamas čens taka-
voj, lenkų šventovėj, gausiai su
sirinkusiems maldininkams iš 
viso krašto, apie 30,000 žmonių, 
pasmerkė valdžios pas tangas 
pašalinti Bažnyčios įtaką iš mo
kyklų, neleisti religinio auklėji-

Hong Kong. — Keyes Beech, j 
"Chicago Daily News" Tolimųjų i 
Ry tų korespondentas, rašo, kad 
Mao Tse - tungo sveikata yra 
tokia, kad j is gali kiekvienu me
tu nrirti. Su jo mirtimi gali pra
sidėti kova dėl valdžios tokio 
masto, jog bus panašu į spro
gimą. Pa t s Mao praktiškai yra 
radikalų belaisvis. Nežiūrint to 
visko, Kinijos užsienio politika 
tu rė tų nepasikeisti, Sovietų Są
junga buvo ir bus didžiausiu 
priešu. Bent taip bus kol gyvens 
Mao. 

P o Mao mirties gali būti ir 
mo net i r už mokyklos sienų. I pasikeitimų. Nauji vadai ga'i 
stengiantis jaunimui įdiegti j r a s t i ka l tą su Maskva ir ru t a r -
marksistinį ateizmą. Jis stebė
josi, kad ir 20 amžiuj gali būti 
tokių atsilikusių valstybių i r jų 
vyriausybių, kai j o s savo jėgą 
ir išteklius naudoja ne tam, kas 
kraštui atneša taiką, ramybę, 
dorą ir kitc&:. gėrį, bet prie
šingai, su tuo kovoja valstybi
niu apara tu . 

Kardinolo kalba buvusi viena 
pačių griežčiausių, kokią j is yra 
pasakęs komunistinės valdžios 
adresu. 

Kata'uk; persekiojimas 

ti, jog jiems nėra ko peštis, o 
jie, kinai i r sovietai, tu r i bend
rą prie!ą. Tada pasikeistų visa 
politika, balansas būtų sugriau
tas . 

Kuba pagerbs šnipus 

Havana Birib'io 6 Hava
noje bus nepras ta šventė: fies
ta , kurioj bus atitinkamai pa
gerbt i Kubos slaptosios tarny-; 
bos agentai, šnipai i r kontra- ' 

Brat is lava — Austr i jos kata- \ žvalgybos darbuotojai 
likų spaudos agen tū ra Kath- Į 
press praneša k a d komunisti
nis saugumas Slovakijoje vėl 
sustiprino savo akciją prieš! 
kraš to tikinčhiOEivs. Daugelis , 

, ,. . , , . • B , 4 nūT.Tor.ai visu Ci.es gyven 
katalikų mokslininkų, mokvto-, . * J , * , BJ 

jų ir studentų " u z reugmj ak
tyvumą" buvo suimti be; tardo
mi. Jų ta rpe 45 metų amžiaus 
Bratislavos Pedagoginio institu
te matematikos i r fiz.kos pro-: 
EesMias Ivanas Grcf ir jo ben-l 
d r?, mintis Gusta v Stoll. kal t i - ' 
oshf juos religinės spaudos pla-

7 drebėįi mas Italijoj 
Užmuštų jau suskaičiuota 460 

Roma. — Didžiausias žemės nių apartmentinių namų i r se- vamzdį uždaryt i . Padėt? nelai-
drebėjlmas Europoje, nuo 1963 nų pilių. Drebėjimas buvo jau- mingiesiems buvo pasiųsta i ta-
metų, ka i Jugoslavijoj, Skopje čiamas Jugoslavijoj, Aus t r i jo j , lų kariuomenė. Savo pagalbą 
apylinkėse, žuvo 1.100 žmonių, Vengrijoj, Vakarų Vokiet i joj , pasiūlė ir Italijoje esantieji A-
buvo vakar, naktį i penktadienį, net Belgijoj. Kituose k raš tuose , merikos kariniai daliniai, 
šiaurinėje Italijoje. Iki vakar ne Italijoj, žuvusių nebuvo. I- Tarp pastatų, kurie buvo 
vidudienio vien užmuštų buvo talų radijo žiniomis, 180 000 ita- sugriauti , minima romanų st i-
ras ta 460, o sužeistų buvo dau- lų naktį praleido miestų a ikš tė- liaus 14 amžiaus Gemoca kated-
giau kaip 1,000. Aukų gali būti se. 60,000 gyventojų ne turė jo ra . 
ir daugiau. Pagal Richterio len- vandens, kai sutruko vandent ie-
telę drebėjimas matuojamas 6 9. kių vamzdžiai. Minimi tokie su-

Daugiausia nukentėjo mieste- £ n a u t i 
miestai 

Didžiausias žemės drebėjimas 
Italijoj žinomas 1908 įvykęs 

liai abipus Tagliamen^o upę, te-

arba pusiau apgr iau t i , 
Buda, Osoppo, San Meaanoj , Sicihjoj i» 

pareikalavęs 76,483 aukų. Dre-Piedro di Ramogna, Collredo. 
j Kancą 3 Alp.ų } Adrijos jurą, S u s k i l o naftotiekis i š V a k a r ų u j i m a i Italijoj gan dažnas atsi-
į 40 mylių į šiaurės r y ' u s nuo Ve- Vokietijos į Triestą, ir d a u g tikimas, bet paprasta i esti t ik 
necijos. Sugriuvo daug moder- naftos pasipylė, iki pavyko pietinėj daly. 

įlautuvos kurorte, prie Nemuno, netoli Kauno 

Gripas Čilėje 

£ant iago. — 40 procentų, ar-

Scuciijuci Lietuvos 
ttaliku padėtį Kai 

Kesi>n, Britanija. — Chica-
gos arkidiecezijos laikrašt is 

ojų, serga sunkesne a r lengves- i "The New "VVorld" (May 7) r a 
gripo, praneša "La i šo, kad Fordo fundacija pasky-
laikraštis. Bijoma, rė 30,000 dolerių Centrui, s tu

dijuojančiam religijos padėtį 
Covietų Sąjungoje t a r p 1930 i r 
1975. Centras daugiausia dėme
sio žada skirti Lietuvos katali
kų Bažnyčiai ir Ukrainos uni
tams. 

ne forma 
"egunda" 
kad liga palies ir da r nesusir-
gusius. 

Žurnalo 50 mėty 
sukaktis t - imu bei religinių idėjų sklei-

i .~u t a r p jaunimo. Buvo tar
domi ir studentai. Tuo pa t metu Mėnesinis "Žemės Ūkio" žur 
Murano kaime, pietinėje Slova- j nalas, leidžiamas Vilniuje, 1S75 
kijoje, buvo išblaškyta grupėj 12-tuoju numeriu mini savo 50-
studentų, susirinkusių rekolek-! jų leidimo sukaktį. Tik šis žur-
cijoms. I š jų buvo at imtos reli-! r , a l a s ir ELTA sovietų okupuo-
ginės knygos ir magne ' ofonas, ! toje Lietuvoje leidžiami tais pat 
o rekolekcijų vadovas kunigas ; vardais, kaip jie buvo leidžiami 
Javorska suimtas. laisvoje Lietuvoje. Užsienio rei-

Saugumas persekiojimo veiks- kalų ministerija 1919 įsteigė sa-
~-;s r ašo Austr i jos katalikų i Vo informacijog biurą, kurį pa-
? ; , : : . = agentūra , stengiami iš-j vadino E L T A Žemės ūkio mi-
Uikjtti visiškoje paslaptyje. j nisterija 1925 gruodžio mėn. 

G ,M ,„ k a ! M ! , ntraštb • P^ėjo l e i s t i žurnalą "Žemės šimt dienų 
I Ūkis", po kelerių metų žurna-

|MdMpHi — Praėjus ia is me-į lą leido žemės ūkio rūmai . 
tais v*;vo išleisti 28 nauji šven-j 
-•-r Rjtib vert imai į įvairias ' Savo sukaktuviniame nume-
; v ^ = Jų t a r p e pažymėtini j rS'Je dabartinė žurnalo redakci-
6ventojo Rai to vert imai" j gudų į J a a P i e a11110 m e t u l ė n ą j į žur-
fcalbį, į vakarų "kuteh in" ' k a l - i n a l a . r a š ° : "Tuometinės Žemės 
ba. kuri yra va r to jama A t t a s - ' ū k i o ministerijos pradėtas leis-
koję ir j "kupsapiny" tarmę, i t i kaip žemės ūkio specialistams 
v i l io jamą Ugandoje. Šventasis j sk i r tas leidinys, žurnalas ilgai-
Raštas dabar v r a jau išverstas j n i u i ^ v a r ė nemažą vagą. skleis-
j 1,577 įvair ias 'kalbas ir tarmes, j d a m a s ūkio mokslo ir geriausios 

prakt ikos žinias". 

Arkiv. Bernardin 
į Lenkija 

Washingtonas. — Lenkijos 

Radiacija Maskvoj 
padidėjo 

Maskva. — PvkutHiemis die
nomis sovietų radiacija, nu
kreipta į Amerikos ambasadą 
Maskvoje. smarkiai padidėjo. 
Apie tai pranešė Valstybės de
partamentui ambasadorius Wal-
ter Stoessel. 

Dar apie 1975 sukilimą 

Skelbimais negalima 
tikėti 

YVashingtonas. — Federalinė 
prekybos komisija įspėjo Chrys
ler kompaniją, kad j i susilaikytų 
nuo skelbimų apie savo automo-

KAMBODIJOS TRAGEDIJA 
Kambodijos komunistai su savo tautiečiais 

elgiasi blogiau nei Hitleris su žydais 

Mao Chhay, buvęs te isė jas da rė šiokias tokias palapines, 
bilių gazolino taupumą tol, kol fiambodijoje, dabar pabėgėlis . Nei viena jų neišvengė išnieki-
tai bus ištirta ir patvirtinta. Pa- pasakoja, kokią t ragediją per- nimų. Apie a t sk i r tus vyrus biu-
sirodė. kad 1973 — 1974 jų skel- gyveno Phnom Penh gyvento-
bimai apie taupumą nebuvo vi- jai , išvaryti j laukus, i r ka ip ba
sai t ikslūs. 

» tntrago. — Ryšium su iždo 
sekretoriaus William Simon vi
zitu, Čilės vyriausybė iš kalėji
mų paleido 49 politinius kali
nius. Kiek yra žinoma. Čilėj po
litinių kalinių yra 3,600. Dau
giausia tai buvusio prezidento 
Allende šalininkai. 

letenis 
žinių. 

nerašo, netur ima t ikrų 

vo žudomi. 

(Tęsinys S vakar dienos> 

sov U LAIVE ŽUVO 100 KARIŲ 
Paryžius. — Agence France 

Presse pateikė dar daugiau ži 

Pasaulinė Biblinė sąjunga da
bartiniu metu ruošia penkis šim 
tu s naujų šventojo Rašto verti 
mų. 

Kaip pašalinti alkį 

Verta paminėti, kad ir dabar
t inis žemės ūkio žurnalas deda 
ta ip pat moksle ir dabart inės 
žemės ūkio praktikos žinias bei 
kroniką. Savo ruožtu straipsniai 

F L a d r f f l j Į . - 41 ta rp tautuno ^ ^ ^ d a ž n u a t v e j u o i a . 
Eucharistinio kongreso dieno- s o v i e t inės "evangelijos" 
mis. rugpiūčio rnėnesj Filadelfi-į ^ ^ T i r a ž a g . l925m^ _ 
joje įvyks tarptaut in is studijų g 7 6 . m 5 _ 1 7 5 ? ; l g 5 g _ 1Q> 
- cnpoziumaa ap t a r t i alkio p r o - . ^ 1 9 ? 5 _ ^ 3 ^ ( R ) 
blėmom pasaulyje. Simpoziume I . 
da^-vaua katalikų ir kitų krikš- p r k i r y u s . "__ A m € r i k ^ R v š i u 
ūomų attsovai, mokslininkai ir: ^ ^ ^ p e k i n e radovag T h o m a s 

įvairių pa-; Gsites ^ p e k i n ą j a u a tvyko ir pa-

kardinolo Stefan Wyszynsicio j niU aP:-e Pernykštį sukilimą so-
kviečiami į Varšuva išvj-ksta A- į vietų laive ir sako. k?d užmuš-
merikos vyskucų konferencijos j tų, sušaudytų buvo 100 žmonių, 
pirmininkas arkivyskupas Jo - Iš gerai painformuotų ir pa-
seph Bernerdin ir generalinis Į tikimų sluoksnių prancūzų a-
sekretorius vyskupas J a m e s į gentūra patyrė, kad 1975, lap

kričio 7, atominis, raketomis 
ginkluotas, sovietų laivas nai
kintojas Storož?voj (Sargybi
nis) buvo tada Baltijos jūroje, 
kai sukilę kareiviai užrakino 
kapitoną ir kitus karininkus jų 
kabinose ir pasuko j Švedijos 
vandenis. Laivas paprastai sto
vi Sevastopo'io uoste. Juodojoj 
jūroj. Priežasčių sukilimui mi
nima daug, tarp jų blogas su
gyvenimas tarp atskirų tauty
bių, nepap ra s t i griežta discip
lina ir kiti žia'v-umai. Laive bu
vę kareiviai buvo jaunesnės ge
neracijos žmonis — geriau iš
mokslinti, labi*"" linkę kritikuo-

Toliau rašoma, kad Khmer 
centro komitetas nutarė likvi-
duc f ' . daagiau ksip du- *^ jOB«5 
savų piliečių iš bendro skaičiaus 

Vienoj kryžkelėj, apie 10 a r Kambodijoje septynių milijonų, 
15 mylių nuo Phnom Penh , ko
munistų kareiviai pradėjo kitą 
sijojimą: iš minios išskirdavo 
gražiau atrodančius, inteligen
tiškus a r geriau apsirengusius 
vyrus. Tikrino ir pagal iš anks
to sudarytus sąrašus. J u o s pa
likdavo patikrinimo vietoje. 
Paskui su jais tą patį padarė , 
ką ir su buvusiais Lon Nol ka
r iais : susodino į sunkvežimius, 
pavėžėjo toliau ir nužudė tokiu 
pa t būdu. 

Dar vienoj kryžkelėj, apie 15 
a r 20 mylių nuo sostinės, p radė-

Rausch. Lenkijoj žada išbūti de-

Baigiasi San Francisco 
streikas 

San Francisco. — Vakar tu
rėjo baigtis San Francisco t a r 
nautojų streikas, t rukęs 38 die
nas, sukaustęs miesto gyveni
mą, šešios darbininkų ir t a rnau
tojų unijos tupėjo vakare susi
rinkti ir patvirtinti sudarytą 
kontraktą su miesto valdyba. 

ti negerumus ir daugiau reika
laują. 

Laivas dar nebuvo įplaukęs į 
Švedijos teritorinhis vandenis, I jo skirstyti geriau a t rodančias 
bet buvo netoli Gotlando salos, j moteris. Jų nesušaudė. tik nuve-
kai jį .puolė sovietų lėktuvai, ir į žė gan toli į tuščius laukus ir 
50 jūrininkų žuvo. Dar kiti 50 j ten paleido. Jos turėjo mir t i ba

du ar troškuliu. Pačias jauniau
sias, gražiausias merginas pa
liko d a r trečioj vietoj — jos 

vkuomenininkai 
šaulio kraštų ir kont inentų: ku
nigų kongregacijos prefektas 
kardinolas Wright , Brazilijos, 
vyskupas Helder Camara, jėzui
tų vienuolijos vadovas Arrupe, 
A:'-.i-: = ir Az.ios k ra l tų vysku- i 
pei ir įvairių sričių ekspertai. 

reigas perėmė. Jo intencijos, 
kaip jis sako. atstatyt i norma
lius Amerikos ir Kinijos santy-! 
kius. Nors jo pareigos nėra am
basadoriaus, bet tokį titulą 
prieš išvykdamas gavo. 

Kambodietė motina 

sukurt i žemės ūkio valstybę, su
naikinti visa. kas orimintų p ra 

bus komunistų kareivių žmono- ., ,., : , " ..* r 

_, ,. j , ,. _ „ ėjusrus laikus, liKviduoti išmoks-
įgula, buvo pasiųstas mis. Pagaliau dar po ke*ių my- J e l e m e n t a A o i e ^ ^ ^ fen

ilų, ketvirtoj vietoj, vyrus , kiek ™ t !* elementą. Apie naujos oen 
• v i * J . t r iT . n . 7 ^ » « , ^ druomenes kūrimą buvo paskelb jų buvo lrkę, atskyrė nuo žmo- ^* 

t a tik atsišaukimuose, nes nei 
laikraščių, nei žurnalų Kambo
dijoje nėra. Sunaikinti ne t ik iš
mokslinti vyrai , bet ir pamokyti 

buvo sušaudyti po trijų valan
dų, kai laivą nusivarė kiti rusų 
laivai į Rygą. 

Greit po t o Storoževoj laivas, 
su k i ta 
aplankyti k i tus sovietų uostus. 
Tokiu būdu buvo norima išsklai
dyti pradėjusius plisti gandus 
ir žinias apie jūrininkų sukili
mą. 

nų, o motinas nuo vaikų. Scenos 
buvo baisios. Visi žinojo, kad 
šeimos daugiau nebus sujung-

, tos. Naujai komunistinei bend-
žinias patvirt ino ir Švedijos • nomeIui ^ ^ t u r i b ū t i ^ ^ berniukai v i rs 10 metų, ***** 

karinio štabo ofrcialus asmenys.: s u g r i a u t a > nežiūrint aukų i r 
Jie pirmiausia visa tai patyrė, į kaJiiįų N i e k a s n e b u v o t ik ra s . ***" s u n k u 

koma, juos perauklėti j au būtų 

sekdami radijo pasikalbėjimus j kmis a §eimos ( £ , p i rmas ir 
tarp sovietų karo laivų Baltijos; k o k i ų k a n k i n i m ų susi lauks. J ie 
jūroje ir lėktuvų operatorių. Iš n o r ė j o ^ ^ n o r e k a r t u ^ C i a tei. 
tų pasikalbėjimų švedams iš 
kar to buvo aišku, kad atsitiko 
kažkas neįprasto. Dar jie. šve
dai, nemanė, lou5 galėtų būti 
sukilimas, t o neskelbė ir laukė 
daugiau žinių. 

Sao Francisco, Calif.. miesto v&i2das nuo Russiar Hill kalvos 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 : Agatijus, Berta, 
Džiugas, Audrė. 

Gegužės 9 : Motinos diena; 
Į Grigalius. I ta . Mingaila. Audrė. 

Gegužės 10: Antoninas, Bet-
ričė, Putinas, Survaida. 

Saulė teka 5:40, leidžias 7:58. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
' 60 laipsnių, 

Likviduojama ir religija 

Kambodijos komunistai pa
kartojo Lenino žodžius, kad re
ligija y ra "liaudžiai opiumas", 
ir jai negali būti vietos, ji s t ab 
danti civilizacijos progresą. Už
draus ta bet kokia krikščionių 

. "T a r budistų religinė praktika. Bu-vuosius, elgiasi žiauriau, žudo . . . . * ,.°. •• , . . . 
distų vienuoliai priskirti ganvt i 

sėjas Mao Chhay sako, k a d Hit
lerio režimas žydų še imas ta ip 
pat žudė, bet dujų kamerose mi
rė ka r tu vyrai su žmonomis, o 
dabar, kai žudo tautiečiai sa-

palengva ir skyrium. 
Juo toliau nuo Phnom Penh, 

tuo daugiau prie kelio buvo la
vonų. Vis daugiau buvo kri tu
sių vaikų ir senelių. 

Vergų stovyklos 

bandas ir auginti ryžius. Visos 
knygos, ne būtinai religinės, de
ginamos, neveikia jokios mo
kyklos. Liepta pakeisti i r visiem 
pavardes, kad kar ta i s nesuma
nytų sudraskytos šeim >s ieško-

Toliau rašoma, kad a t sk i r t o s * ^"^^J1** 
nuo vaikų ir vyrų m o t e r y s bu
vo uždarytos į didžiules stovyk-

Tokį rapor tą pateikė buvęs 
Kambodijos teisėjas, dabar gy

ląs, kur nebuvo jokių pas ta tų , venas Amerikoj, surinkęs auten-
ir verčiamos dirbti, purent i že- t iškus faktus iš sugebėjusių pa-
mę. Kiek toj vietoj buvo gal ima bėgti Uudininkų. Tebūnie žino-
rasti medžių a r lapų, j o s pasi- ma pasauliui 

http://Ci.es
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ŽODIS ATEITININKAMS 
Vysk. V. Brizgio kalba Chicagos ateitininkams 

jų šeimos šventėje 
Ne ta>p sena:, mes tai dar at

simename, daugelis, žmonių ne 
ką daug žinojo apie Azijos, Af
rikos, Okeanijos tautų ir tautelių 
moralę, civilizaciją, jų skurdą. 
Galima sakyti, šį "tą žinojo tie, 
kurie mėgo skaityti misijonierių 
laikraštėlius. N~ef patys anų lai
kų tų koloniją valdytojai neskelb
davo statistikų, ir vargiai tokias 
turėjo, kiek žmonių jų imperijoje 
per metus Išmirdavo badu. Šian
dien, ačiū tarpvalstybinėms insti
tucijoms, komunikacijos techni
kai, norėdami galime turėti ga
na objektyvų žmonijos vaizdą. 
Toje žmonijos panoramoje, ne
kalbant šia proga apie kitas sri
tis, yra labai gąsdinančių žmo
nijos mentaliteto ir moralės sri
ties bruožų, kurie, jeigu tinkamu 
laiku ir pakankamam laipsnyje 
nebus sukontroliuoti, gali baig
tis žmonijai baisesne katastrofa 
negu dažnokai minimas eventu
alus braftduolinių-atominių gink
lų pavartojimas. 

Toje žmonijos dalyje, kurią 
jau tradiciniai skaitome civili
zuota, Šiandien atvirai ir gana 
ciniškai niekinama ir naikinama 
visuomenės natūralaus pagrindo 
— šeimos natūralioji sąvoka. Jos 
vietoje peršama tariamoji šeima 
lieka be natūralaus ir kartu 
krikščioniško ides»zmo, be savo 

' natnrarjbs prasmės, be pastovu
mo, be šeimai savo džiaugsmo. 
Tokioje šeimoje užmirštama, kad 
tyras ir žmona vienas antram, 
jų vaikai yra aukščiau už viską, 
kad profesija, tarnyba, darbas tu
ri pirmoje vietoje tarnauti šei
mai, o ne šeima turi likti ko
kiu tai antraeiliu reikalu. Tokio
je šeimoje, kur tėvai vienas ant
ram ir savo vaikams skiria per-
mažai dėmesio, _i£ vaikai neįgyja 
nė supratimo, ne jausmo, kas 
jiems yra gimdytojai. 

Kalbant apie jva4rius mūsų lai
ko reiškinius k šį čia ^ m i n ė 
tą, ne retai girdėti susirūpinimas, 
smerkimo klausimas: Kas mūsų 
laikais darosi? O-savaime niekas 
nesidar^. Viską, -da'ro žmonės. Ir 
-=?««•*. rmmaikov ir gera iniciaty
va, ir klaidos, yėas. iškrypimai, 
nedorybės — viskas yra žmonių 
veiksmai. Jeigu neigiamas nuo
taikas kuria žm6nės, tai ne kas 

, o žmonės" turi savo gero
mis, pastangomis ir ftaka jas nu
galėti ir pakeisti. Neigiamybės 
pakeičiamos tais pačiais nekomp
likuotais būdais, kuriais jos reiš
kiasi. p\:r.'?-. žodžiais ir pavyz
džiais. Yra ir nekultūringas ir 
neefektingas kelias kovoti su nei
giamybėmis policfja, teismu, ka
lėjimu. Kam neaišku, kad prieš 
visą eilę tų neigiamybių, kurios 
ardo tikros Šeimos sąvoką ir dva
sią, ir tokiu būdu visuomenę, nė
ra ir negali būti civilinių įsta
tymų. Pavyzdžiui, kokiu įstaty-
iriu primosi Žmogui įsitikinimus, 
šeimoje pagarbos ir meilės dva
sią, kokiu įstatymu uždrausi vie
niems kitų nepaisymą. Policija 
ir teismu to neišugdysi, neįgy-
veodWr. 

Net vienas asmuo geru žodžiu, 
jMfyyzdžiu, auklėjimu gali dau
giau p . :icgu visas kadras, 
pavyzdžiui. Chicagos miesto po
licijos. O didesnės ar mažesnės 

geri. Drįsiu išreikšti savo nuo
monę šiuo klausimu: Kažin, ar 
į žodžiais skleidžiamas klaidas, 
ydas nėra pertyiūs toms klaidoms 
ir ydoms nepritariantieji? Spau
doje ir kitur neigiamas mintis 
skleidžia pasauliečiai ir nereikia 
laukti; kad į tai atsakinėtų tik 
popiežius, vyskupai, kunigai, o 
turirqe prabilti, kalbėti visi. Su 
didele paguoda konstatuotina, 
kad geram žodžiui, geram pa
vyzdžiui mūsų dienų žmonija nė
ra akla, kurčia, nebylė. Balkanų 
kaimo mažamokslės moters dar
bas Kalkutos miesto šiukšlyne 
— badu mirštančius ne sočiai 
pamaitinti, ji neturi kuo tai pa
daryti, o jiems nors veidą, ran
kas nuplauti — pagarsėjo ne 
vien tame virš trijų milijonų gy
ventojų mieste, ne vien visoje 
Indijoje, o visame pasaulyje. Jos 
vardą žino ne vien katalikai ir 
ne vien krikščionys, o visi, kurie 
nors kai kada pažvelgia į laikraš
ti ar klauso radijo. Ji yra gavu
si jau eilę premijų iš visokių in
stitucijų, atžymėjimų iš valsty
bių valdžių. Šiais metais ne koks 
nors katalikas iš Kalkutos, o nė-
katalikas iš Suomijos pasiūlė jos 
kandidatūrą Nobelio premijai. 
Ir visa tai ne už kokią nors ypa
tingą mokslo studiją, poeziją, me 
ną, politinę veiklą, o už paslau
gią- meilę anoaLminiarns nelai
mingiems badmiriams. Reiškia* 
ir mūsų laiko žmonės meilės pa
vyzdį stato aukščiau už eilę ki-
44 vertybių. _id*t 

(Bus daugiau) 

PRANO DIELITiNKAIčIO 
ATEITININKU KUOPOS 

ŠVENTĖ 

Gegužės 1 d. ŠvČ. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėn rinkosi 
Chicagos Pr. Dielininkaičio kuo
pos jaunučiai, jauniai, jų globė
jai, tėveliai bei svečiai. Vaikai, 
kurie bėgiojo po visą salę, šypso
josi žinodami, kad egzaminai jau 
užbaigti ir tuoj gaus atitinkamus 
at-kų ženklelius. 

Išsirikiavę po du, ištisa kuopa 
žengė į bažnyčią šv. Mišioms 
padėkoti Dievui už sėkmingus 
metus. 

Sugrįžus į salę, vėliavos įneši
mu iprasidėjo oficialioji šventės 
dalis. Himnus sugrojo kuopos tri
mitininkai: Algis Kazlauskas, Juo 
zas Kižys ir Darius Polikaitis. 
Kuopos globėja Agnė Kižienė ta
rė trumpą žodį ir pakvietė jau
nę moksleivę Rimą Valiulytę 
pravesti programą. Jaunučių glo
bėja Dalia Bilaršytė ir jaunių 
moksleivių globėjas Audrius Ru
senąs pakvietė į sceną priesaiką 
duodančius kandidatus. Jaunučių 
būrelio kandidatai: Lidutė Biliū-
tė, Laura Kriaučiūnaitė, Rimas 
Lukošiūnas, Renata Matonytė, 
Rima Polrkaitytė ir Jonukas Rač
kauskas. Jaunių moksleivių kandi 
datai : Daina Antanaitytė, Gailė 
Antanaitytė, Jūra Antanaitytė, 
Pranas Balnius, Alfredas Degu
tis, Dana Dirkytė, Antanas Jo
nikas, Rita Kapočiūtė, Tomas Ku 
bilius, Vitas Lukošiūnas, Rūta 
Pakštaitė, Dalia Polikaitytė, An
drius Švabas ir Lina Vieraitytė. 

Kan. V. Zakarauskas priėmė 

Kižienė pasidžiaugė naujų 
narių būriu. Rūta Pakštaitė 
kalbėjo visų davusių priesaiką 
vardu. 

Toliau sekė baigiančiųjų "VIII 
skyrių jaunių moksleivių pager
bimas. Gražina Jankauskaitė, Rū 
ta Pakštaitė, Ramoną Rapšytė, 
Rima Valiulvtė, Edmundas Salik-1 
lis ir Petras Stukas buvo apdova
noti gražiomis išaustomis juosto
mis, kurios priklauso naujajai 
uniformai. Kuopos globėjai taip 
pat nebuvo užmiršti. Tėvų k-to 
narė R. Račkauskienė prisegė Da 
liai Bilaišytei, Lionei Bradūnai-
tei, Vidai Kazlauskaitei, Audrei 
Kižytei, p. B. Lukošiūnui, Aud
riui Rušėnui ir Linui Sidriui po 
gėlę. Šventėje negalėjo dalyvau
ti dvi globėjos: Rūta Augiūtė ir 
Rūta Norkutė. Oficialią dalį už
baigėme at-kų h imnu ir vėliavos 
išnešimu. 
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Meninė dalis prasidėjo mažu 
koncertu. Vida Kazlauskaitė ir 
Gorėta Mikalonytė parodė savo 
talentus su fleita ir pikolo. Ra
sa Mikalonytė paskambino pia
ninu. Sekė jaunių įdomus vaidi
nimėlis ' 'Berniukas ir pilys". Vai
dintojus paruošė Vida Kazlaus
kaitė ir Audrė Kižytė. Jaunučių 
būrelis, globojamas Dalios Bi-
laišytės, Lionės Bradūnaitės ir 
Rūtos Norkutės, suvaidino nuo
taikingą dviejų veiksmų vaizdelį 
''Zuikis Puikis". Sekė tėvų k-to 
paruoštos vaišės. L.B. 

JULIJONO BŪTĖNO 
AKADEMIJA 

A.a. Julijono Būtėno, žurnalis
to, autoriaus ir ateitininko, pa
gerbimo akademija bus rytoj, šį 
sekmadienį, gegužės 9 d. 3 vai. 
šv. Mišios, o 4 vai. p.p. akade
mija jaunimo centro didž. salė
je. 

Moksleiviai, studentai ir sen
draugiai ateitininkai kviečiami 
šioje akademijoje gausiai daly
vauti. 

DAIL. VIESULO PARODA 

Korporacija Giedra ruošia 
dail. Romo Viesulo meno darbų 
parodą. Parodos atidarymas įvyks 
penktadienį, gegužės 14 d., 7:30 
v.v. Čiurlionio galerijoje. Po ati
darymo bus vakaronė su daili
ninku Jaunimo centro kavinėje. 
Paroda tęsis i i i gegužės 23 d. 
vakaro. Giedrininkės kviečia vi
sus atsilankyti. 

MOTINOS PALIKIMAS 
dabar manimi motina didžiuc 
tusi. Tai ir yra tas motir.r 
žodžių palikimas: siek, dirbk, iŠ 
tesėk. Kiek jaunas žmogus rtw 
pabėgti nuo tų kasdieni.- j * o a - Į n e tik Mnose rūpestėlių prislėg-

ĄtįįiįS motinos dienai, mes ži
nome, kiek daug kartų dabar jos 
vardą jštasstme. Sveikinsime, kal
bėsime arba prie kapo nuėję su
sikaupsime. 

I 83C — 4 : ^ **.•-•--- — • 
5 8:3C — 12:0C. 
S • Adg.r,:strag..a •—'-:~ ••-**-
= dieo nuo s M ki 4:30, ŠeJta- j n 
s dieniais nuo 8:30 r*; )2:00 

• Radaiclja strt .Ai—i -*.ao »*w 
nuožiOra. HanpaadfOį^ ^-raipsiiui 
ae&augc, Juos grį±.-- nk a anks
to susitarus. Redakcija \*ž ;.ksibt-

irinj neatsako. • • • H f l ^ kal
bos pr.-._c: ac >i î<— jr<t»>-̂ -
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bendruomenės sutartine galima priesaiką. A. Kižienė ir At-kų Fe-
pakeisti savos gatvės, apylinkės, deracijos vadas dr. P. Kisielius 
miesto, visuomenės nuotaikas, prisegė ženklelius. Toliau visi su-
Ačitt Dievui, ir t a i * laiko žmo- kalbėjo at-kų Credo. Dr. P. Ki-
nes . subrendusios ir jaunimą -sielius pasveikino laimingus na-
patraukia ir veikia ne vien blo- rius, skatindamas juos toliau ke-
. . -. ir pavyzdžiai, b«t ii liauta afitininkiškuoju ktiiu. A. i 

MARGUČIU RITINĖJIMAS 

Niūri ir lietinga šeštadienio 
popietė. Labai smagu sėdėti na
mie ir žiūrėti televiziją arba 
žaisti su elektriniu traukinuku. 
Tai buvo balandžio 24-tą dieną. 
2:30 vai. p.p. Būriai vaikų, ma
žų ir didelių, skubėjo Jaunimo 
centro link. Sustabdžiusi vieną 
paklausiau: — Kas dega? Kur vi
si bėga? Mandagiai jis man at
sakė: — Bėgame ritinėti margu
čių! Greitai prasidės. Einam. Pa
tempė mane už rankovės ir nu
rūko. Nusekiau paskui. 

Jaunimo centro apatinė salė 
jau buvo pilna vaukų ir tėvų. 
Ant grindų padėti trys didžiuliai 
mediniai ratai ritinėjimui. Vai
kai, pilnomis pintinėlėmis įvai
riaspalvių, išmargintų margučių, 
pasiskirstę į keturias grupes, lau
kė pradėti žaidimą. Mat čia vy
ko garsusis margučių ritinėjimas, 
kurį kas metai ruošia jaunių ir 
jaunučių moksleivių ateitininkų 
Prano Dielininkaičio kuopa, va
dovaujant globėjai Agnei Kižie-
nei. Šį kartą dalyvavo ir naujoji 
Jaunimo centro kuopa. 

Prasidėjus žaidimui, prasidėjo 
linksmi krykštavimai ir šūkavi
mai, begalinis noras paliesti mar
gutį ir laimėti. Laimėtojų buvo 
daug ir juos visus sunku čia iš
vardinti. Jie visi buvo apdovano
ti gražiomis dovanomis. Tėveliai, 
pasivaišinę tėvų komiteto skania 
kava ir pyragaičiais, vaikai, ma
loniai pavargę nuo įtempto žai
dimo, vadovai ir visi kiti, pa
tenkinti skirstėsi namo. Visi pa
siryžo ir kitais metais dalyvauti! 
tokioje stnag;c;e šventąja. V X i 

Ką tas -.ardas rr.'nų gyvenime 
paliko. Jo palikimas yra jaučia
mas kiekvieną dier.ą. Nors ir re
tai užtiksime motinos nuotrauką, 
kaip malonų prisiminimą mūsų 
namuose, tai ir įrodymas, kad fi
zinės išvaizdos jai nereikia. Jos 
bruožai, motinos veido bruožai, 
pasikeičia su pačiu gyvenimu. 
Vaikystėje ji apgaubta grožio 
aureele. Kiekvienam vaikui savo
ji motina labai graži. Ji graži 
savo rūpesčiu. Ji myli, valgydi
na, rengia, glosto ir visus norus 
išpildo. Jeigu kūdikis paprašy
tų, kad pačią saulę į jo rankas 
įdėtų, tai motina tiarai bandy
tų. Ji bandytų žvilgsniu, rankų 
apgiėbimu,skambanciu žodžiu ir, 
lyg pažadėtų, jei ne šiandien, tai 
rytoj ir saulė gali būti vaiko 
rankose. Toji visagalinti motina, 
vaikystės grožio motina, priklau
so menininkams. Jaunosios ma
donos, su žaidžiančiais kūdikiais 
rankose, tai ir yra tas pirmasis 
palikimas jaunystę atidavusios 

motinos kūdikiui. 
• 

Jaunas žmogus, prisimindamas 
savo motiną, lyg užmirš:a tą jos 
įdėtąjį rūpestį pačia aplinka. Iš
ėjęs į gyvenimą, į kitą jį 'supan
čią aplinką, jau jis neprisimena 
jaunosios motinos tik išvaizdos. 
Jis girdi jos žodžius ir net bando 
juos svarstyti i? pritaikyti gyveni
me. Jaunuolis, gavęs mokslo 
laipsnio atžymėjimą, pasiekto 
darbo įvertinimą, pirmos knygos 
išleidimą, dažnai pajunta savyje 
pasitikėjimą ir užtikrinimą, kad 

., • . ..i.iiiiiimniiiiuiiniHHiiii* 
moicymų, pamoksielui, pas j LZI. 
tiek vėliau jie sugrįžta \ jo pa
ties gyvenimą, kaip palyginimai. 
kaip pačios pirmosios pamokos. 
Toji jaunystės moiina yra auk
lėtoja, mokytoja, tikėjimo bran-
dintoja ir jauno žmogaus verty
bių skiepintoja. Nors tame jau
nystės etape atrodo labai ma
žai vietos motinai. Jaunam žmo
gui nešiotis mokinos atvaizdą, 
tai būtų didelė gėda prieš drau
gus. Tai nesubrendimo įrodymas, 
kuris taip ryškiai augančiame 
žmoguje pasireiškia. Norime už
augti labai greitai ir įrodyti savo 
pajėgumą, pasitraukdami nuo mo 
tinos lyg ir perdaug varžančios 
meilės. 

Kai tikrai subręstame, vėl su
grįžtame prie motinos. Ir su ja 
pabendrauti, pasikalbėti jau ne 
tik kad ne gėda, bet ieškome 
progų. Nuoširdi pabendravimo 
valandėlė lieka brangus prisimi
nimas, kurį pradedame įvertin
ti. Aišku, jau susitikimas su mo
tina yra lyg paskiru asmeniu, su 
savais būdo bruožais, savais įsi
tikinimais. Bet jau pajėgiame kai 
bėtis ir mintimis pasidalinti. Tas 
pirmasis sugrįžimas bręstant 
įvyksta dažnai po pirmojo skau
desnio pergyvenimo. Ar tai būtų 
draugo apvylimas, pirmoji mei
lė, fizinis skausmas. Tuomet ir j 
pirmasis priekaištas atitenka mo
tinai, nes nuo skausmo ar pir-j 
mojo nusivylimo ji jau nepajė-1 
gia apsaugoti. Mūsų tautosakoje 
išlikęs močiutės sengalvėlės vaiz
das yra toks ryškus ir tikras. Ji 

ta. Ji ir gyvenime B M M M A P F C A I F ^ 
saugoti savo jau žilagalvių vaikų. K U N i • I H l* - O H L U U 

Ji lieka visą savo gyvenimą su 
mumis. Jos vaizdas keičiasi su 
mūsų gyvenimu, bet lyg ta ge
roji dvasia, neprašyta ir nešauk
ta, ji pasirodo, kada mums dau
giausiai jos reikia. Tai ir yra pats 
motinos prasmės palikimas. 

Gailutė Valiulienė 

ALBANY PARK LUTHERAN 
CHURCH 

- -
3311 West Thorndale, Chicago 

Wed. May I2th 9 A. M. To 5 Neon 
Thur. May 13th 9 A. M. To Noon 
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VLADO VAILIONIO 

partizaninio romano 

"Likimo Audrose 
knyga jau gaunama Chicagoje 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
Str. Gi paštu pas autorių. Kny
gos popierius labai geras, 344 
psL, kietais viršeliais. Kaina 7 
doL Priimami tik apmokėti už
sakymai. 

V. VAILIONIS 
248 Sunnyside Rve. 

Munster, Ind. 4 J u i i 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY : 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

11 

Daug sutaupysite pirkdami $a 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite :J»a-
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuetraakų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmai 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL 

3314 West 63rdStr«*i 
Tel. PRospect 6 - 8 9 ^ 

Chicago, Illinois, 60629 

ATEITIES ŽURNALO 
JUBILIEJUS 

Šių metų gegužės mėn 2 d. 
Jaunimo centre įvyko pirmasis 
Ateities žurnalo 65 metų jubilie
jui rengti komiteto posėdis. Pir-

j mininkavo dr. Kazys Pemkus, 
sekretoriavo ponia Elena Raz-
mienė. Pasitarime dalyvavo Atei
tininkų Federacijos vadas dr. P. 
Kisielius, Ateities vyriausias re
daktorius kun. dr. Kęstutis Trima 
kas ir beveik visų Chicagos esan
čių Ateitininkų Federacijos pada
linių atstovai ir nuoširdžiai ap
tarė būsimos šventės programą 
bei kitus pagrindinius reikalus. 
Tai buvo tik pradinis susipaži
nimas su būsimąja švente. 

Ateities jubiliejinės sukakti?* 
minėjimas numatytas š.m. spalio 
mėn. 15-16 dienomis Jaunimo 
centre. Penktadienio (15) vaka
ras skiriamas Ateities istoriniam 
montažui. Šeštadienio (16) vaka
rui numatyta: Ateitininkų jauni
mo konkurso premijų įteikimo iš
kilmės; D. Lapinsko muzikinė 
kompozicija — mišios; Clevelan-
do Nerijos mergaičių choras, 

Po to bus vaišės ir šokiai. Jau 
šiame posėdyje Elena Razmienė 
sutiko būti vyriausia šeimininke 
— koordinatore. Kitas šiuo rei
kalu posėdis kviečiamas Jaunimo 
centre birželio mėn. 6 d. 12 vai. 
p.p. Tada bus aptartas smulkes
nis Šventės planas ir praneštas 
spaudoj. = 

STUDENTŲ 
PAVASARIO KURSAI 

Studentų at-kų sąjungos Pava
sario kursai įvyks geg. 28-31 die
nomis, Rotary Sunshine Camp, 
Rush, New York (netoli Roches-
terio, į pietus). Kursų tema: Atei
tininkas trijų dimensijų įtakoje: 
Ateitininkiškos, lietuviškos ir gy 
venamos aplinkos. Kursų kaina 
39 dol. Dėl tolimesnių žinių, 
kreipkitės pas SA draugovių pir
mininkus arba Jūratę Krokytę 
(716) 544-3468. 

mniimiiHimummiimimiiiiiiinHimiii 
Skaityk ir kitam pasiūlyk 

T H E F 0 R T Y Y E A R S 
0F D A R K N E S S 

Apie istorinius lietuvių kovos metus. 
Parašė Dr. Juozas Vaišnora 

I anglų kalbą išvertė 
Juozas Btdevičius 

ši jdomi knyga gaunama DRAUGE 
Kaina $2. Kietais viršeliais — $3 
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R E P A I R 
noioro, stabdžių, vaiio 
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Starteriams ir altenatoriams duodame ilgalaikes 
garantijas. TEXAOO gazolinas. 

IGNAS DU8AU3KA3 ir PETKAS PišNYS ; 
5753 South W£E:-r i : ' ^ - Tai-ef. 37-3388 

T V E R A S 
"TįRnOŽIAI rp, BRANGENYBES 

Pardav'uiiaa ir taisymas 
W. 69tb Str**t TeL RE 7-1S4J 

FRANK'S TV and RADIO, INC* 
8240 SO- HALSTED STKEET TEL. — CA 5-7HE& 
RADIJO ER BTSRE0 U»ARATŲ PARDAVS1AS IR TAISYKLAS 

DĖDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALV0TO8 TELEVIZIJOS APARATAI 

EKSKURSUOS į LIETUVĄ 
13 
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| WAGNER and SONS { 
5 TYPEWRrTERS. i 
§ ADDING MACH1N8 = 
= AND CHECKWRITERS | 
= Nuomoja. Parduoda, Taiso 5 
~ Viri 50 metu į t i k i m a * j u m t » 
j ; »ft ta-rtuAinia*. S 

5610 S. Pnlaski RdL, Chicago s 
Pbone — 58141U | 

*£ 
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Bostono. Montrealio ir New Yorko 
Dar yra vietų šiose grupėse: 

liepos 14 — $1045.00 rugsėjo 16 — MB5.00 
liepos 28 — 1045.00 rugsėjo 30 — 725.00 
rugsėjo 1 — 925.30 gruodžio 22 — 875.00 

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5), 
Druskininkais (2) gg 

Birželio 20 ir rugpjūčio 8 — Kaina $1130.60 . n 
Prie Hu. grupių galima jungtis i§ kirų miestų, su papildomu mokė* 

Ciu, New Yorke. » * • 
- s 

REGISTRUOKITĖS 15 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS: 

TRAUS-ATUNTIG TfUYEL SERVICE 
393 Wesf Broadway, P.O. Box 116 

$e. Boston, Mass. 02 i 27 
Tel. (617) 263-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMOMENft 
* Air Paraa Subject to Chanjrea and goverament apprevai. 
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Ką liudija 

SENIEJI IR NAUJIEJI MILIJONAI 
Tiems, kurie abejojo Lietuvių ką suvažiavo lietuviai jau įvai-

fondo prasmingumu ir kurie dar raus amžiaus, n u o kūdikių ligi 
ir dabar gal mano, kad sutelktas senukų. Didžiosios daugumos 
lėšas reikia kuo greičiau skirstyti profesijos nebuvo šiame krašte 
pagalbos reikalingiems, nes kul- pritaikomos. Ta ip pat dabartiniai 
tūriniai darbai nelaukia, galim lietuviai savo giminėms į pa-
pa^akyti, kad tokių fondų turi ir vergtą Lietuvą persiuntė siunti-
kiti. Toronto universitete yra po- nių už dešimtis milijonų dole-
lonistikos katedra, kuriai pavesta rių. Iš kitos pusės, dauguma mū-
dėstyti lenkų literatūrą ir iš viso sų vėliau prisitaikė savo profesi-
kultūrą. Bet pritrūkus lėšų, buvo jas, savo mokslą a r įsigijo tikrai 
kilęs pavojus katedros egzistenci- pelningesnių verslų. Ir tačiau Įė
jai. Kanados lenkų kongreso šų teikimas, bent Lietuvių fon-
valdyba įteikė universitetui tam dui, nebuvo jau ta ip sėkmingas, 
reikalui dešimt tūkstančių dole- Suprantama, kad šalia fondo vis 
rių, o lenkų Amžinasis fondas, buvo skelbiami vajai įvairiems 
pažadėjo teikti paramą po de- projektams ir statyboms, kong-
šimtį tūkstančių dolerių. Be šio redamas ir šventėms, bet pro-
fondo lenkai dar turi Reymonto porcingai, palyginus su senaisiais 
ii Mickevičiaus fondus. Taigi,ne- ateiviais, vargu ar mes būsime 
senkanti kultūriniem reikalam juos aukojimo prasme pralenkę, 
remti jėgainė nėra vien tik pas Nuo 1899 m. ligi 1914 m. į Ame-
lietuvius. Nors tai rodo, kad rr.es riką įvažiavo 252,594 lietuviai ir 
nesame išradėjai, bet taip pat iš jų 117,166 nemokėjo nei rašy-
rodo, kad mes stovime išbandy- ti nei skaityti. Iš viso ligi pirmo-
tame kelyje, kad mūsų Lietuvių jo pasaulinio karo į Ameriką įva-
fondas nėra tik atsiktiktinis kū- žiavo 525,594 lietuviai ir beraŠ-
rinys, bet panašus į kitus fon- čių bendras procentas buvo dar 
dus, naudojamus tam pačiam didesnis. Žinoma, lietuviai buvo 
tikslui. Tai tam tikra prasme yra jauni, jie mažiau turėjo rūpintis 
Lietuvių fondo reikalingumo ir rytdiena. 1915-1919 m. JAV ka-
raudingumo liudijimas. Bet ar riuomenėje t a rnavo 40,000 lietu-
jis pakankamai auga, tai jau ki- vių, taįgi gana impozantiškas 
tas reikalas. jaunų žmonių skaičius, kurie, grį-

, žę iš kariuomenės, galėjo geriau 
įsikurti ir pelningesnius darbus 
gauti. 

Milijonas skaičius imponuo
jantis, bet ne retai pusė šimto 
lietuvių tada per metus neuždir
bo tiek, kiek d a b a r vienas lietu
vis gydytojas. Tiesa , nukrito do
lerio vertė, bet milijonas yra mi
lijonas, tik kažkaip atrodo, kad 
senesnis mili jonas didesnis ir 
svaresnis. Ir todėl senieji milijo
nai, sudėti beraščių mūsų brolių, 
suteikia mums pasididžiavimo ir 
iš kitos pusės priverčia šiek tiek 
susimąstyti. 

Lietuvių fondo suvažiavimas 
už savaitės. Šiaip tai džiaugs
mo suvažiavimas, tai nėra tuš
čių kalbų, bet efektingų darbų 
liudijimo valandos, bet svars
tant ar tikrai jau reiktų leisti vi
sus narius išvardinąs vardynas, 
lyg ir tektų suabejoti, kada pa
žiūri į anuos seniau rinktus mi
lijonus. Atrodo, kad geriau, kai 
nuopelnus liudija darbai, o ne 
pavardės. 

O tų darbų yra atlikta ne ma
ža, nes iš to amžinojo fondo 
mūsų kultūros reikalams paskir
ta jau 354,612 dol. Tai efek'yvi 
suma ir be jos mūsų kultūriniam 
gyvenime tikrai būtų buvę pa
justa didelių sunkumų. Didžioji 
to pelno dalis, net 21 proc., pa
skirtas knygoms leisti. Be abejo, 
tai yra ne vien tik dvasinis pel
nas, nes parduotos knygos leidė
jams ta ip pat atneša tam tikrą 
pelną. Mokyklų priemonėms 
skirta 63.000 dol. , 18 p r o c ir tos 
sumos efektyviai padėjo mūsų 
švietimui. Skaičiai akivaizdžiai 
liudija milijono svarbą, o tačiau 
gausūs senųjų milijonai taip pat 
buvo mūsų kraštui ir kultūrai 
naudingi, ir gal kiek skauda pa
galvojus ar kartais senųjų mili
jonų teikėjai nebuvo kiek dos
nesni. Žvilgsnis j senųjų milijo-

NETOBULOS JUNGTINES TAUTOS 

Atrodo, kad lėšų telkimas nė
ra pakankamas, palyginus su 
ankstyvesniąja lietuvių generaci 
ja. Mes sutelkėme daugiau mili
jono, tačiau anksčiau lietuviai 
taip pat sutelkdavo milijonines 
sumas. Neseniai "Draugo" su
kakties proga išleistame leidinė
lyje "Lietuviškoji išeivija Jung
tinėse Amerikos Valstybėse", 
Br. Kviklys duoda gana įdomių 
duomenų. Pvz. rašoma, kad 
1895-1904 m. vien tik per A. 
Olšausko banką Chicagoje Ame
rikos lietuviai pasiuntė į Lietu
vą 4 mil. dol. 1911 m. kun. J. 
Tumas Vaižgantas lankėsi Ame
rikoje, čia per 90 dienų aplankė 
55 lietuvių kolonijas pasakė 150 
prakalbų ir Saulės rūmų statybai 
sutelkė 19,000 dol. Be abejo, su
ma nėra imponuojanti, bet ten
ka atsiminti, kad dolerio vertė 
tada buvo gal net keliasdešimt 
kartų aukštesnė. 

1916 m. JAV prezidentas pa
skelbė Lietuvių dieną ir per ją 
surinkta 300,000 dol. aukų Lie
tuvai. 1917 m. Amerikos lietuvių 
pastangomis popiežius Benedik
tas XV paskelbė gegužės 20 lie
tuvių dieną ir jos metu buvo su
telkta 200,000 dol. Kaip skelbia 
tie patys šaltiniai, 1926 m. Ame
rikos lietuviai į Lietuvą pasiun
tė savo giminėms 28.9 mil. litų, 
gi kiekvienais kitais metais pa
siųsdavo 30-40 mil. litų. JAV lie
tuviai 1918-21 m. į Lietuvą pa
siuntė 10.5 mil. dol. Tai gana 
nemažos sumos, juo labiau, kad 
tada uždarbiai buvo mažesni, o 
rinkliavų nebuvo mažiau negu 
dabar, nes buvo statomos bažny
čios, aukas rinko Lietuvos ka
riuomenės reikalams, šauliams, 
ginklų fondui ir įvairiom kitom 
institucijom. Kaip matome, tada 
lietuviai buvo gana dosnūs, bet 
yra ir kita medalio pusė. 

Per 30 savo gyvavimo metų, 
Jungtinės Tautos niekad nebuvo 
blogiau pasiruošusios kovoti su 
šių dienų silpnojo pasaulio iš
šūkiais ir niekad joms nebuvo to
kio didelio reikalo reformuotis, 
kaip dabar. Bergždžias ožiavima-
sis turtingų tautų su skurdžio
mis, iššaukianti šių laikysena ir 
tuščiažodės Afrikos — Azijos vals
tybių rezoliucijos, išdidūs turtin
gų tautų atsakymai, nuolat du
sina J. Tautų veiksmingumą ir 
didina nusivylimą. 

Specialus J. T. komitetas, iš
studijavęs padėtį, neseniai pareiš
kė, kad J. Tautos priėjo posūkio 
tašką, kad joms gresia pavojus 
subyrėti, tačiau be J. Tautų pa
saulis būtų dar blogesnis. 

Per pastaruosius 10 metų, be
veik kasmet buvo įsteigiamas 
koks naujas J. T. .padalinys. Da
bar veikia 12 autonominių orga
nizacijų, 5 regioninės komisijos ir 
14 specialių agentūrų, daug sp-
cialių fondų, įvairios pusiau au
tonominės įstaigos ir keli šimtai 
tarpvyriausybinių komitetų, ko
ordinavimo įstaigų sudaro J. Tau
tų sistemą. Visų tų padalinių 
veiklai ir programų vykdymui 
kasmet išleidžiama apie 1,5 bil. 
dol. Pažymėtina, kad J. Tautų 
tarnautojams išlaikyti ir jų ke
lionėms apmokėti išleidžiama 75 
proc. viso jų biudžeto. J. T. tar
nautojų algos yra žymiai aukštes 
nės už JAV tarnautojų algas, 
kurios aukščiausios pasaulyje. 
Ta ip pat pažymėtina, kad J- T. 
raštai ir dokumentai verčiami į 
prancūzų, vokiečių, ispanų, ru
sų, ir kinų kalbas, kas labai bran
giai kainuoja. 

Niekur nesiseka 

Kaip žinome, J. T. tikslas yra 
išlaikyti taiką pasaulyje. Pažiū
rėkime kaip joms sekasi jį -vykdy
ti J. T. pagrindinis principas bu-

sekretorių jau buvusį Gunarą Pnedį ir 
kitus pareigūnus. 

Kiek iš viso rašytojų sąjungoje na
rių, Rygos laikraščiai nenurodė, tačiau 
apytikriai skaičiuojama apie 170 as
menų. 

Prie latvių rašytojų sąjungos yra ir 
atskira rusų rašytojų sekcija .kuriai 
vadovauja Vladimir Michailov. Šiai 
sekcijai priklauso visi rusų rašytojai, 
kurie gyvena Latvijoje. Michailovas 
minėjo 16 pavardžių. Jis nusiskundė, 
kad rusų rašytojams Latvijoje tenka 
apsiriboti vien skaitytojais Latvijoje 
ir kad jų kūriniai nepaplinta po di
džiąją tėvynę. Sekcijų kitomis kalbo
mis Latvijoje nėra. 

Iš Maskvos į kongresą buvo atvy
kęs partijos centro komiteto instruk
torius Potjomkin, visos imperijos ra
šytojų sąjungos sekretorius, ir Lite-
raturnaja Gazeta vyr. redaktorius A. 
Čakovskij. 2inoma. garbes prezidiumo 
vietas užėmė Latvijos kompartijos 
"smetonėJė" su Vosu priešakyje, (t) 

Neįstengia pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

P. GAUCYS galėtų kontroliuoti 

•o ir tebėra: nesikišimas į savo na
rių vidaus reikalus. Tai svarbiau
sia jų gyvavimo taisyklė. Dabar, 
keleriopai padidėjus jų narių 
skaičiui, joms vis sunkiau ir sun
kiau siekti savo tikslų. To nepai
sant, joms pavyko išvengti dides
nių karų. Korėja yra pirmas tarp
tautinės priežiūros pavyzdys, mo
delis, kurio besilaikant ir turint 
gerą valią, galima išsaugoti taiką. 
Korėjos įvykiai laimingai susiklos
tė tik dėl rusų apsiskaičiavimo 
(jiems neatėjus į Saugumo Tary
bos posėdį). Taip buvo laimėtas'ginklavimas nejuda iš vietos. Bet 

savo pati
kėtinius tolimose srityse veikian
čius. Dabar jo turimos platesnės 
teisės pasirodė naudingos įvykiuo
se prie Izraelio ir Egipto sienų. 

Nesustabdo ginklavimosi 

J. Tautos negali pasigirti sėkme 
ir nusiginklavimo srityje. Išryškė
jo to klausimo du sprendimo bū
dai. Rusai nori visiško nusigink
lavimo, visų ginklų sunaikinimo, 
bet nesutinka leisti patikrinti. Va
kariečiai siūlo laipsnišką nusi
ginklavimą. Konferencijos ir po
sėdžiai nuolat vyksta, bet nusi-

Rimties Vdkndilei 

MARIJOS PAVEIKSLAS 
Lietuvos did. kunigakištis Vy- mocinos. kurios neturi savyje 

tautas paliko Trakuose, savo Marijos paveikslo, jos toli yra 
gimtinėje, Marijos paveikslą.' nuo Dievo. 
kurį labai mylėjo ir į visus žy- Mergaitės Marijos pavyzdžiu 
gius su juo ėjo. J i s buvo jam turi būti auklėjcmos ir engla-
dovanotas Bizantijos imperato
riaus keturiolikto šimtmečio pa
baigoje. Jis. tu r būt . yra vienas 

Pietų Korėjos saugumas. Vidu
rio Rytuose irgi šis tas laimėta, 
1967 m. Saugumo Tarybai priė
mus rezoliuciją, pagal kurią joks 
J. T. narys negali karu pagrobtą 
teritoriją sau pasilaikyti. Tik tuo 
principu besivadovaujant bus ga
lima įgyvendinti taiką tarp Izra
elio ir arabų valstybių. J. Tautų 
daliniai Sinajuje ir Golano aukš
tumose prižiūri paliaubų vykdy
mą. Tos paliaubos labai netvir
tos, tačiau J. Tautos jas išlaiko, 
ko niekas kitas negalėtų padary
ti. Kipras yra kitas akligatvis, kur 
J. Tautų įsikišimas mėgino sutai
kinti graikus ir turkus kipriečius, 
nors ir nesėkmingai. Tačiau be to 
jų įsikišimo padėtis būtų buvusi 
dar blogesnė. 

Komunistiniam blokui ėmus 
boikotuoti taikos išlaikymo pa
stangas, o Afrikos valstybėms nau 
doti J. Tautas prieš savo buvusius 
valdovus, buvo prarastas objek
tyvumas ir prasidėjo žaidimas re
zoliucijomis. 1970 m. nusivylimas 
J. T. buvo toks didelis, kad Angli
ja pasiūlė kai kurias reformas, bū
tent, kad kiekviena šalis, reika
laujanti S. Tarybos .posėdžio, tu
ri pateikti konkrečius siūlymus, o 
ne propogandines rezoliucijas. 
Taip pat ji pasiūlė Generaliniam 
sekretoriui suteikti daugiau veiks-

onių, kuriomis jis y n i Y} on T ^ r 

* nus galėtų m u m s būti paskata 
Kaip žinoma, lietuvių tada neužsileisti an iem paprastiem, 

buvo daug gausiau ir jie visi bu- jau daugumai į amžinybę iške-
vo jauni ir išimtinai stiprūs. Po liavusiem broliam. 
antrojo pasaulinio karo į Ampri- Al, B. 

Spaudoje ir gyvenime 

LATVIJOS RAŠYTOJU KONGRESAS 
Po savo komunistų partijos kongre- t patikėti dideli ir atsakingi uždaviniai. 

so namuose, kur dalyvavo ir rašytojai. ' Lenino partijai vadovaujant, garbingai 
rašytojas A. Grigulis net pateko j j-tai pildysime! ** 
centro komitetą, ir po didžiojo kon- Į Kongresą atidarė sena pogrindininke 
preso Maskvoje. Rygoje vyko okupuo- Anna Saksė. Bendrą penkmečio nuveik 
tos Latvijos rašytojų VII kongresas, j tųjų darbų apžvalgą padarė rašytojų 
kur jiems iš partijos buvo duoti nauji I sąjungos pirmasis sekretorius Gunars 
r.'jrodyrnai ir pavedimai Kongresas. Priede. Po to referatus skaitė: apie 
kaip jau visuomet, pasiuntė savo iš- poeziją — Janis Peters, apie prozą 
tikimybės laišką Maskvai, kuriame — Alberts Bete. apie kritiką — Pete-
vienbaisiai pareiškė savo atsidavimą j ris Zeilė. apie dramaturgiją — Pete-
tarnauti partijai, pareikšdami. kad ir i ris Petersonas ir apie vaikų literatūrą 
"Tarybų Latvijos rašytojai, būdami i — Valdemare Ancitis. 
tikri internacionalistai, jaučia draugų ! Kongreso paskutine dieną tapo išrink 
pritarimą visose broliškose respubli- į ta nauja 35 asmenų valdyba ir 13 as
lose ir tvirtai stovi savo aukšto idė- į menų revizijos komisija. Naujai iš-

James Callagham, 
Britanijos premjera* 

D"i? 

vis dar neprarandama vilties ir ieš 
koma abiem pusėm priimtino 
sprendimo. Šis tas buvo laimėta, 
kai 1963 m. JAV, Sovietai ir Ang
lija pasirašė sutartį, draudžian
čią atominius mėginimus atmos
feroje. Šimtas valstybių pasirašė 
tą sutartį, kuri apramino pasaulį, 
nepaprastai sunerimusį dėl ato
minėm nuosėdom sveikatos žalo
jimo. Po kelių metų diskusijų, 
1968 m. buvo pasirašyta atomi
nių ginklų plitimo sulaikymo su
tartis. Ja atominius ginklus turin 
čios valstybės įsipareigojo jų ne
duoti kitoms, o jų neturinčios — 
nemėginti jų gauti iš kitų ir pa
čios jų negaminti. Kol kas to lai
komasi. 1972 m. J. Tautų pastan
gomis, JAV ir S. Sąjunga pasirašė 
sutartį apriboti priešraketinių ra
ketų skaičių ir apriboti ofenzyvi-
nį ginklavimąsi. 

J. Tautos turi ir kitą didelį rū
pestį: paruošti jūrų teisių įstaty
mą. Tuo reikalu jos buvo sukvie
tusios kelias tarptautines konfe
rencijas, tačiau iki šiol vis dar ne
pavyksta suderinti prieštaraujan
čių pažiūrų. Betgi tikimasi, kad 
bus susitarta apsiriboti 200 mylių 
kaip natūralia riba ūkiniam jūrų 
dugno panaudojimui ir žvejybai. 

Kito^ nesėkmės 

Nemažiau svarbus J. T. tikslas 
ir įsipareigojimas siekti visų jų 
narių gerbūvio, o tai reiškia ge
resnį maistą, geresnę sveikatą, vi-

! šiems prieinamą mokslą ir geres
nes darbo sąlygas. Tam tikslui 

I siekti jos turi daug specialių agen-
i turų, kurios atlieka labai naudin
gą darbą. Šiose srityse labiausiai 

I pasižymi maisto ir žemės ūkio 
Į organizacija, vaikų fondai ir 
Į UNESCO. 

Galiausia, J. T. čarteris jas įpa-
' reigoja rūpintis ir įgyvendinti 
I tarptautinę teisę ir ją kodifikuoti. 
Kartu su tuo rūpintis plėsti tarp
tautinį bendradarbiavimą, įgyven 
dinti lyties, kalbos ir tikėjimo ly
gybe, žmogaus laisves ir teisių ger
bimą. Tos teisės laužomos komu-

i ^ 
1 nistink) bloko šalyse, nors jis yra 

mos motinystės pareigoms Mo
tinų pareiga y ra mokyti savo 
dukteris maldos, darbo ir at-

iš labiausiai garbinamų Mari- j sakingumo už savo pareigas. Ką 
jos paveikslų Lietuvoje. Prie jo*, motina, protingai veikdama 
meldėsi ne tik Lietuvos bet ir j duos savo mergaitėms, ne viena 
Lenkijos valdovai. Vytautas pa- j mokykla neįstengs duoti, nes 
liko Marijai savo meilę ir gyvą mckykla moko iš knygų, o rr.o-
tikėjimą. įspaustą šiame paveiks tina iš savo širdies ir sielos Ta
le. Jis žavi ir kiekvieną lietuvį, i čiau ir pati motina turi moky-

Daug y r a sukurtų paveikslų j t i s -š Marijos. Motinos dorybių 
ir net labai garsių menininkų,! kelias — Marijos gyvenimas: 
vaizduojančių Mariją, bet nė j "K* 8 T^s mane. ras gyvenimą", 
vieno nėra tikslaus. Tiksliausias; p ^ d u tūkstančius metų į 
Marijos paveikslas, tai jos pa-; ^ o n i j ^ ^ 0 ^ a t ė jo Marija, 
čios gyvenimo sukurtas paveiks: ^ e v o M o t i n s u s u k Q d i k ė l i u g * 

rankų j žemišką gyvenimą. Pa-
Tiesa. mes daug raštų apie: s i k e i t ė n u o t a i k a vis0^e ujevo 

jos gyvenimą neturime. Evan- į t a u t o j e ž m o n ė s j g i t r a u k e , k a l . 
gebjose y ra suminėti tik labai b ą s u M a r i j a ^ J O s k M i k ė l i u . 
bendri bruožai iš jos gyvenimo, ^ 1 ^ m a l d c s & gie3Tnės _ 
bet jie y r a iškalbingi ir turtin-; g a r b i n i m a s Marijos ir jos kūdi-
gi._Kai ką duoda tradicija, bet k ė l i o_ j f c d i d e l ė TAevo Ė^tM 

irgi labai nedaug. Visos tos ži 
nios, kurias turime apie Mariją. 1 
sudaro geriausią ir turtingiausią , n 
jos paveikslą, nupieštą dvasine 
prasme. J i s yra gražus sekti ir 
iš jo mokytis visiems, bet ypač 
moterims. ' * 

Marija nuo gimimo iki mir
ties, nuo mažos merga ; tės iki 
subrendusios moters perėjo vi
sus motoru gyvenimo tarpsnius. 
Kiekviena moteris gali joje ras
ti save. Visoms tinka Marijos 
pamaldumas, širdies nekaltu
mas, n m tis ir pašiau gumas. 

Ilgiausias jos amžius buvo 
motinos amžius, t ad ypač moti
nos gali r as t i save jos gyveri-

ir džiaugsmas žmonijai — atė
jo į ją Dievo ir išganymo Moti-

kuri šiandien yra ir Baž
nyčios motina. Bažnyčia y ra 
mistinis Kristaus kūnas, šven
toji j o šeima, nes jos motina y-
ra Marija, Kristaus Motina, 

Marija, tapdama lr-ganymo 
Motina, tapo aukos ir meilės 
motina savo Sūnui. Ji aukojo jį 
bažnyčioje ir ant Kalvarijos kal
no žmonių išganymui. "Aukos 
dvasia yra visų didžiausias da
lykas visoje krikščionybėje", sa
ko kard. Faulhaberis. Weiss ra
šo: "Vienas lašas t ikros aukos 
dvasios daugiau pakelia sielų 
prie Dievo, kaip visas literatū-

me. Kiekviena gera motina, se- , r o s i r meno l o b y n a s " . A u k a > ^ 
Ka.nt; Marijų, yra Dievo duktė 
ir savo vaikų auklėtoja, kaip 
Dievo iai duotos dovanos T n s 

n atėjo į mūsų tarpą, atėjo per 
Mariją, kentijimų motiną. Todėl 
ji kviečia visus, kurie ją myii, 

: pasirinkti šį aukos ir meilės ke-
ogaus teisių dekla- l i ą M a n j o s k e l įu ^ motiniškos 

v Sąjungoj ne tft žmogaus meūėB | ( B f c - ^ S y P a u i i u s 
V '" ~ 3 ^ ' v " " s i t a r ia : 'Tarnaukite ne dėl kitų, 

lyg kad žmonėms įtikdami, bet 
ja, ligi šiol J. T. prieš tą S. Sajun-

pasira>e« ?.n 
raciją. 
teisės pamintos, 
tautos engiamos ir rusinamos. Do-

kaip Kristaus tarnai, nuoširdžiai 
vykdydami Dievo valią. Tarnau
kite gera valia, kaip Viešpačiui". 
i'Efez. 6 ,6) . Tai Marijos kelias 
ir kiekvienos krikščionės moti
nos kelias. J. Budzeflca 

gos politiką neprotestuoja ir jos 
nepasmerkia. Priešingai, jos nesi-
gėdina kaltinti JAV savo mažu
mų tariamu engimu. 

Iš to matome, kaip dar toli esa
me nuo J. T. idealų. Jeigu kartais 
prieš mažųjų tautų engimą iš
kyla koks nedrąsus balsas, tai jis 
tuoj nuslopinamas nesikišimo į 
kitų valstybių vidaus reikalus 
principu. 

Kaip matome, per 30 J. Tautų 
veiklos metų padaryta nedaug. 
Tačiau, viską susumavus, daro
me išvadą, kad visgi pasauliui 
yra geriau turėti J. Tautas. Tai \ m* v y k d o n u o 1 9 7 3 m - vasario 
svarbu visiems, bet ypač mažoms mėnesio ir jau tuo pasinaudojo 
tautoms. j 235,000 žmonių. 
mmmmmmmmm—mKammmmmmmmmmmmmmmmmm 

335,000 TIKRINO KKACJ4 

Chicagoje net 27 vietose ne
mokamai patikrinamas kraujo 
spaudimas. Artimiausią vietą 
pasitikrinti galima sužinoti te
lefonu 744-4270. Miestas tokią 
kraujospūdžio tikrinimo progra-

Ta i lmą vykdo nuo 1973 m. 

".ei naktį neatslūgc 

LIETUVOS PARTIZANO KELIAS 
I MIRTj 

r 

galvos skausmas riešu

t i , RAMOJUS 

Iš t rauka iš spaudai paruošto veikalo "Kritusieji už 
laisvę" fl tomo 

Čia pateikiamas autentiškas vieno Lietuvos lais
vės kovotojo dienoraštis, tam t ikrais keliais iš anapus 
geležinės uždangos pasiekęs laisvąjį pasaulį. Saugumo 
sumetimais tikrosios pavardės pakeistos slapyvar
džiais, kai kuriems slapyvardžiams duodama tik pir
moji raidė. Visa tai vyko Rokiškio apylinkėse 1945-
46 m. Sovietinis saugumas tegu neieško šio dienoraš
čio autoriaus, nes jo jau nebesuras. Išlaikęs savo žodį, 
neišdavęs nieko, jis laisvės dienų nebesulaukė. Kai 
kurie svarbūs dienoraščio lapai y ra dingę. Ištisai skel
biame tai, kas pasiekė laisvuosius Vakarus. 

Kareiviai apsupa sodybą 

Vieną dieną Norkus pasijuto blogai. Skaudėjo :ralvą, 
smilkiniuose ūžė, vaikščiojant ir sėdint darėsi silpna, 

diena. 
m a ž ė !<•>. 

Kaa^ng: 
; vėjas, o šilumos buvo tiek. kifk lauke, tai Norkus pap-
I rašė J. parvežti jį namo. kur tar<W> žymiai geresnę 
užuov ia . Kiti oėsrias r.cpirvž't. r*'s Tvsiiautė Daiėg^jp 

I pareiti užpustytais laukais ketvertą kilometrų. Pačiu 
vidurr.kaeiu svainis parv-ž'- Norkų. susup*.a ; i r^g-
:M"<= kriiirius. ;;e.; pūtė ^ r .a stiprus vėjas ;r spaudė 
stiprokas ša'ris. 

0 slėptuvę ir, ' U * - ' i > . * - !*7.S a .-•> .i.i.-,:i i > a 

apsikamšęs apklotais bei šienu, ėmė laukti, kada mie
gas užmerks akis. Tačiau v»'."::. Tik paryčiu užsnūdo. 

Pagulėjo dvi dienas ir dvi naktis, beveik nieko, 
nieko nevalgęs, tik gerdamas pakaitomis motinos iš
virtą liepžiedžių ir ramunių arbatą. Kiek buvo pakilu
si temperatūra, jis nežinojo, nes neturėjo termometro 
ir dėl to negalėjo jos pamatuoti. Tik trečią dieną šiek 
tiek atsileido galvos skausmas ir nukrito karštis. Tą 
dieną suvalgė su sviestu pusę motinos iškepto bulvi
nio blyno, kuriuos Norkus labai mėgo. 

Krizė praėjo. Liga pastebimai pradėjo trauktis. 
Kitą dieną pavalgė pusryčius jau kai visuomet, nebe
kankino skausmai, tik jautėsi labai nusilpęs. Per porą 
dienų tikėjosi visai pasveikti. Tačiau naktį pavaikščio
jęs po klojimą, nes buvo labai atsibodę gulėti, pasiju-

nenorėjo valdyti, tik troškino gert i . Mk., pridėjęs ran-1 to vėl turįs temperatūros, kuri nenukrenta ir sekančią 
ką prie kaktos konstatavo, kad esanti karšta kaip 
ugnis. 

— Iki nakties arba rytdienos praeis. Matyti, gri
pas, — nusprendė pats ligonis, guldamas į savo guolį. 
Vyresnioji G., gavusi pas kaimynus liepžiedžiu, išvi-

dieną. Bet atsiradęs apetitas dėl komplikacijos nesu
mažėjo. O tai buvo gera^. ženklas. 

Dieną, įėjęs į kambarį ir pavalgęs pietus, Norkus 
vėl ruošėsi grįžti į slėptuvę, tačiau motina paiūlė j a m 
pagulėti šiltame kambaryje iki ji iškepsianti blynų. 

rė arbatos , iš J . atnešė cukraus. G. ligoniui sugirdė Apylinkėje esą ramu, todėl nesą ko bijoti. Be to, ji 

Norkus susigundė. Nuėjęs į mažytį kambariuką, 
kuris kadaise priklausė broliui Kaziui, nenusirengęs 
• ršu ir u -ūbų atsigulė į lovą ir užsiklojo stora na-
mir.e antklode Kan-bar-.o šiluma, minkšta lova rami
nančiai veikė sveikstantį organizmą, ftmė snausti, o 
po kiek laiko ir visai užmigo, nes praėjusią naktį ma
žai ir blogai miegojo. Miegojo, matyt, neilgai. Jį pa
žadino įėjusi motina. Norkų nustebino jos veidas: taip 
jis buvo pastebimai pasikeitęs. 

— Kas yra, mama? —paklausė staiga atsisėdęs. 
— Atėjo kareiviai... 
— Kur jie? 
— Vienas daro kratą kamaraitėje, o kitas užlipo 

ant aukšto. 
— Kiek jų yra iš viso? 
— Mačiau tr is: du viduje, o trečias lauke ant kie

mo. Gal čia neužeis. Aš eisiu pažiūrėti, kad ko nepavog
tų. 

Tai tarusi, motina išėjo, uždarydama už savęs 
duris. Norkui bematant išdulkėjo liga ir miegai. Iški
lo klausimas, ką d a r y t i ' Pasislėpti nebuvo kur, išsky
rus palovį, šokti irbėgti į mišką beprasmiška, nes 

tuojau pastebėję kareiviai nukeptų, tuo labiau, kad 
sniego lauke gilu, o jo sveikata ne per puikiausia. 

"Ech. kad nebūčiau palikęs slėptuvėje parabelio 
su apkabomis," pagalvojo Norkus dėl tokios žioplys
tės. Su trimis išsiskirsčiusiais kareiviais ir neįtarian
čiais, kad kas nors gali juos užpulti, susidoroti būtų 
vieni juokai, bet dabar pšš... Kirviu, peiliu ar basliu 
šiuo atveju priešų neįveiksi. 

"Bėgsiu — tegu nušauna", vienu metu apsispren
dė Norkus, bet greit pakeitė sprendimą. 

kūrvtos ooziciĮose Mums trinktoji valdyba tuoi brinko ir trtrmąj artipilnę Btiklinę samagono, tačiau temperatūra nei tą į pasisiūlė pasaugoti 
. 

Bus daugiau 

http://rr.es


DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m.-&gtiw am.. 8 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 
IŠ BENDRUOMENĖS VEIKLOS 

Naujai išrinktoji JAV LB W o r -
cesterio apylinkės valdyba, pa
siskirsčiusi pareigomis, (V. Ži-
džiūnas — pirm., P. Molis — 
vicepirm., R. Jakubauskas —-
sekr., A. Glodas — ižd., E. Mei
lus, jn . , — narys jaunimo rei
kalams, J. Baskys — švietimo ir 
spaudos reikalams, A. Shumway 
ir P. Babickas — organizaciniams 
reikalams), balandžio 27 d. Mai
ronio parko patalpose sukvietė 
pirmą posėdj, kurį pravedė pirm. 
V. Židžiunas. Dienotvarkėje visa 
eilė aktualiu reikalu. 

džiąją tautinių šokių Šventę, tad 
šis koncertas yra vienas iš pasi
ruošimų tam žygiui, kartu ir pa
sirodymas Baltiraorės lietuvių vi
suomenėj, ko naujo išmokta, kas 
pasiekta. 

Koncertas įvyko balandžio 24 
d. Lietuvių svetainės salėje. Jo 
paruošime ir visam pravedime 
jautėsi jauaatviškas entuziazmas 
ir ir išradingumas. Visų pirma 
muzika. Nors iš juostelių, bet taip 
gerai sutvarkyta, kad atrodė, jog 
orkestras groja. Muzika panaudo
ta iš simfoninio orkestro tautinių 
šokių įgrojimų į Vandos Stankie-
nės plokštelių. D a r uždangai ne
pakilus, pasigirdo lyg uvertiūra. 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
• • « • • 

I E A L E S T A T E 

Gal ji buvo truputį per ilga. Tarp 
. S ! ^ ° S ? f * ™ S ? f j i ^ ^ l S o ^ U W nenutrūkstamai-tęsėsi 

šokių muzika.Kai kuriuos šokius 
palydėjo Vandos Stankienės dai
navimas, kaip "Jus berneliai ap
gavikai*' ir kt. 

Naujas efektas bakimoriečių 
scenoje — prožektoriai. Jų buvo 
trys: vienas didelis salės užpaka
ly ir du mažesni abiejose salės 
pusėse. Grupei Šokant, šviesos vis 
keitėsi, apšviesdamos šokančius 
įvairiom šviesom. Kartais minkš
tom taip, kad šokėjai atrodė lyg 
neryškios spalvotos fėjos, šokan
čios nežemiškam debesy, kartais 
atrodė, lyg šoktų jūros 

firaeityje, kuo iškilmingiausiai 
paminėta. { tą minėjimą įsijun
gia Moterų s-ga (savo dosnią 
auką paskyrasi Motinos dienos 
šv. Mišioms), šaulės-iai, ateiti
ninkai, Vyčiai, Tautinių šokių 
grupės, skautės-ai. Po 10 vai. Šv. 
Mišių, Šv. Kazimiero bažnyčios 
parapijos salėje — užkandžiai, 
programa ir pagerbiamos gyvos 
bei mi rusšos mamytės. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

Woreesterio Aušros Vartų Li
tuanistinei m-lai, kurios tėvų ko
mitetas gegužės 2 d. Maironio 
parko patalpose ruošia mokyklos 
naudai pietus, LB valdybos na
riai, įvertindami svarbų m-los 
dari*, vienbalsiai nutarė paskir
ti 160 dol. Mokytojoms A. Dab-
rfiaitei ir B. Miliauskaitei už m o 
kymą liet. k. ir auklėjimą mūsų 
jaunimo, padėkos ženklan, įteikti 
P. Naujokaičio Literatūros isto
rijos knygas (1 ir 2 t) . 

Žvelgdamas į JAV LB tarybos 
rinkimus, pirmininkas apgailesta
vo, kad Worcesterio lietuviai n e 
atliko savo pareigos, taip kaip 
buvo tikėtasi. Balsuoti teatvyko 
mažas skaičius. Rinkimams ko
misija su pirm. J. Šteiniu prie
šaky, darbą atliko labai gerai: 
įdėjo nemaža darbo, išlaidų. Iš
siuntinėjo paštu apie 240 balsų 
ir balsavimo taisykles. Nepaisant 
viso t o , atgarsis labai menkas. 
Kai kurie aiškina, kad ateity rei
kėtų pateikti daugiau žinių apie 
kandidatus, o nepasitenkinti 
vien amžiaus pažymėjimu. 

Apie Tautinių šokių šokėjų gru 
pes pranešimą padarė J. Marke
vičienė. Šiuo metu Vvorcestery 
yra 2 šokėjų grupės, padariusios 
per trumpą laiką didelę pažangą. 
Jos dažnai pasirodo įv. parengi
amose ir šventėse. Worc. Bicen-
termial K-jos, š.m. gegužės mėn. 
16 d. yra pakviestos pasirodyti 
miesto rotušėje. 

Buvo galvota vykti ir į bend
rą Liet. tautinių šokių Šventę, 

Baitimorės "Kalvelio tautinių šokių grupė 

CH^rAGOS 2 I N ^ S 
PABĖGO 

T r y s plėšikai ketvirtadienį 
pabėgo i š Cook apskr. kalėji
m o . Vieną jų, J. Mylės, 30 m., 
policija pagavo, praėjus vos 
valandai nuo pabėgimo. Kali
niai pabėgo sumušę keltuvo val
dytoją. Tai jau kelintas pabėgi
m a s i š šio kalėjimo paskutiniu 
metu . 

NORIULCTO 

PASTOGĖS PRIE AUTOBUSŲ 

Ghicagos Susisiekimo Taryba 
nusprendė įtaisyti 100 pastogių 
laukiantiems autobuso. Kainuos 
135,250 dol. 

SAUGO SINATRA 

Chicagoje vieši Si-

kartais vėl grįždavo į realybę, kai 
.šviesos išryškindavo scenos kon
tūrus. Kartais mažytės švieselės 
bėgo per visą salę, sudarydamos 
kosminės erdvės įspūdį, lekiančių 
žvaigždžių efektą. 

Pati scena ir buvo stengtasi pa-
dekoruoti. N e kokios prašmatnios 
dekoracijos, bet laukų medeliai 
kukliai pagyvino sceną 

Chicagos priemiesčio Liberti-
vil le gyventojas G. Pozen iškėlė 
by lą prieš prokurorą ir šerifą, 
kaltindamas, kad neteisėtai bu-

dugner v o i š jo atimti jo laikomi liūtas 

garsusis 
natra. Prie jo apsigyvenusio 
Ambasados East viešbuty, pa
s ta ty ta nuolatinė policijos sar
gyba, kuri jį lydi ir išvykstant 
iš viešbučio. 

MOKSLAPDOGiAI 

ir t igras ir perduoti Brookfield 
zoologijos sodui. Jis t u o s gy
vul ius rodąs karnavaluose, savo 
paskaitose, bet apylinkės gyven
tojai nusiskundė, kad t ie gyvu
liai kartais laksto palaidi. 

P A R D U O S 1,100 N A M Ų 

Daugiau kaip 1,100 tušč ių na
mų Chicagoje bus parduota i š 

HK bOANA S l i t ) r : £ S t MKHL 
COUNJI':* womm 

Nepaprastai gražus 4 miegamųjų 
(2 TonJo*) "ranch" namas ant 
190x160 p. puUci&i apsodinto sklypo. 
Gazu apSUd., oro vSąinlmaa, kablnetl-
n8 virtuve, visi reikmenys. Židlavs. 
Dideli kambariai. Aptvertas kiemas. 
patio. "PaneUed** šeimos kame. ba
ras su vandeniu. "P»«elled" rūsys su 
2 "showers" ir *̂ pow<Ier room". Pui
kios mokyklos. Aj-ti papiQdymio. | 
Daug priedų. Tuojau galima užimti 
$57,600. 

B E A L E S T A T E 

M. A. Š I M K U S 
REAI» ESTATE, XOTARY P V B U a 

nC0O3€E TAX SERVICE 
S. Maplmrood, teL 2S4-74M 

Taip pat daresni VKRTTMAI, 
CUMtNlV ttfcvietttnai. pfl 

P11ETY BfiS PRAŠYMAI 
kttort biaakal. 

P i r k l ^ P o l n i n n ; ; , H W\J: 
Kreiptis J savininką, tel. S U — 

847-1TM arba »** — 4SC-2727 
Savaitgaliais 61C — MMHHk 

H0T SF?!MGS ARKAKSAS 
Parduodamas aluminum "siding" ap

kaltas namas su mūru pensininkams. 
Salionas, valgomasis, 2 mieg., vonia. 
Kilimai. Pilnas rūsys. Didelis patio su 
stogu. $22,500.00. 

Lake Catberine 
sklypai statybai. 

apyl. parduodami 

Fri££MAiS r.. £ . ' - . K*::-z: 

Tel. (501) — 331-2833 

- v *•»•*••» 
HELP WAVEED — VYBA1 

WESTCHERTIIR, fLLl>OiS 
S bdrm, face brk. Ranch hse. 

Carpeting. centrai air, paaeled bsmt, 
2 car garage. Located Soutk at 22 
St. Walking dista»ce to schoola 

N e t 121 moksleivių, baigian
čių aukšt . mokyklas Chicagoje, 
gaus mero Daley fondo stipen
dijas t ę s t i mokslui. Daley J a n - ' M p%£ 
nimo fondas įsteigtas 1955 m. « a r 

Donaid J. Judy Construetion 
Phone — 562-0790 

• 15 meb| geraa mūr. 
4 ir 2 kamb. skiepe. Mūr. 

Pasiulyktt. 
3 kamb. 18 metu mūr. buag. 71 ir 

ir niK) to teiko jau SUteikė Sa.cr&mWito. ©ar. *«*,»««. 
o oo4 -*- ••• -L. 1 2 butai po 4 Esmb. 15 matu *va-
2,2^*2 stipendijas, kurių bendra1 

suma 1,111,000 dol. 

lači au. dėl kai 

Šokiai buvo atlikti neblogai, su j varžytinių. Pardavimas prasidės 
gera doze vaidybinio elemento, j g egužės 22 d. 9:30 vai . Bis-
kurs gana gerai pasisekė. Kadan- m a r c k teatro patalpose 159 W. 
gi grupė vadinasi "Kalvelis", tai 
ir savo programą pradėjo kalve
liu. Salė užtemo, uždanga atsi
darė ir prožektorius tamsoje ap
švietė kalvi (K- Česonis), dir
bant; prie priekalo. Kalvis kala 
pasagą. Šviesos prasiplėtė, apėmė 
visą sceną ir štai jaunimas aplink 
kalvį jau šoka kalvelį. Pagal m u 
zikos ritmą girdėti kalvio kūjo 
smūgiai. 

Toliau šokėjai šoko iandytinį, 
abrusėlį, mikitą, audėjėlę ir pir
mąją koncerto dali baigė jud
riuoju malūnu . 

Po pertraukos, antrojoj daly, 
matėme aušrelę, berneliai apga
vikai, mergaičių audėjėlę, Ssau-
ninką ir blezdingėlę. Tada prieš 
uždangą pasirodė Daina Buivytė 
ir sklandžia trumpa kalba pade- ] 

Randolph. Parduos U. S. Hou-
s i n g and Developing departa
mentas . 

POLICININKŲ U N I J A 

Federalinio te i smo te isėjas B. 
M. Decker Chicagoje nuspren
dė, kad darbo unijos turi teisę 
organizuoti policininkus ir kad 
unijos mokestis gali būti sulai
k o m a s iš algos čekių. Chicaga 
turi 14,000 policininkų. 

UŽSIMASKAVĘ RAUDONIEJI 

J A V senato tyrimai atskleidė, 
k a d Peoples Bicentennial Com-
mision yra užs imaskavęs rau
donųjų sąjūdis, artimesnis Cas-
tro ir Mao Tse-tungo siekiams, 
n e g u J A V įkūrėjams. Tą sąjū-

Eledrical Problems? 
Free estimate anytime 

Call 225-0560 

$34.900. 
$7 r 

30 

F R A N K Z A PO L I S 

> M > l » M M I I t m M I " « m 

M i S 
VIZIJOS 

S T I 

ras mūr. 73 ir kaiman. 
6 k&mb. iteraa n ū . 

Whipple. Gar. *2T,9ftO. 
5 botai med. 68 ir St. Louis. 

p€dų srtelypaa. Gar. $31.»0». 
6 kamb. 4 mieję. 2 vonios mūr., 71 

Ir Rock^eU. Gar. 2J,»00. 
2 botai po 4H u* 3 kamb. legalus 

butas skiepe. M. P. $*7,»«e. 
12 bato 10 meto mūr. j vakarus 

už Kedzie. $153.000. 
Netoli Ctiioagos prie «4ero 30 vie

netų motelis. Geros pajamos. Ne
brangus. 

U E O N A S B E A L E S T A T E 
2741 W . 6 9 S t . 923-6015 

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

OOSMOS PAJCCELtf EXPTiESS 

SIUMT1IIU] 1 UETflYĄ 

Li«ksDs aparunentinas. 2-jų aukS-
tų mūras. Marąuette Pk«. Gausite 
$12,000 metama pajamų. Perkat ut 
$65.000. 

Geras, didelis 2-jų batų mūras. 2 
po 6 kamb. 2 auto mūro y^fjpn 
Arti vienuoryno. $28,800. 

4 buto svaras, neseaas atara aa> 
mas arti Marąuette Pko. bažnyčios. 
$45.000. 

» kamb. mfiraa. Galima nuomoti 
pajamoms. Į vakarus nuo Californja. 
Marųuette Pke. $13,300. 

Platus komercinis sklTpas. Blokas 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės. Pigus. 

Tvirtas — erdvas « kamb. birsjea-
low. Tinka didelei šeimai. $21,000 

Grazna 2-įų botn maras. Atskiri 
gazo žildymai. Garažas. DSI ligos 
parduoda už $27,500. 

Visų poilnaasias 15 metų 2-jų 
aukštų mūras. 2 šildymai, po 2 vo
nios. Specialisto statytas negaiMat pi
nigu už prabanga. Marąuette Pke. 
$57.000. 

VALD1S REAL ESTATE 
2 6 2 5 W. 7 1 s t SiL. t e t fcK *Vlfr) 

i . . . ; > i ! l . , M i , ; ! l , i H U . ' : . i H H H U i H H m M H t « » i 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSI? 

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jiuns patamaui 
B m SUD«A!TI3 

4369 Archer Avo„ 254-5551 
Lemonte, 135th & Arėta* Ave. 

TeL — 237-3861 

tiHiiNiiiiiiiimiiniHiHiififiHHffmmiHii 

SMEAIUIAN WAMT£0 
— Also — 

FOUSHER AND BUFFER 

FV» aoild and staintess steel 
sheet metai. 

Good Company benefits. 
Paid vacauoc. Iasuranoe. 
Good working cotiditioos. 

ABLE SYSTEMS, INC. 
1875 Greonkaf, Eik Grove \TUage 

f l m t e — 640-3866 
a a Eųual Oppor̂ aaitjr Smpioyer *s 

GEAR MACN1N1ST 
Wanted experienced Gear Cirtter & 
Vortieai boring mill operatore. 

ENGELHAEDT GEAB CO. 
cm T6b-:v70 

Serą proga jaunam 
spaustuvininkui 

Jautum apaustaruimia^ ti_Ta :--
ri patvrtsc spa-asr-iTis čz.rz--xxs# .-
Berete cotiaA. J*-,~~ ^ : . - . ._-
ofseto 8ntj"-« daric rc-^-r-^i &$..•• 
goiaa. Kanc-iar^.i u.; i ^ - ~ ^ 

Cmth. PTBBO, 454.5 W. SSrd «scrt*t 
r*(ka»o. Cl 9fi639. Praioma pažy-

Y\lL\l ffi MOTEEYS 

Reikalinga prityrusi-cs 
TELLER 
Taupymo ir paskolų 

bendrovėj. 
i 

Re&aifaga kalbėti aaglKkai k* Be-
taviakai. Kreiptis astneaiškai 

2555 W. 47th Srteet Savininkas parduoda 2-jų mieg. 
mūr. bungalow. 2 maš. garažas., - ^ j t mt g*> *. n n d C C 
Apyl. 61-os ir Albany 434-5115 K U r i U r l H K t O O 

Savininkas parduoda 5 kamb. (S 
miegami) uifir. šamą. Centrinis 
vėsinimas. Kilimai, užuolaidos. 1\$ 
vonios. įrengtas rūsys. Atdaras ap
žiūrėjimui šeat^ geg. 8 d., nao 5 Bd 
7 v. v.; sekm. nuo 1 iki 7 v. v. 

3407 W. 73 Street 

Set-up and operate. Three yrs. Es-
perience required. Up to 57 fc«>s. 
printed circuit Day sMft. 

TINGS' OL COMPANY 
1340 W. FnLertoB A ve. 
CHICAGO, ILLINOIS 

R.1 VI 
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-or+r; 

tinto vai 
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ihr":' ^ 
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kojo susirinkusiems ir pasakė , !^ f ^ cikagiecia! J. Rifkin 
kad šiuo koncertu grupės darbas i * J - Kossen. Pirmasis buvo 
nepasibaigė, o tesis toliau. k a d < B v a r b u s veikėjas sąjūdy prieš 

MAM aąiįOYMIS 

V A L 

negalinčių važiuoti, s tokos ati
tinkamo amžiaus šokėjų ir nepa-
kan iamo Vaičiaus berniuku, su 
apgailestavimu tenka nuo šios 
išvyicos atsisakyti. Šokėjų gr. val
dyba paskyrė 50 dol. išlaidoms. 

Tolimesniuose einamuose rei
kaluose v-bos nariai aptarė ir vi-
~-Ą ei lę kkų, ateity numatytų 
darbų. 

J.B 

JAV LB Vffl-TOS TARYBOS 
RINKIMU D U O M E N Y S 

kūnų šokėjų, šokis tobulėtų, kad grupė pribręs-1 Vie tnamo karą, o R o s e n yra — . 

O M E 

— 1*L BX 7-8168 
i l i H i i i i i H . n i l i i H 

L E M o N T E 
Sklypas 1V4 akro su medžiais — 

darnai $18,000.00 iki $150,00000 
I Ckfa su namais $4,500.00 až akrą. 

' --—^ odSko, įmokėti $5.000.00. 

«KLP WANTED MOTERYS 

A B C I i * ! T rii b 

UHSL CLLaMiNG W0WAH 
Mnst speak and unaerstand Eng-
lish. Daily: 3:30 p. m. to 7 p. m. 
Saturday 8 a, m. to 4 p. m. Catl 
Norm 235-0622. 

ArTO CLLTCH 00MPAXY 
8125 W. PmTertea, CMcago 

1005 Porter Street 
Lemont, 111. 60349 
Teief, — 257-6675 

— FOR KENT 

M i i i l l l l i HhtiJi i i t l i lUi l l 

IŽNUOM. apšildomas 3 kamb. 
butas Ckeroje. 

6564428 

tų tautiniu šokiu šventei Cbica-1 ^ ^ ^ s i š vadų, sąjūdžio Fair 
goję O dabar, prisimindamas j priklausęs komunistų partijai, 
JAV 200 metų nepriklausomybės j P ^ y for Cuba, Reikšminga, 
sukaktį, "Kalvelis" pašoksiąs a m e - i k a d raudonųjų įste igtas sąjūdis 
rikonišką šokį. Ir, uždangai atsi-, g a v o 7,210 dol. paramos i š val-
darius, pasirodė kaimo daržinės į džios fondo. 

i r 

Balandžio 25 d. įvykusiuose 
Liet. tarybos rinkimuose Wor-
cestery balsavo 94 asmenys (vie
nas balsas — negaliojantis). 

Baisų gavo: Henrikas Čepas. 
Boston — 66, Donatas Jančaus-
kas, Brockton — 73 , Bronius 
Kruopis, Boston — 22 , Julius 
Pificevi&us, Wesnvood — 49, 
Elena Vasyliuaienė. Somerville 

Bostono apygardai, kuriai pri
klauso ir Worcesteris, reikėjo iš
rinkti 3 tarybos narius iš pasiū-
iytų 5 kandidatų. 

fasadas, o prieš jį grupė "Kalve 
lio'" šokėjų, apsirengusi, kaip 
Amerikos kaimo jaunimas. Jie 
smagiai pašoko amerikiečių šokį 

. ir juo baigė koncerto programą. 
Po šio šokio scenoje pasirodė 

visa grupė. Pati scena buvo pa
puošta JAY ir Lietuvos vėliavo
mis. Ta ip pat pasirodė LB apy
linkės pimaininkas Julius Šilgalis, 
kuris pasidžiaugė jaunimo pa
stangomis k dėkojo jam už lie
tuviškų tradicijų palaikymą. Taip 

^ T 1 
50 Chicago's 

r .A . ' - ! - . j j ą --•_? 

•: 

2UV O U E T L J E 
Smarkokai lyjant, Calumet 

grei tkely sunkvežimio šoferis 
R. B. Roberson ats i trenkė į kito 
sunkvežimio užpakalį, buvo i š 
blokštas žemėn ir užmuštas. 
Nevaldomas jo sunkvežimis 
trenkė į vieną ir kitą, ne t ir tre
čią automobilį ir tik tada susto
jo . 

Amžius 62 iki 80 m. 

i. BACEVIČIUS — 778-2233 

Dėl mirties šeimoje skubiai pardno- j 
dama Marąuette Pk. 2-ju aukštų. 
7 kamb. mūr. rezidencija. Skambia-j 
kitę savininkui 7784)917 arba j 
925-6897. 

ARTI 66-os I B A L B A N Y 

~~? *U 

iiiiHHJIHIHUHHliHIHttš 

PLUMBING 
Vosdų, virtuvės j 

mos kabinetai Keramikos 
plytelės. Glass blocka Si 
vamzdžiai MhBintf l l l f e t Ė 
tis po 6 vaL T'ut. 

SBBAFINA? — *~ H M I 

Pmgal užsakymą statytas modertras 
erdvus 4'ranch" stiliaus namas. 

MARMA NOKEIKJLKN'g Centr. oro v&įnimas. 2 vonioa 3 mje-

• S JAUKAS nMi -* I ^ ^ A " ! vandenyj. 4-tas mlesramaste, t rnaS. 

SIUNTIIIIAI f LrlTUVa p1**** Natoralu" * 

Išnuomojamas 4 kamb. butas. 
Brighton Parke 
TeL — SSS-715S 

Išsuom. nuo birž. 1 d. Marąuette 
Pke.. 4% kamb. (2 mieg.) butas 
2-me aukšte, šaldytuvas, plyta, ki
limai, karštas vanduo. 

925-2009 

- • - • 

perekle M^l^tem H f*Tjror*»? •w»Oaia. 
vme tr «»«, ta.. Chi«a«*. n . 

\ f r f . .h a ' ^ % 6 s 
JšVC. 

ir k t 
SllIMTIMI&l 

Ir kitu* 
J LIETUVA 
kraitus 

• o o : - » : - » » : - x - o o o o © o o « o o o o < ; 
i i hotz) nfiras . v«x. n e Cicero 

Ava *iTrt S19.0O0 Dsymru. 2/tsi n** 
KTTrTl 

pės šokėjus: Denise Bucevifiutą * "««««"«»«"•" M . U J i l H l i i i Į U i ! ! 

Ramoną Rūdaitė, Daina Bulvytėj T' Varia' c I U ^ V m * ' ^ ' I Z ! 
1 Dirbu ir užmiesty. Dirbu, greitai. 

P, 01 ore. McL 
TJJO KONCERTAS 

ikOJEISTUVĖS [ C H I C A G 4 

T a i p ir buvo pavadintas tasai 
koncertas - išleistuvės i Chica* 

pat jis ir visa grupė pagerbė sa
vo šokių vadovą - mokytoją Algi] Dana Dilijonaitė, Sandra Erin-
Vitkauską, kuris drauge su visa į gyte, Aldutė Glemžaitė, Liuda 
grupe suprojektavo ir surežisavo! Galinaitytė, Teresė Hampton, 
vakarą ir visus efektus. Anna Kvėderaitc, Marytė Liud-

Daug sielos įdėta ir į progra- vikaitė, Regina Laskauskaitč, Eg-
mos atspausdirumą. Gražiai ji lė Mildažytė, Elena Okaitė, Cris-
apipavidalinta, malonu paimti į tai Treide/ytė, Joan Smith, Ed-
rankas. Išspausdinta grupinė vardas Būda, Mark Bucevičius, 
"Kalvelio" ir atskirai Šokių mo- Vincas Damaroda, Rytis Gry-
k>tojo Algio Vitkausko nuotrau-, bauskas, Arūnas Kučiauskas, 
kos, o kitam puslapy kiekvieno Juozas Liudvikas, Fabijus Mar-
šokėjo atskiros fotografijos. Taip Į cinkus, Ramūnas Noreika ir Ro-
pat puslapis skirtas "Kalvelio" bertas Okas. Tėvų komitetą šiuo 

Ą.r**m* A m 

' i » Ą S » ! 
G«r» yfaik*.*t«B « i bm^ 3to 

*-. '* - J ~ ~s — : 

garantuotai ir sąžiningai. 
E L E K T R O S 

rmEMMAI — PATAISY>tAl 
KMITiurs prMPl'Ti« 

1S5S S. Washtonaw Av«v 
• • • • • • -

•21-SSS9 I T . 

w* 

veikimo apžvalgai. Toliau pati 
programa k sveikinimai bei skel
bimai. 

pa*jyš§s vyka j di- Į ki progi v«U pr4a^t; gru-

metu sudaro Ona Eringįene, Al
gis Bucevičius ir Marija 
kienė. 

A, 

STATOME MAUJUS MfiMUS 
— Ir — 

**Hek«me i^-3irh» pataikymas 

PEtMūSKAS & COMPRNT 
GENERAL CONTRACTORS 

Skambmti po 6-os vai. vak. 
TEL - $47-7584 

M M » t « t « I I M » » t » > > » 

M O V 1 N G 
am tfaiktua Lr is tofi miema ieuti-

it J ÎTM spdrmaOa, 

x i 
a i M 

*«*. « » 
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TF.l F.F. — WA 5-««3 

S REALTY 
— Innaa>» UKS 

FBOGOe - OPPOgPPNtTIP 

Parduodamas 
GROŽIO SALIONAS 

-pyL Archer ip Caflforaia Ave. 

S&čjzb\- 254-9233 
U W piešai [>ardaodamas 

HJĮkpa geto bizHO 

RE STORA S-A-C 

A 

Perskaitė •ADran^% duoKite 
Kadžiu S kitiems Mysakaitftt. 

V I L I M A S 
M O V I N G 

Jvairt^ atatnnn} 
82S W E K I ^ t b P U 4 C B 
TeL — FBonttar 9-i£& 

BT7TV NTJOM * " H A t 
Namu ^«rkunas — r; rVi--.-yu» — 

Valdy«M« 
Draudimai — iaeoma T 

Notartataa — V»rHwi| 

BELL REALTY 
t. B a C F V I ^ i r K 

64i6 & Eedsle Ava, — 
mm4aa*m*+****m» a r t » i • 

D Ė M E S I O ! 

IR BEIKU VFZITIKIU 
KORTELIŲ? 

v ^ ^ ^ Į kaT*^\in -Aidojftnaa rr» 
w ; *?rti??%TnM m^t, jrafcaa rUd-
srafctt paprotja. Biznieriai Jas pJa-
ital nandoja. bet tteJfcft b- t\gų tao-
dją v i n i s patuOUis r<ifcaia^. B4-
«&• pattakteti kiekvten* Martą. 

file:///TUage


MOŠŲ KOLONIJOSE 
N 

Omaha, Nebr. 
IŠLYDĖTAS 

SmCAKTUVININKAS KUN. 
JUOZAS TAUTKUS 

Dvidešimtojo šimtmečio pir
maisiais metais gimęs Icun. Juozas 
Tautkus šiemet sulaukė 75 me
tu amžiaus ir 52 metų kunigys
tės sukakties. Ryšium su tuo jis 
užbaigė pastoracijos darbą O m a -
hos šv. Antano parapijoje ir pa
sirengė išvykti j ramesnę aplin
kumą. Tolimesniam apsigyveni
mui vietą suteikė Nekaltai p ra
dėtos Marijos seserų vienuolynas, 
Putname, Conn., paskiriant pa
talpas kapelianijoje. Numato iš
vykti gegužės 10 d. Parapiečiai, 
naudojęsi virš 25 metų jo reli
giniais patarnavimais ir gyveni
miškais patarimais, su liūdesiu 
širdyse išleidžia iš savo tarpo. Ne
maža rūpesčių išvykstančiam su
darė technikiniai persikėlimo 
klausimai, ypač kad <ruri didelę 
biblioteką, todėl lietuvių koloni
ja, vadovaujama LB vietos apy
linkės valdybos, suskato jam pa
gelbėti. Valdybos pirmininkas 
Benius Šulskis ir vicepirmininkė 
Salomėja Skaudienė suorganiza
vo patogias komercifles transpor
to .priemones, o kolonijos dosnu- J 
ma& užtikrino apmokėjimą. 

Biografiniai bruožai 

Išleistuvių susirinkime Salomė
ja Skaudienė atpasakojo jubilia
to šviesų gyvenimo kėlią. K.un. 
Juozas Tautkus buvo gimęs 1901 
m. balandžio 1 d. PetriŠkių kai
me, Krekenavos parapijoje, Pa
nevėžio apskrityje. Tėvai Tadas 
Tautkus ir Kotryna Slekytė-Taut-
kienė buvo ūkininkai, išauginę 5 
vaikus. Juozas lankė Krekenavos 
pradinę mokyklą. Nors tais lai 

sklandžiai išreikšdavo pamoksluo
se sekmadieniais per lietuviškas 
pamaldas. Šv. Mišių metu giedo
davo choras Rambynas, priduo
damas pamaldoms iškilmingu
mo. Iš viso, tos pamaldos sudarė 
galimybę laikyti artimą ryšį tarp 
vietos lietuvių. Jubiliatas para-
piečiams buvo žinomas, kaip 
kuklus, punktualus, visuomet 
klebonijoje randamas ir pasiruo
šęs patarnauti sielų ganytojas. Iš 
savo kuklių pajamų jis rėmė or
ganizacijas ir lietuviškas institu
cijas rdkšmingomis aukomis. 

Išleistuvės 

Bendruomenės valdyba, talki
nama visų organizacijų, balan
džio 25 d. parapijos salėje su
ruošė kun. Tautkui išleistuves, 
padėkoti už ilgametį darbą 
ir palinkėti laimingos kelionės. 
Prie stalų susėdę dalyviai vaiši
nosi kava ir pyragais. įeinant so-
lenizantui į salę, visi sustoję pa
sitiko rankų plojimu. Iš plokšte-

SOCIALINIO DRAUDIMO KLAUSIMAIS 
Išėjimo pensijon reikalu 

Kun. J. Tautkus 

lės per garsiakalbius pasigirdo 
daina Tėviškėle, tėviškėle. Anta-

kais aplinkinėse mokyklose m o - ' n a s Pocevičius, elektronikos mė-
kytojai buvo rusai, bet Krekena
voje mokytojavo lietuvis Kazimie
ras Gylys, kuris perdavė moki
niams lietuvišką dvasią. Toliau 
lankė Panevėžio realinę gimna
ziją, kuri laike pirmojo pasauli
nio karo su moksleiviais buvo 
persikėlusi į Rusijos gilumą. Po 
karo audrų grįžęs į Lietuvą moks
leivis Juozas baigė jau lietuvių 
įslsigtą gimnaziją Panevėžyje. 
Apsisprendęs būti kunigu, išvyko 
į Kauno dvasinę seminariją. Iš
ėjęs seminarijos mokslus, dar bu
vo perjaunas priimti kunigo 
šventimus. Dėl to seminarijos 
rektorius Maironis nukreipė jį į 
Kauno universitetą. Po dviejų 
metų studijų, 1924 m. birželip 14 
d. vysk. Juozas Skvireckas įšven
tino tį kunigu. . 

Pastoraciniam darbui buvo 
paskirtas kapelionu Mažeikių 
gimnazijoje. Joje mokytojavo 10 
motų. Iš čia perkeliamas klebo
nu į Telšių parapiją, o po 3 metų 
paskirtas klebonu į Švėkšną, iš 
kurios 1944 m., artėjant frontui, 
pasitraukė į Vokietiją. Apsistojo 
Regensburgo vyskupijoje, o po 
kapituliacijos apsigyveno Regens
burgo tremtinių stovykloje. Vė
liau persikėlė į Scheinfeldo sto
vyklą, kur ėjo klebono pareigas. 
Stovyklą likvidavus, perkeliamas 
į Bremeną, Tirpitzo pereinamą 
stovyklą, o iš ten į Ameriką. 

Atvykęs į JAV 1950 m., bu
vo apsistojęs Chicagoje savo pus
seserės' šeimoje. Lietuvių visuo-

įmenės veikėjų patariamas ėmė 
susirašinėti su Omahos Šv. Anta
no parapijos klebonu kun. Juo
zu Jasevičium, kuris anuo laiku 
mielai priėmė ne tik pasauliečius,' 
bet it kunigus. Persikėles i O m a - ' 
hą, tapo klebono asistentu. 1959 
m. mirus kun. -Jusevičiui, <klebo-
no pareigas perėmė kun. Petras 
Zaikauskas, bet asistento būklėj 
nepasikeitė. Šalia tiesioginių pa-į 
reigų ilgą laiką mokytojavo lifu-' 
anistinėje ir parapinėje mokyk-į 
loję, dėstydamas religiją ir lietu-. 
vrų kaibą. Kasdieniame gyveni-j 
me skaitė spaudą ir knygas. Tu- Į 
rėjo didelę biblioteką' įvairiomis; 
kalboms. Gal nebuvo nė vienos į 
lietuviškos knygos pokariniu lai-j 
ku išleistos Amerikoje, kurios ne
būtų, įsigijęs ir perskaitęs. Tuo 
būdu turėjo apsčiai minčių ir jas į 

gėjas, visuomet pateikia jaudi 
nančių melodijų kiekvienai pro
gai. Oficialiąją dalį pravedė pirm. 
Benius Šulskis. Po pirmininkau
jančio įžanginės kalbos ir Salo
mėjos Skaudienės atpasakotos 
sukaktuvininko biografijos buvo 
pakviesti visų organizacijų atsto
vai pareikšti atsisveikinimo žo
džius. Kalbėjo ramovėnų pirm. 
Pranas Totilas, tautinės sąjungos 
pirm. Romanas Drukteinis, atei
tininkų sendraugių pirm. Juozas 
Jonyka, skaučių tuntininkė Lai
mutė Antanėlienė, kuri taip pat 
atstovavo ir skautų vietininki-
ją, tautinių šokių grupės Aušros 
mokytoja Gražina Reškevičienė, 
moterų klubo pirm. Danutė 
Sulskienė, studentų klubo pirm. 
Danguolė Antanėlytė, choro 
Rambyno pirm. Algimantas To
tilas, buvusi mokinė Mažeikiuo
se Liuda Alminienė, angliškai 
kalbančių parapiečių atstovė 
Mrs. Frartces Loth, parapijos kle
bonas kun. Petras Žarkauskas. 
Pabaigai pirmininkaujantis įtei
kė rašytą atsisveikinimo adresą ir 
visuomenės paaukotą, Vitalio 
Gaidelio meniškai pagamintą, 
religiniais i.r tautiniais ornamen
tais išpuoštą, lėkštės formos su
venyrą. Sugiedota Ilgiausių me
tų. 

Jubiliatas ilgesniame žodyje 
nušvietė savo gyvenimo ir dar
bo sąlygas Omahoje. Pasidžiau-

K. A& sraunu sočiai security 
pensijos (netiremetit) mokėji
mus. Kokią sumą galiu uždirbti ? 

A. Jūs galite uadirbti iki 2, 
760 dol., neturėdamas jokių su
mažinimų jūsų sočiai security 
mokėjimuose. Už kiekvieną 2 dl. 
jūsų uždirbtus virs 2,760 dol.. 
1 dol. iš benifinių bus sulaikyta. 
Bet vistiek, kiek jūs uždirbate 
per metus, jūs galite gauti jūsų 
pilną sočiai security čekį, bet 
kuriam mėnesiui, kuriame ' jūs 
neuždirbote daugiau 230 dol. ir 
neturėjote realaus pelmngo dar
bo jūsų pačioje komercinėje 
veikloje. 

Permokėti mokesčiai 

K Aš dirbau t r is darbus per
eitais metais — du nepilnas va
landas (par t t ime) . Soc-ial se
curity įmokėjimai buvo išimti iš 
uždarbio už visus metus. Žinau, 
kad aš esu permokėjęs. Kaip 
galiu gaut i permokėtą sumą, at
gal? 

A. Jūs galite reikalauti per
mokėtas sumas, sugrąžinant jū - | 
sų federalinių pajamų mokės- • 
čius ( tax reurns) . Tada, kada 1 

jūs gausite jūsų W-2 formas, 
pridėkite sočiai security sumas, 
darbdavio sulaikytas. Tada at
imkit 824.85 dol., 1975 m. so
cialinio draudimo maksimumą. 
Balansas bus jūsų kreditas, ku-Į 
rio jūs galite reikalauti jūsų į 
1940 pajamų mokesčio sugrąži-į 
nimo metu. 

Vyrai žavus 

K. Mano puseserė turi 8 m. 
amžiaus vaiką ankstyvesnių ve
dybų. Pr ieš porą mėnesių j i vėl į 
ištekėjo. A r ji i r jos duktė gali 
gauti bet kokį sočiai security 
primokė j imą? 

A. Jūsų pusseserė ir jos duktė 
gali būti parinkti prįmokėji-
mams, jeiguu jūsų pusseserės bu 

A. Jūsų d r a u g ė turėjo pe-
Į joausu iaenuiiicacijojs. i ^ n « J -
; cial secur i ty a ts tovai visuomet 
I sutinka įrodyti tapatybę. Lai
kas nuo laike, Sočiai Security 
administraci ja palaiko santy
kius su žmonėmis, kad iie galė
tų gaut i informaciją apie paja
mas, gyvenimo susitvarkymus 
ir kitokius faktorius, kurie lies
tų supplemental security pri-
mokėjimus. Sočiai security at
stovai neprašo i š žmonių pini
gų, kai j ie eina pareigas arba 
kai jie te ik ia informacijas. 

— Demokrat i ja be autoriteto 
labai lengvai i škrypsta į netvar
ką ir anarchiją. 

M. Krupavičius 

TAKTBA U4 AMNESTIJA 

Chieagos įmesto taryba nuta
rė prašyti, kad prezidentas do
vanotu bausme buvusiam eu-
bernatoriui Kerneriui. nubaus
t a m už kyšius, dabar ligoninėje 
gydomam nuo pla\j8«Į vėžio. 
Tačiau valdininkų pensijų vado
vybė Springfielde nutarė nu
t raukt i jam pensijos mokėjimą 
pagal įstatymą, kuriuo sekant 
nemokama pensija baustam už 
nusikaltimą. 

KOMPENSACIJA 
STREIKUOJANTIEMS 

Illinois vadovybė nusprendė 
mokėti bedarbių kompensaciją! 
NBC bendrovės tarnautojams, 
kurie jau mėnuo kaip strei-* 
kuoja. 
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LABDARA CHICAGOJE 

Chieagos katalikai tu r i apie 
30 labdaros įstaigų. Jose pra
eitais metais buvo globojama 
1.594 vaikai, 1,558 seneliai: 

. . . . . . . . -.,_ . _ j . rinkliava. 
perduota įsūnijimui 219 kūdi
kių. Duota nemokamų teisinių! 
ir kitų patarimų įvairiems 
žmonėms, t am paskyrus net 
120,705 darbo valandas. Pen
sininkams nemokamai leidžia

mai laikraštis "Kee? -Ager-
Į News", kurio spausdinama 
ĮSC.JOO. Chieagos katalikų lab-
į da ai paremti geg. 9 cL, sekma-
d ų, bus visose bažnyčiose 

KARDINOLAS JAU NAMIE 

Kard. Cody po operacijos jau 
tiek susveiko, kad iš ligoninės 
galėjo grįžti j namus. 

ves vyras dirbo užtenkamai pa
gal sočiai security. J i gali gauti 
informaciją skambindama, ra
šydama arba aplankydama bet 
kokią sočiai security raštinę. 

Socialinio draudimo tarnautojai 

K. Draugė, kuri gauna sup-
lemental security pajamų pri-
mokėjimus apie t r ims mėne
siams, teigia, kad vyras atėjo 
aną dieną & sočiai security raš
tinės ir paklausė jos kai kurių 
klausimų. Ji į juos atsakė, bet 
vėliau pradėjo galvoti, a r j is iš 
tikrųjų buvo iš sočiai security. 
Kaip galima atskir t i? 

gė abiejų klebonų globa ir bend
radarbiavimu. Dabar tenka su
sidurti su neišvengiama realybe, 
skakytis užbaigusiam pasaukimo 
darbą ir trauktis į ramesnę ap
linkumą, kuri, gaila, bus už 1400 
mylių nuo savo pamiltų parapie
čių. Užbaigus oficialiąją dali, 
kiekvienas dalyvis turėjo progos 
individualiai pareikšti išvykstan
čiam 'sukaktuvininkui savo as
meniškus prisiminimus ir jaus
mus. Laimingos jam kelionės ir 
ilgiausių metų. Naujas adresas: 
Rev. Juozas Tautkus, Immacula-
te Conception Convent, Putnam 
C T 06260 Jurgis Damas 

ISABE L SERANTGNI 
Pagal tėvus V'erbila 

Gyveno San Franciaco. Califomia. Anksčiau gyveno Detroit. 
Mkhigan. 

Mirė geg. 5 d., 1976. 7:10 vai. vak.; sulaukus 67 m. amž. 
Gimė Detroite 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Auna Marie McLeod ir 

sūuns William. anūkas Chistopher, 2 seserys Ano Wilkins ir 
Josephioe Donnelly su šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Velionė bus atvežta į Detroit ir palaidota Seštad.. geg. 8 d. 
Sv. Kryžiaus kapinėse Detroite. 

Nuliūdę: Duktė, suuos, anūkas ir seserys. 

Laid. direkt. Ray Jarzeaibowskt TeL 313 271-0600 

Skausmo prislėgtus 
GABRIELE ir dr. BENEDIKTA ROMUS, 

Lietuvoje mirus brangiai mamytei ir uošvei, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jonė ir Feliksas Bobinai 
su šeima 

SIEGFRIED LESCHKIES 
Gyveno 3334 W. 66th Place, Cflicago, Illinois. 
Tragiškai žuvo geg. 5 d., 1976, sulaukęs 18 m. amžiaus. 
Gimė Chieago, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Pranas ir Elma, 7 broliai Ed
vardas su žmona Kristina Vokietijoje, Wkimun<ias, Erwia su žmona 
Renate, Erich su žmona Kadierine, Heimut su žmona Angelica, 
Ewalt ir Kurt su žmona Yonne, sesuo Irena Papartis su vyra Jonu, 
kiti gaminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas nuo šeštad. 2 vai. popiet iki sekmad. 5 vai. 
popiet Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Pamaldos bus sekmadienį 7 vai. vak. Ziono Ev. Liuteronų baž
nyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, 111. 

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 10 d. Pamaldos bus bažnyčioje 10 
vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Bethanijos kapines. 

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

% 

# 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

Wes1 71 si St. Tel. GRovehili 6-2345-6 
1410 So. SOtti ft*e„ Cicero T0wnhall 3-2108-9 

ALK6TO AUTOMOBILIAMS STATYTI 

** 2 •** ** 

Nuliūdę: Tėvai, broliai, sesuo ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

£ K A 
JUOZO GAJAUSKO 

Šių metų balandžio 5 d. mūsų mylimo vyro ir tėvo gyvybei 
užgesus, norime padėkoti visiem padėjusiem mūsų sielvarto die
nose. 

• 

Dėkojame prel. J. Kučingiui ir kun. A. Otfauskui už pamal
das bažnyčioje ir kapinėse, sol. A. Pavasariui ir muz. B. Bud-
riūnui už giedojimą Sv. Mišių metu. 

šaulių būrio vadui K. Karužai ir broliams šauliams budė
jusiems prie karsto abiejų dienų pamaldose. 

Ačiū visiem atsilankiusiem į pamaldas, aukojusiem šv. Mi
šias, gėles, už užuojautos žodžius; užjautusius laiškais ir įvai
riai padėjusiem. 

Išskirtina, gilią, žodžiais neišreiškiamą padėką ir pagarbą 
reiškiame dviem asmenim taip daug širdies parodžiusiem velio
niui ilges, beviltiškos ligos metu! Prel. J. Kučingiui daugkartinį 
lankymą ir guodimą ligoninėje ir namuose. 

Ir Didžiadvasiai Dr. J. Jurgilui pašventusiam* nesuskaitomą 
skaičių valandų savo brangaus laiko, taip švelniai; kantriai 
lengvinant vehonies kančias. 

% U D EI KS 
SAIDAS 

DIREKTORIAI 
GERALDAS F. DAiMiD 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 - 34 South Caiifornla Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985! 
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YAids 7-1741 - J 

V \ 
Liūdį: Žmona Bronė ir sūnus Rimas 

IHIIIIHIIIHMimillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIItlimillllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIII^ 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ LB KITOMIS PROGOMIS 

! ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO Į 
7 A N T R A L A I D A 
~ I i 1 e 1 d o | 

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBC 
Mecenates — PreL Juozas Karalius 

r Naojafto Te* i -nentaa yra praktidko formato Jri«a» kietais virte- j 
S liala Vertima* padarytas gražia lietuvių kalba. Ueceaato dSka laida = 
5 parduodama prieinama i 

L A i D O T w v i Ų DIREKTORIAI 
liefuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS USAMAUSKĄS 

SS07 SO. UTUANICA AVE. TeL Y Arda 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) Ir SūN0S~ 
2S14 W. 28rd PLACE TeL Vlrginia 7-8672 
2424 W. TOth STREET TeL REpablk 7-12U 
11029 Soatbwwt Hlchway, Palos HM*, m . TeL 974-4410 

PETRAS IIEU0MA5 

434S SO. CALLFORN1A AVE. TeL LAfayette S-S372 

= ff - Gaunama "DRAT GO" kaycm« 
| Kaina — SS.00 _ 
E nilaoia jryventoja.! praAomi pridgti 50 c«titq mokeafilamB U p«r- = j 

•luntlmi;! 'klttir gyvenantieji prMSklU 2* centu*). 

-, Gera proga ?l«»iems įsimyli NaająJĮ TfKtair.Msta. Sinikrt aisakrrTja* r 

1 D R A U G A S 
454S West 63rd Street 
Chieago, Ulinois 60629 

POVILAS 

S2M SO HALSTED STREET 

RiDlK&S 

TeL YArt* 7-UU 

JURGIS F. RUDMiN 

f 8S19 80. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-LLS»-S8 

VASAITiS . BUTKUS 
*<iiiimrmiiiiiiiiiiiiiiiinTnnniii}innnniiHiiiiiiiiiini!Hiinii!HitttHHftiiutiiimiin 

Perskaitė Draugą \ duokite jį kitiems. \ 
1446 SO. SOtk Ave, CICERO. tLL. TeL OLymplr 3-1008 
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X Kotrina A. Balsitis, 66 ne
gyvenanti 5345 S. Merrimac, 
Chicagoje išrinkta į vadinamą 
Hali of Fame. Kiekvieneri me
tai j tą garbės sąrašą išrenka-

L ma 50 vyresnio amžiaus piliečių 
I Chicagoje. Kotrina prieš 4 m. 
į pasiekė vargonų mokytojos dip-

X "Draugo" atkarpoje š ian- l l o m3. sudarė muzikinę grupę, 
dien pradedame spausdinti tik- ^ k u r i a linksmina pensininkus 
rovinį aprašymą "Lietuvos par-j susirinkimuose, ligonius slaugy-
tizanų kelias į mirtį." I •*» namuose ir ligoninėse, pati 

ligonius veža pas gydytojus, mo 
ko vaikus muzikos, seniems ir 
invalidams neša savo keptą duo
ną. 

X Pavergtųjų tautų komite
tas Chicagoje. The Captive Na-
tions Committee 4146 North 
FJston Avenue, Chicago, UI. 

ypač jo skyrių 60618, išleido ant vokų lipdyti 
ir dažnai prisi- ženkliukus, kuriuose paminima 

pavergtos Pabaltijo tautos. 
Ženkliukuose atžymėta Baltijos 
tautos ir 200 m. JAV nepriklau
somybės sukaktis. Lapas žen
kliukų kainuoja 1 dol. 

X Kun. Antanas Miciunas, 
MIC, Šv. Kazimiero liet. parapi
jos klebonas Worcesteryje, 
Mass., "Draugo" dienraščio 60 
metų sukakties proga atsiuntė 
nuoširdžiausius sveikinimus, ku
riuos parėmė 100 dolerių auka. 
Savo laiške jis rašo mielai skai
tąs dienrašti, 
"Aplink mus" 
menąs "Draugo" vadovus bei 
skaitytojus savo maldose. Už 

i x Lietuvos laisvės kovotojai, < 
atidavę savo gyvybes už Lietu-Į 
vos laisvę rezistencinės kovos 
metu, bus pagerbti a. a. žurn. 
J. Būtėno akademijoje. Taip 
pat prisiminsime ir jų motinas, 
išauginusias tautos didvyrius, 
nes sąmoningai akademijai pa
rinkta Motinos diena — sekma
dienis, gegužės 9 d. 4 v. p. p.. 
Akademiją užbaigs muz. P. 
Strolios vedamas jaunimo cho
ras "Audra" su šimtu jaunų dai
nininkų, dainuodami Lietuvos 
partizanų dainas. Tų dainų gar
sai skambės ne tik žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę, bet taip pat ir 
jų motinų garbei Įėjimas į aka
demiją nemokamas, todėl pla
čioji visuomenė kviečiama kuo 
gausiausiai dalyvauti ir tuo pa
gerbti prieš 25 m. kovos lauke 
žuvusį žurn. Julijoną Būtėną, 
visus kitus laisvės kovotojus ir 
jų motinas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dainavos stovyklos tarybos pirm. kun. V. Dabušis. Dainavęs adminis
tratorė Jadvyga Damušiene ir arch. Ant. Gudaitis, kuris ruoši£. kryžių 
kalno Dainavoje planą. Nuctr. J. Urbono 

viską esame labai dėkingi 
X "North Judson News laik

raštis savo balandžio 28 d lai
doje šiltais žodžiais atsiliepė 
apie lietuvį žurnalistą Stasį Pie-
žą. iškeldamas jo lietuvišką kil
mę ir žurnalistinius darbus. 
Kartu paminėjo ir "Draugo" 
dienraštį, kuris esąs savo tiražu 
ir prenumeratorių skaičiumi di-j 
džiausiąs Amerikoje Lietuvių 
laikraštis. Ta pačia proga laik
raštis perspausdino keletą eilu
čių lietuviškai, paėmęs iš "Drau
go"-

X Dr. Henrikas Lokaševi-
čius, Gulfort, Floridoje, po sun
kios operacijos laikosi savo bu
te gydytojo prižiūrimas ir pa
mažu taisosi. Savo laiške redak
cijai džiaugiasi gausiais lanky
tojais, kurie jam daug džiaugs
mo suteikia Stengiasi atsakyti 
į laiškus, kurių susirinkusi dau
gybė. Taip pat džiaugiasi 
"Draugu", kuris jį ligos metu 
kasdien aplanko. 

X Pirksiu tautinius rūbus, 
įvairaus dydžio, ir gintaro išdir
binius. Skambinti: 778-5374. 

(sk.) 
X Akiniai siuntimai į Lietu

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę, 
Optical Studio, 7051 S. VVashte-
naw. Tel. 778-6766. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais me-

x Patikslinimas, šios dienos 
kultūrinio priedo skyriuje 

IŠ ARTI IR TOLI 

PUTNAMO SESELIŲ 
B£M£JAI PAGERBĖ 

MOTINAS 

Tradicinis rėmėjų susirinki
mas įvyko ^gegužės 2 i 8 vai. 
Ankstyvą rytą, iš visų kampų 
skubėjo Putnamo seselių rėmė
jai į šv. Mišias šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčion. Šios 
šv. Mišios buvo skirtos už vi
sas mirusias rėmėjas — moti
nas ir už tas motinas, už kurias 
nėra kas meldžiasi. 

Po šv. Mišių visi traukė į pa
rapijos salę, kur ant stalų ga
ravo kava ir viliojo skanūs py
ragai. Rėmėjų džiaugsmui, į 
susirinkimą atsilankė parapijos 

J, A. VALSTYBĖSE 

pa 

X Motinos diena minima kaina yra $6.00 ir "Lietuvos 
Lietuvio sodyboje šį sekmadie- karaliaus krikštas" — $1.50. 
nį, nuo 3 v. p. pietų, dalyvau-, 
jant ciceriškėms mokytojoms' x B i m a Janulevicifitė, studi-
Palionienei ir Kašiubienei su 
vaikučiais ir alvudiečiams A. 
Kirvaitytei su A. Kevėža, vado
vaujant akt. A. Brinkai. Visi 
laukiami. Užkanda visą dieną. 

x LB Vidurio Vakarų apy
gardos lituanistinis mokyklų i 
mokytojų numatytas povelyki-l 

— Susipažinimas su L. An-
, . driekaus "Už vasaros vartų". 

"Nauji leidimai' minimų knygų B a l a n d ž i o ^ ± V e r , ^ y j K u l . 
"Martynas Mažvydas Vilniuje* | ̂  n a m u o s e i G u l f p o r t e > p r i e 

S t Petersburgo, Fla., susirinko 
gerokas būrys bičiulių susipa
žinti su naująja L. Andriekaus 

juojanti žurnalistiką, J. Būtėno Poe*jos knyga "Už vasaros var-
prisiminimo akademijoje _ tų". Pobuvj atsilankydamas pa
skaitys J. švabaitės "eilėraštį S e r b ė * * * t e s P r e l a t a s J ' B a l " koTsvetur 
"Gėlės Julijonui". Rimos tėvelis kūnas. Poeto religinę poeziją 

mūsų trmtinystę, dvasines ty
rumas, savo sielos atvėrimą, 
kur Dievo meilė, tėvynės kan
čios ir vielinis nerimas pakaito
mis, kaip marių vilnys, banguo
ja. Jis mąsto apie žmogaus 
menkumą ir kūrėjo prigimtį bei 
misiją — buitį poezija paversti, 
įdeginti mumyse žaizdą. Poetui 
vis menas gimtoji Žemaitija, tė
vynė, kur Dievui vietos nebeli-

jis jaučia dvasios 

klebonas Zakarauskas. Prie
kyje, gražiais lietuviškais au
diniais ir kryžiumi papuošti du 
staliukai, o ant vieno stalo žva
kė, perjuosta tautiniais raštais 
austa juoda-balta juostele. Už 
sibire žuvusias ir dar dabar Vilija Vakarytė, gitaromis pri-

PASISEKĘS PANEVĖŽIEČIU 
POBŪVIS 

Panevėžiečių klubas gegužės 
1 d. vakare B. Pakšto salėje su
ruošė savo metinį pobūvį — va
karienę, jau vienuoliktą ir vir
tusią tradicine. Panevėžiečiai ir 
jų draugai jau seniai žino, kad 
pirmasis gegužės mėnesio šeš
tadienis priklauso pasižmonėti 
su-savo krašto, savo apylinkės 
žmonėmis. Pobūvį pradėjo klu
bo pirm. Juozas Betkauskas, 
pasveikindamas trumpu žodžiu 
svečius ir kviesdamas gražiai 
praleisti vakarą. Pobūviui pado-
vauti pakvietė J. Masilionį, ku
ris, trumpu žodžiu apibūdinęs 
šio pavasarinio pobūvio tikslą ir 
nuotaiką, meninei daliai atlikti 
pakvietė "Žiežirbas', jaunas 
studentes. Jos — Nijolė Spar-
kytė, Vita Šerelytė, feigutė- Mi-
kutaitytė, Judka Fabijonaitė, 

„ j . , •* • • , sausrą, nerimsta jo siela be sau- rpremonrio<* i-i ~ — u • i apskritai n- naująją knygą api- , . „ . . . . , _T .x, ceremonijos, vra kilęs iš Dovydų kaimo, kur _*\. TT1 . , ,:* , *%* 5 les šviesos. Jei M. Vaitkus va-
budino VI. Kulbokas. Poetas 
"Po Dievo antspaudais" atsklei
dęs praeities didvyrių dvasios 

Lietuvių Operos skelbime, pasaulį, dabar vėl atsigrįžta į 

kartu augo su amžinos atmin
ties Julijonu. 

nis susirinkimas — atidedamas vakar dienos laidoje, įvyko ko-, 
rudeniui. 

_____ . 

rektūros klaida. Turėjo būti x Aldona ir dr. Bruno Bei-
"Lietuvių Opera minėdama savo noriai, kurie gyvena Wood Dale, 
20-t į . . ." Už klaidą atsiprašo- m., nuo seniai remia mūsų Ope-

Įros meninę veiklą, kai šį vaka
rą jau yra premjeros vakaras 
trims lietuvių kompozitorių ope
roms. Jų pastatymui jie seniai 

me. 

••:?«:•:::::.. 

West Cermak 
VT 7-7747 

Road. Telefonas 

, Šiandien Chicagoie Marijcs aukšt. 
nešimais uaokejxma>s ir prusna-, m o k „jėje įvyksta trijų lietuvišku 
mais nuošimčiais. j operų premjera. Nuotraukoje vaiz-

Mutual Federal Savings 2212 das iš repeticijos. Spektaklis taip 
' pat įvyks rytoj ir du spektakliai 
kitą savaitgalį. 

Nuotr. V. j2oinevičiaus 
X V-tos Tautinių Šokių Šven

tės bilietai gaunami paštu, ra
šant Jonui Spurgiui, 4239 So. 
Fairfield Ave., Chicago. EI. 
60632. Te_ (312) 847-5027. Bi
lietų kainos nuo 3 iki 8 doL Lo
žėse po 12.50 dol. čekius rašyti 
Lithuanian Folk Dance Festi-
vals, Inc. vardu. (pr.) 

X Weiss Travel Bureau, Inc. 
4837 W. Irving Park Rd., Chi
cago, UI. 60641 yra visada pasi
ruošęs suteikti reikiamas infor
macijas ruošiantis kelionei 
Amerikoje ar užsienyje. Tei
rautis apie papigintas grupines 
skraidąs ir nuolaidas, kurias 

X Papiginti skridimai | Eu 
ropą "chartered" lėktuvais. Chi-
caga — Frankfurtas nuo 
$319.00; Chicaga — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa
ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago* BĮ. 
60643. Skambinkite 238-9787. 

(ak.) 
X RAŠOMOSIOS mat. lietuvišku 

raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St , 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis. 10 Barry Dr , E. 
Northport, N. Y. 11731 (sk.) 

X Su didelėmis nuolaidomis 
išparduodami paveikslai ir rė
mai dail. A. Petrikonio Mar-
qnette Meno galerijoje, 3215 
W. 63 S t , prie Kedzie Ave. Tei. 
436-2112. AfaL 7 d. savaitėj nuo 
10 iki 6 v. v. Pirm. ir ketv. nuo 
10 iki 9 v. v. Sekm. nuo 12 iki 
5 v. v. Dėl išsikėlimo iš Chica-
gos galerija uždaroma hirž. 

X Dr. Petras Avižonis, Albu-
querque, NM, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo didesnę au
ką. Dėkojame. 

X Jonas Virpša, Lietuvių 
Operos mecenatas, nuoširdžiai 
besirūpinąs netik šiais, bet ir ki
tais mūsų tautiniais reikalais, į 
trijų mūsų operų — Kačinsko1 

•Juodo laivo, Gaidelio Gintaro 
šalies ir Marijošiaus Priesaikos 
pastatymo išlaidas sumažino 
100 dol. auka. Opera taria nuo
širdų ačiū. (pr.) 

x Tautiniai drabužiai — jau
nimui ir senimui, įvairaus dy
džio. Galite įsigyti Balio Braz
džionio krautuvėje, 2646 W. 71 
S t , Chicago. TeL 778-5374. 

(ak.) 

x Naujiena "Drauge". Jau 
gaunama akt. Leono Barausko 
įkalbėta jo rečituotų kūrinių 
plokštelė. Kaina 6 doL Puiki 
dovana mokyklas baigiantiems. 

(sk.) 
x Chicagos Anglijos • Brita

nijos lietuvių Klubo narių pus
metinis susirinkimas ir MOTI
NOS DIENOS minėjimas įvyks 
š. m. gegužės mėn. 9 d., 2 vai. 
p. p. Vyčių salėje. 

Klubo nariai ir prijaučiantie
ji kviečiami skaitlingai Šiame 
susirinkime ir MOTINOS dienos 
minėjime dalyvauti. (pr.) 

Radijas — patefonas tik 

dino save "Nušvitusia dulke", 
tai L. Andriekus "Liepsnele" 
Jautrus lyrikas vėl neša mums 
žavingų praskaidrėjimo valan
dų, Malonu pažymėti, kad poe
tas suranda vis naujų gaivių 
šaltinių, naujų spalvų širdies 
gėlai ir nerimui išsakyti, kad 
nuo mūsų hermetiškai neužsida
ro, o jaučia kartu su savo tau
ta. L. Andriekus kalbėjo apie 
kūrėjo sunkumus šiandien, Pas-

kenčiančias motinas žvakę užde 
gė buvusi Sibiro tremtinė 
kankinė Ona Prunskienė, 
uždegusi tą simbolinę žvakę, 
pakvietė visus kartu sukalbėti 
"An^lą Sargą". Buvusiai trem
tinei O. Prunskienei prisegtas 
gražių gėlių korsažas. Po šios 

parapijos klebo
nui Zakarauskui sukalbėjus 
maldą, visi pusryčiavo. 

Šiam susirinkimui vadovavo 
rėmėjų pirm. Marija Remienė. 
Ji pabrėžė šio susirinkimo pras
mę, primindama mūsų meilę 
motinai, kurią išreiškiame kiek
vienas savo būdu pasakydami: 
"Mama aš tave myliu". Tru
putį sušilus ir pasistiprinus, 
pirmininkė pakvietė šios dienos 
paskaitininke - rėmėją, pedago-

tariant Ritai Zubrickaitei ir Vy-
ir tui Underiji — padainavo šias 

Ji, dainas: "Bernužėli, pa-ydėki", 
"Vaikščiojau", "Aušta aušre
lė", "Bernelis atjoja pas merge
lę" ir "Pūkelis", o Vytas Unde-
rys vienas padainavo "Naktis 
ant okeano". 

J. Masilionis, dėkodamas pro
gramos atlikėjams, priminė su
sirinkusiems, kad visi šie dai-
nininkai yra baigę lituanistines 
mokyklas, todėl ir taip gražiai 
žodžius taria, taip gražiai dai
nuoja. Kvietė neatsisakyti, kai 
prašys, lituanistinių mokyklų 
paremti. 

Pasibaigus meninei daliai, su
kalbėjus maldą, prasidėjo vai
šės — šalta ir šilta vakarienė, 
kava su panevėžiečių ponių kep-

m Į Į M į « * . Opera n u o - | k u i J į S * s e r o k ą ^ « » * « * g g g g g Ą " S T A S Y S 
širdžiai dėkoja, 

X Aldona ir dr. Pranas Ma
žeikos, kurių nuolatinės aukos 
dėka Opera gali kasmet duoti 
mums operų spektaklius, ir 
šiandien, kai yra trijų lietuviš
kų operų pasaulinė premjera, 

| jie atsiuntė 100 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. . (pr.) 

naujosios knygos eilėraščių. Nė 
geriausias deklamatorius neat
stos paties autoriaus skaitymo 
nuoširdumo, paprastumo, kaip j Uetuv_e kank^v motiną, motiną. 
paskaitė L Andriekus. 
iš senesnių dalykų paskaitė K. 
Gimžauskas. Toliau apie litera
tūrą čia ir Lietuvoje bei moder-

nienę. 
ir jautrių minčių. Iškėlė moti- orkestrui. 
ną kaipo Dievo planų tęsėją, | Pobūvis, kaip ir kasmet, buvo 

linksmas ir nuotaikingas, salė 
Vieną.atsidūrusią tremtyje su mažais buvo pilna žmonių. O kad jis 

'našlaičiais ir vertybių motiną, pasisekė, daugiausia nuopelnų 
kuria gali būti bet kuri — kad turi tie, kurie daugiausia kvie-
ir netekėjusi — kaip pvz. Ma- timų išplatino. Pirmą vietą jau 
rija Pečkauskaitė. Prelegentė nųjį meną kalbėjo bei klausimus 

kėlė kun. Gasiūnas, Pr. Stane-. kritiškai pažvelgė į modernišką 
X šiandien džiaugiamės, kad lis, St. Stanelienė ir kiti. Atsa 

jau galime kelti uždangą trims kydamas L Andriekus gėrėjosi 
moterį, kuri vengia motinys
tės, kuri be aukos, be religijos 

lietuvių kūriniams — lietuvių dabartinės lyrikos lietuvoje i r ^ dvasios, neša pažeminimą 
kompozitorių operoms. Ši mūsų pražydimu ir skatino domėtis s a v o semai ir tautai, 
pasaulinė Kačinsko "Juodo Lai- ne tik senuoju menu, bet arčiau ; p 0 paskaitėlės, dailiojo žodžio 

pažinti modernųjį meno bei lite- menininkė Elena Blandytė pa-
ratūros žodį. (V. K.) skaitė ištrauką iš Nelės Maza-

— Stud. Vytautas Bendziulis* laitės apysakos "Motina" ir pa-
Los Angeles, Calif.. balandžio baigai Petro Vaičiūno eilėraštį 
25 d. įvykusiame JAV LJ S-gos skirtą "Motinai". Abi viešnios, 
sk. valdybos posėdyje perėmė savo jautriais žodžiais, ne vie-
šios valdybos pirmininko parei
gas. Jis jaunimo s-gos skyriui 

metų 

vo", Gaidelio "Gintaro Šalies" 
ir Marijošiaus "Priesaikos" ope
rų premjera įvyksta 8 vai. vak. 
Prašome visus atvykti anks
čiau, persiskaityti libretus, ku
rie gaunami vienoje knygoje, 
ir susipažinti su operų turiniais. 
Pavėlavusieji turės palaukti, 
kol pasibaigs pirmoji opera, ir vadovavo ir praėjusių 
tik tada galės užimti savo vie- veiklos kadencijoje, 
tas. Bilietų kasa Marijos mo-i 
kykloje bus atidaryta 6 vai. v. 
šiandien ir 1 vai. popiet rytoj, 
sekmadienį. Įvažiavimas į maši
noms pastatyti aikštę iš 67 gat
vės. 

Maestro Vytautas Marijosius 
diriguoja šių operų abu spek
taklius. 

Dainuoja: Dana Stankaitytė, 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kazio Sajos dramos kūry

bos vasarai buvo suruošti Kau-
Įne ir Vilniuje. Dalyvavo akto-
Iriai: A. Adomaitis, Č. Stonys, 
J. Matekonytė. 

— Plakato paroda buvo su
ruošta Vilniuje. Tai antroji iš reivai, pasidarbavo 
eilės. Dalyvavo 40 dailininkų,! nario mokestį. 

nai sukėlė ašaras. Jos buvo 
apdovanotos po raudoną rožę. 
Už mirusias dvi nares: Barborą 
Lazdauskienę ir Maria Wallace 
susirinkusieji sukalbėjo "Am
žiną Atiltį". 

Po to, Danutė Augienė pra
vedė nedidelę loteriją ir pra
džiugino susirinkusius. Į šį su
sirinkimą atsilankė keturios 
naujos narės. Iždininkas Petras 
Pupius, talkinant Antanui Ka-

surinkdami 

galima pritaikinti skrendant ^ j S69.95. Veikia baterijomis ir na-
miesto į miestą ar į užsienį, j m ? e l e k t r a - Gradmskas, 2512 
Naujausias informacijas gausite! w - 4 7 S t« ****• 6*1998- At<i- **'> 
pas B. Raslavičienę tel. (312) P i r m a d - * ketv. 12-8. Sekm. ir 
545-6466. /Bk.) |tre«. užd. (sk.) 

'Margarita Momkienė, Catherine;kurie eksponavo 300 plakatų, su 
!Kogntaitė. Nerija linkęvičiutė, kurtų per paskutinius penke-

28 d. (ak.) 

STASE'S FASHIONS 
I dikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Baceviaenė 

Ateinantį šeštadieni. Gegužio 15 d.. 7:30 vai. vakare. Gi
mimo Švč. Mergelės Marijos parap'jos salėje. 6820 So. Wash-
tenaw Ave., įvyks Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacijos tradicinis PAVASARIO BANKETAS ir ryšium su 
"00 metų Amerikos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktimi, 
trumpa Bicentenial programa. 

Banketo metu veiks turt:*ngas barae ir puikių gaminių ku* 
pina virtuvė. Šokiams gros GEORGE JONIKO orkestras. 

Bilietų dar galima gauti pas Organizacijos pirminLnką 
p. Juozą Bacevičių. 6455 So. Kedzie Ave.. telefonas 778-2233 
arba, organizacijos iždininką p. Adomą Cselį, 7021 So. Talman 
Ave., telefonas 434-7259. 

Visiems iki pasimatymo bankete! 

VAUDYBA 

Roma Mastienė, Stasys Baras, 
Steian Wicik. Algirdas Brazis, 
Jonas Varnelis, Valentinas Lio-
rentas. Julius Savrimas, Bro
nius Jancys, Operos choras ir 
specialiai sudarytas Vienuolių 
choras. Baletą atlieka J . Puo
džiūno studija. 

Dirigento asistentas — Aloy
zas Jurgutis. Režisuoja Algi
mantas Dikinis. Dailininkas — 
Adolfas Valeska. Chormeiste
riai — Alice Stephens, Alfonsas 
Gečas. Choreografas — Jaunu
tis Puo<!/,iūna«i. Apšvietimas — 
Kazys Cijūnėlis. Scenos reikalų 
vadovas — Jonas Paronis. 

Kviečia Jus visus ir iš visur 
atvykti j operų spektaklius ir 
kartu dalyvauti lietuviškos kū
rybos šventėje 

Chicagos Uetaviu Opera 

rius metus. 

Susirinkimas buvo baigtas 
malda ir tuom rėmėjai užbaigė 

Į savo darbo sezoną. Sekantis 
— Vilniuje gastroliavo Mas- parengimas, madų paroda, bus 

kvos srities operetės centras ir jau rudenį, rugsėjo 19 d. 
rodė rusiškus veikalus. Rėmėja 

kelinti metai užima J. Ska'mie-
nė, išplatinusi 70 kvietimų. 

Panevėžiečių klubas nekrau
na gauto pelno į užšaldytą ban
ko sąskaitą, o remia lit. mokyk
las, Liet. fondą ir kitus lietu
viškuosius reikalus. Panevėžie
čių klubo valdybą šiuo metu 
sudaro šie asmenys: pirm. J. 
Betkauskas, sekr. A. Jadvirsie-' 
nė, ižd. A. Koncė, parengT" va
dovė Pr. Masilionienė ir Sereika, 

P. R. 

'įHiiiiintiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiimiiiiiiiiiiift 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 

į LIU- aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC, 
tajygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje'' 

Knyga yra tik teologine, ji dėl }do 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
fovėmis Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iiiuiiMuiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiuintimiiiiii 

Mokyt. Magdelena VinkSnaitienė aiškina audimo meną Beatričei Ben-
doraitytei ir Vandai Pilipavičiūtei ateitininkų stovykloje netoli Sao Pau
lo, Brazilijoje. Stovykloje sausio 11-18 dienomis dalyvavo apie 20 Bra-
cUijoe jaunuoliu. Nuotr. A. Saulaiftio 

<HiiniiiiiiiiHiiiuuiiiMiiiiiininniiHHinn 
NATTRALIOS ŽOLfcS NUO 

BIBLINIŲ LAIKŲ 
Nuostabiai veikia užkietėjusius 

vidurius. 
NORT.AX miSinyje yra: ato«. myrrh, 
fra-nkincense. jfalbanum, franrula, 
rhubarb Jr kttos natūraliem fcotes h 
ansralų snltys, žinomos \r naudojamos 
2.000 metų. N5ra chrmlkalu n* sln-
tettniu m*>rt*iairų. NORI^AX padą--*! 
stebėtinai teifriama* pasekmes priea 
yp*.tm$ra Ir pasikartojanti ar nuola
tini vidurių užkietC-Jima jauniems h-
vyre«nk> amžiaus akmenims. Naudo
jamos slaugymo namuose Ir p«nsintn-
kų KTiipose. Jei paprasti vaistai prlej 
u*kiet8jtm$ Jums nevelksrcTiingi. Iššau
kia diejrttus ar mSšlunjrea. bandykite 
N O P . U X Svainiai, tikrai atvangai 
per naktį. Pasitenkinimas garaotuo-
jarnas 

išbandymui tik $1.00 

DIVERSEY DRUG SALES CORP, 
Dept. T.-4 

1.VS7 rMversey • Pfcwy., Chicago. Tu, 
«u<lM 

Prašau atsiųsti pavyad! NORLAX. 
l-i«i.i 1.00. 

ADRKSA8: 
MIESTAS: 
VAXSTTBC: 

ZONA; 
rttnumtnMittiMMtuMiftmr 
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