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PIRMASIS
TAIKINYS
MASKVOJE

-JAV
Pasaulio komunistai renkasi 

Maskvoje kitą savaitę

Kitą savaitę, birže
lio 5 d., Maskvoje renkasi kelis 
kartus atidėliotas pasaulio komu
nistų suvažiavimas. Jis vis dau
giau kelia Vakarų stebėtojų dė
mesį. Vakarų žurnalistai Praho
je patyrė, kad Maskvos suva
žiavime dalyvaujančios Kremliui 
politikai artimos partijos rengia
si priimti programą, nukreiptą 
prieš “imperialistus”. Iš tikrųjų 
Maskva tikisi nutarimą, kuris, iš 
esmės, būsiąs nukreiptas prieš 
JAV-bes.

Gali būti, kad birželio 5 d. 
konferencijoje Mao Kinijai gali 
būti skirti kartesni žodžiai, ta
čiau netikima, kad, Maskvai ir 
pageidaujant, iš pasaulinio ko
munistų judėjimo būtų išskirta 
šių dienų Kinija, ar jos kryp
ties šalininkai, ar Jugoslavija bei 
kiti komunistų atskalūnai.

Naujoji “ofenzyva” prieš 
imperializmą, kapitalizmą...

Paskirų kraštų kom. partijos 
savo tarpe ir nuo gegužės 23 d. 
posėdžiuose Maskvoje (vad. pa
rengiamoje konferencijoje) svar
stė vieno svarbiausių suvažiavi
mo dokumentų projektą. To raš
to pavadinimas: “Uždaviniai, ko
vojant prieš imperializmą jo da
bartiniame tarpsnyje ir komu
nistų bei darbininkų partijų ir 
visur prieš imperializmą kovo
jančių veiksmų vieningumas.”

Vienas pirmųjų, stvarsčiusių 
numatytą priimti nutarimą, yra 
čekų .slovakų kom. partijos orga
nas “Rude Pravo”. Jo redakto
rius, Jiri Stano, atrodo, susipaži
nęs su projektu, nurodė, kad 
“tarptautinis kapitalizmas perei
na į naująjį klasių kovos tarps
nį” ir dėl to minėtas “vieningu
mas” reiškia: reikia apsvarstyti 
“didesnės ofenzyvos” galimybes, 
kovojant prieš “imperializmą, 
reakcijos ir karo jėgas”.

Redaktorius — komunistas pa
žymėjo, kad Maskvos suvažiavi
mas ilgai rengtas ir kad visi 
klausimai, esą, apsvarstyti “de
mokratiniu būdu ir atviroje 
draugiškoje dvasioje”. Čekoslova
kijos kom. partijos centro komi
tetas pasiūlymo projektą apsvars- 
tysiąs savo posėdyje, gegužės 
29 d.
Teigia: imperialistai pasiryžę ir 

ginklu pulti...

Čekai su slovakais yra pateikę 
kai kurių pasiūlymų ir jų daugu
ma priimti. Kitos gi kom. parti-

George Pompidou, jo ir Poher 
sėkmė tepaaiškės ne ryt, bet bir
želio 15 d.

PRANCŪZIJA RENKA PREZIDENTĄ
Septyni kandidatai, kurių ryt, atrodo, nei vieno neišrinks — Poher ar Pompidou lai
mės, turėtų paaiškėti tik birželio 15 d., antrąją rinkimų dieną.

Rinkimų išdavos neaiškios
PARYŽIUS. — Ryt, birželio 

1 d., Prancūzija renka naująjį 
krašto prezidentą. Nors aišku, 
kad didžioji balsų dalis pasida-

ti išrinktas, politiniai stebėtojai 
įsitikinę, kad jis tesurinks žy
miai mažiau balsų. Išdavoje — 
rinkimų išdavos šiandien dar la
bai miglotos.
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Kinijos - Sovietų pasienis, kur nuo 
į. m. kovo m. vyksta susidūrimai.

Vyskupas Labukas 
Romoje

ROMA. — Lėktuvu iš Lietu
vos per Maskvą į Romą atvyko 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
Apaštališkasis Administrato
rius vyskupas Juozapas Matu
laitis - Labukas, lydimas sekre
toriaus kun. Jono Žemaičio. 
Kartu į Romą atvyko ir Rygos 
bei Liepojos vyskupijų Apašta- 
liškas’s Administratorius vysku 
pas Vojvods, lydimas savo kan
clerio kun. Ušarovskio. Lietu
vos ir Latvijos vyskupai Romo
je dalyvauja bažnytinės teisės 
kodekso reformų Komisijos po
sėdžiuose Vatikane, rengiant 
naują bažnytinės teisės Kodek
są.

• Prez. Nixonas su šeima vie
ši savo vasaros būstinėje, Key 
Biscayne, Floridoje. Iš čia jis 
kitą savaitę vyks, pro Havajus, 
j pasitarimus su P- v Vietnamo 
prezidentu Van Thieu.

įins tarp gaulisto G. Pompidou | Poher apie nauja krypti 
ir prezidento pareigas einančio1 r J” / r *
A. Poher, tačiau šiuo metu ir
patys prancūzai nedrįsta spėti, 
kas bus išrinktas de Gaulle įpė
diniu. Prieš savaitę paskelbtais 
rinkikų apklausinėjimo duome
nimis, už Pompidou pasisakytų 
41% rinkikų, už Poher — 27%.
Paskutinėmis dienomis Poher, 
paskelbęs savo rinkiminę pro
gramą, turėjo įgyti daugiau ša
lininkų.

Poher laimėtų su komunistų 
talka?

Atrodo, kad rytdienos rinki
muose nelaimės nei vienas iš 
abiejų varžovų. Manoma, kad 
antrąją rinkimų dieną, birželio 
15, Poher laimėtų, jei už jį pa
sisakytų dauguma ryt balsuo
jančių už komunistų kandidatą 
Duclos ir už keturis kairiųjų at
stovus. Dėl to Pompidou savo 
kampanijoje dabar skelbia, kad 
tuo atveju Poher, jį išrinkus, 
virstų... komunistų įrankiu.

Pagaliau, ir už komunistą 
Duclos šiuo metu, tų apklausi
nėjimų duomenimis, sutiktų pa
sisakyti 16% rinkikų. Vis dėlto, 
kadangi komunistas negali bū- didatas.

NATO PASITARIMAI EUROPOJ

Žymiai kitokia, kaip de Gaulle 
valdymo metais

PARYŽIUS. — Prezidentinis 
kandidatas Alain Poher 
paskelbė savo būsimą, išrinki
mo prezidentu atveju, 12 dalių 
programą. Ji žymiai skiriasi nuo 
b. prezidento de Gaulle vykdy
tos, ir ne tik užsienio, bet ir 
vidaus politikos srity. Poher, 
šiuo metu busimųjų rinkikų tar
pe turįs daugiau simpatijų kaip

r”

Alain Poher, prezidentinis kan-

jos pasauly pateikusios daugiau 
kaip 300 pasiūlymų ir jų bent 
trečdalis patekęs į galutiną būsi
mų nutarimų redakcija.

Kai kalbama apie tariamą 
“imperializmo pavojų”, tai, pa
gal čekų redaktorių, visiems ko
munistams aišku, kad nors tas 
imperializmas ir nesustiprėjęs, 
tačiau žymiai pakėlęs savo “agre
syvumą” ir čia svarbiausias kaip 
tik JAV-bių vaidmuo.

Toliau aiškinama, kad tas 
imperializmas savo tikslų grandi
nėje susirūpinęs silpninti “sočia 
listinių kraštų bendriją, slopin
ti tautinio laisvėjimo judėjimą, 
kliudyti dirbančiųjų judėjimą ka
pitalistiniuose kraštuose”. Svar
biausias kaltinimas — tie impe
rialistai, tuo pačiu metu, visiškai 
neatmetą galimybių “tiesiogiai, 
ginklu pulti socializmą...”

Žodžiai ir kitokia tikrovė
“Rude Pravo” laikraštis, kal

bėdamas apie tai, kad komunis
tai demokratiniu būdu bei drau
giškai sprendžia visus klausimus, 
iškilsimus būsimame suvažiavi
me, gerokai klysta ar sąmonin
gai klaidina.

Priešingai, daugelį kartų ati
dėtas suvažiavimas kaip tik liu
dija, kad komunistų stovykloje 
atsirado daug plyšių bei nesuta
rimų. Suvažiavime nedalyvaus 
bent apie 15 partijų.

Demokratinės tvarkos stinga 
ir jos trūkumas kaip tik atbai
do kai kurių kraštų komunistus. 
Pati Maskva ne demokratiniu, 
bet diktatūriniu būdu siekė ir da
bar siekia, kad jos krypčiai
vienai kitai sampratai (čia svar
biausia vad. Brežnevo samprata, 
teisinanti komunistų tariamą tei
sę įsikišti į kito krašto reikalus) 
paklustų kiti.

Labai svarbus ir kitas, “nede
mokratinis”, Kremliaus bruožas 
— pati invazija. Ir jis sukėlė 
lūžių bei nesutarimų, nusivyli
mų ir, svarbiausia, kelia miglo
tas menkas viltis didesnei suva
žiavimo sėkmei.

V. A.

Pastangos palenkti Kanados 
nusistatymą

BRIUSELIS. — Čia vykusiuo
se NATO Santarvės narių gy
nybos ministerių pasitarimuose, 
Kanados delegatai susidūrė su 
stipriu kitų narių, ypač JAV ir 
D. Britanijos spaudimu. Kana
dai paskelbus apie jos planą — 
palaipsniui iš Europos atitrauk
ti jos karinius dalinius — dabar 
ji buvo skatinama šį planą pa
keisti.

Buvo žinių, kad Kanados de
legatai, su gynybos ministerių 
L. Cadieux priešaky, sutikę da
linių atitraukimo klausimą ati
dėti ligi šių metų pabaigos.

Kitomis žiniomis, kanadiečiai 
sutikę savo planą persvarstyti 
š. mį gruodžio mėn. numatyta
me NATO užsienio reik. minis
terių pasitarime.

Kanada buvo įspėta, kad jos 
dalinių atitraukimas galėtų pa
žeisti NATO Santarvės karinį 
pajėgumą, be to, tai turėtų įta
kos kitų narių laikysenai. Esą, 
jie galėtų pasekti Kanados pa
vyzdžiu.

Prez. Nixonas verčiamas grumtis 
su dviem pavojais: Vid. Rytais ir 
Vietnamu

Popiežius į Ženeva
Palydovai kelionėje į Ženevą
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI, birželio mėn., prieš 
pradėdamas savo aštuntąją ke
lionę už Italijos ribų, vyks ir į 

ar Ženevą, kur aplankys Tarptau
tinę Darbo organizaciją ir pro
testantų Pasaulinę Bažnyčių ta
rybą.

Popiežiaus palydovais į Žene
vą bus keturi kardinolai ir du 
pasauliečiai, atvykę iš JAV: Ja
mes J. Norris, iš New Yorko, 
Tarpt, katalikų migracijos ko
misijos pirmininkas ir John K. 
Ryan iš Washingtono. Abu yra 
Teisingumo ir Taikos komisijos 
na.ria.lR

Svarstė atominių ginklų 
pamadojimo klausimą

LONDONAS. — Čia gegužės 
29 d. įvyko kitas NATO narių 
pasitarimas. Posėdžiavo Santar
vės atominio planavimo grupė, 
į kurią įeina septyni NATO 
kraštai: šalia JAV, dar D. Bri
tanija, Fed. Vokietija, Italija, 
Belgija, Danija ir Turkija.

Pasitarime vokiečiai su bri
tais paskelbė jų parengtus pra
nešimus apie tai, kuriuo būdu, 
reikalui atsiradus, galėtų būti 
panaudoti taktiniai branduoli
niai ginklai. NATO sluoksniuo
se pastaruoju metu atsiranda 
nuomonės, kad Kanadai pasiry
žus atitraukti jos dalinius, gali 
tekti daugiau skirti dėmesio, so
vietų puolimo atveju, ne papras
tiesiems ginklams, bet atominei 
gynybai.
NATO pajėgos ir JAV gynyba

Abiejuose pasitarimuose da
lyvavo JAV gynybos vadovas 
M. Laird. Jis priminė prez. Ni- 
xono žodžius: NATO karinis 
pajėgumas Europoje esąs esmi
nis ir pačios Amerikos saugu
mui.

• W. Rogers, JAV valst. 
sekr., grįžo iš 18 dienų kelionės 
Azijos ir Vid. Rytų kraštuose.

jo varžovas, Pompidou, šalia ki
tų naujos krypties pasiūlymų, 
nurodė, sieksiąs artimiau bend
radarbiauti su NATO santarve, 
tartis su britais jų įsijungimo 
į Europos Bendrąją rinką klau
simu ir kt.

Rusai atsako Kinijai
...bet teigia: “carų susitarimai 

galioja’’
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje šio mėnesio pabaigoje pa
brėžta: sovietai sutinka tartis 
su Kom. Kinija visais ginčyti
nais pasienio klausimais, tačiau 
čia pat nurodyta, kad sienų ri
bos su Kinija istoriniu ir teisės 
atžvilgiais esančios galutinai 
sutvarkytos.

Kom. partijos organe “Prav- 
doje” paskelbtas pasienio dali
nių vado, pulk. gen. P. I. Žirja- 
novo straipsnis — jis gali būti 
laikomas atsakymu į kinų pa
siūlymą tartis pasienio klausi
mais. Jis taip pat laikytinas ofi
cialia sovietų vyriausybės pa
žiūra.

Minėtame straipsnyje, prie
šingai kinų teigimams, pabrėžia
ma, kad sienos tarp abiejų kraš 
tų atitinka natūralias ribas, jos 
tebegalioja ir jos nustatytos tei
sėtai, atitinkamomis sutartimis. 

Rusas, JT pareigūnas - 
vagis

Skubiai grąžintas j Maskvą
NEW YORKAS. — Sovietų 

misijos J. Tautose pareigūnas, 
vertėjas Eugenij Katsuk (Long 
Island teismo mubaustas 100 

! dol. bauda. Pasirodo, jis būda
mas vienoje prekių krautuvėje 
New Yorko apylinkėse, pavogė 
prekių 26.57 dol. sumai.

Sovietų delegacija gegužės 29 
d. pranešė J. Tautoms, kad pa
reigūnas, 27 m. amžiaus, jau iš
vykęs į Maskvą ir jis daugiau 
neisiąs vertėjo pareigų. 

Suėmimai Graikijoje
Karaliaus šalininkai norėję 

versti režimą
ATĖNAI. — čia suimta 15 

atsargos karių. Manoma, kad 
jie, karaliaus Konstantino rė
mėjai, rengėsi nuversti dabarti
nį karinį režimą Graikijoje ir 
vėl grąžinti karaliaus Konstan
tino galią.

Karalius nuo 1967 m. gruo
džio mėn., nepavykus pašalinti 
karinio režimo, išvyko iš krašto 
ir nuolat gyvens Romoje.

• Van Thieu, P. Vietnamo 
prezidentas, iš Seoul, P. Korėjo
je, vakar atvyko į Taivan (For- 
mozą). Seoule jis pareiškė: Sai- 
gonas nesutiks su komunistų 
dalyvavimu sutelktinėje vyriau
sybėje.

KALENDORIUS
Šiandien, gegužės 31 d.; šv. 

Kancijus, šv. Angelė, Gintautas, 
Agilė.

Ryt, birželio 1 d.: šv. Felik
sas, šv. Ermengarda, Daugotas, 
Galinda.

Poryt, birželio 2 d.: šv. Eraz
mas, šv. Blandina, Ąžuolas 
Auksuolė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilta ir drėgna, galima 
perkūnija, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — šilta.

Saulė teka: 5:18 leidžias 8:18.

Kai atgaivinami prieš 3.000 metų buvę jūrų žygiai: norvegas Thor 
Heyderdahl su 6 vyrais pasiryžę su papirusų (nendrių tipo) laivu per
skrosti Atlanto vandenyną — per 4 mėnesius. Panašiai yra keliavę 
egiptiečiai

Naujausios žinios
Riaušes Ekvadore

“Tragedija, mažumai trukdant 
kraštų santykius...”

QUITO, Ekvadoras. — Prez. 
Nixono įgaliotiniui, N. Rockefel- 
leriui, ketvirtadienį atvykus į 
Ekvadoro sostinę, ir čia kaip ir 
Kolumbijoje. įvyko studentų 
riaušės. Jos buvo nukreiptos 
prieš JAV.

Studentai padegė JAV infor
macijos centrą ir lengvai sužei
dė kelis amerikiečių žurnalis
tus.

Rockefelleris, stipriai saugo
jamas, pareiškė: “Mano nuomo
ne, tai tragedija, kai mažuma 
gali sutrukdyti dviejų kraštų 
santykius.”

Susidegino New Yorke
Protestavo prieš žudynes 

Biafro.je
NBW YORKAS. — Užvakar 

ties J. Tautų pastatu susidegi
no Columbijos universiteto stu
dentas Bruce Mayrock, 28 m. 
amž. Jis buvo atsinešęs užrašą, 
bylojantį: “Sustabdykite geno
cidą — išgelbėkite 9 mil. Biaf- 
ros gyventojų”. Vakar rytą jau
nuolis mirė ligoninėje.

• P. Vietname vakar vyko 
abiejų šalių ginklo paliaubos. 
(Komunistai minėjo Budos gi
mimo sukaktį.) Jų nepaisant, 
priešas paliaubas, pradžioje, bu
vo pažeidęs daugiau kaip 30 
kartų.

• Taikos pasitarimų posėdis 
užvakar Paryžiuje ir vėl vyko 
nesėkmės ženkle. Komunistai 
pasisakė prieš Saigono režimą.

Neramumai Argentinoj
Kariai malšina studentus 

ir darbininkus
BUENOS AIRES. — Argenti

noje vakar vyko visuotinas strei 
kas. Cordobos mieste įvykus 
studentų riaušėms, šeši asme
nys užmušti. Prie studentų buvo 
prisijungę ir darbininkai. Nera
mumai jau palietė ir kitus kraš
to miestus. Tvarkai atstatyti pa 
kviesti kariniai daliniai.

Riaušių priežastis — taria
mas policijos “brutalumas” ir 
reikalavimai kelti atlyginimus. 
Tačiau pagrindinė priežastis — 
nepasitenkinimas Argentinos re 
žimu.

Rusų laivas — į JAV
Birželio mėn. atplauks į 

Oregono valst.
TOKIO. — Japonijoje pa

skelbta, kad šiuo metu Japoni
joje esąs sovietų prekinis lai
vas “Orša” birželio mėn. at
plauks į Portland uostą, Orego
no valst. Portland yra vienas 
iš 15 JAV uostų, kurie, JAV 
valdžiai leidžiant, gali būti nau
dojami komunistinių kraštų lai
vų.

Laivo atplaukimas būtų pats 
pirmas, antrajam pas. karui pa
sibaigus. Sovietų laivai lig šiol 
vengdavo lankytis JAV uostuo
se, svarbiausia, krovikams atsi
sakant juos iškrauti.

Sovietų ambasada Washing- 
tone pranešė, kad minėtas lai
vas atplauks į Portlandą tarp 
birželio 23 ir 28 d.

• Studentų riaušės vyko Ber
keley univeisitete, Kalifornijoj.

NATO gynybos vadams šnekėjus Briusely: reikalas atremti sovietų ka
rine grėsme sausumoje, Viduržemio jūroje
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STALO TENISO PIRMENYBES
Šįmetinės Š. Amerikos lietuvių 

stalo teniso pirmenybės pateikė 
staigmeną šiek tiek naujumo ir 
aktyvumo įnešė netikėtas sve
čias, buvęs Lietuvos stalo teniso 
meisteris, vilniškis clr. A. Sauno- 
ris.

Žinoma, mūsų pirmenybių 
žaidimo klasė neprilygo svečio 
žaidimui ir jis pirmenybes laimė
jo be didelio vargo. Mūsų sporti
ninkams buvo progos išbandyti 
savo jėgas su europietinio lygio 
žaidėju.

Tik Jonas Kavaliauskas ir bu
vęs mūsų meisteris Lranas Gvil
dys sugebėjo daugiau pasiprie
šinti. Anot svečio, jeigu prieši
ninkai daro klaidas žaidime, tai 
tada reikia jau ir leisti žaidimą 
vesti. Jis savo klaidomis padeda 
oponentui laimėti. O tų klaidų 
svečio priešininkai perdaug 
dar darė, kad sugebėtų savo žai
dimu jį nugalėti. Tiek Jonas Ka
valiauskas, tiek Gvildys nebuvo 
užtikrinti kamuolio valdyme. 
Tuo tarpu Saunoris, nors nieko 
stebėtino savo žaidime neparodė, 
bet nedarė daug klaidų ir tuo 
užsitikrino sau laimėjimą. Sau
noris turi abipusiai gerą kirtimą 
ir puikų kamuolio valdymą. To 
ii užteko priešininkams priklup- 
dyti.

Jis pirmiausiai lengvai nugalė
jo Genčių — 2:0 ir Juozą Kava
liauską 2:0. Pliusininkų pusėje 
(pirmenybės buvo žaistos dvie- 
jįj minusų sistema), baigmėje 
tik pirmame sete Gvildys pajė
gė daugiau pasipriešinti (25: 
23), bet antrą setą Saunoris nu
sineša 21:8 ir laukia ateinančio 
priešininko iš minusininkų -čia 
Gvildys, sunkiau įveikęs Vaiče
kauską 21:18, 22:20, vėl stoja ko
von prieš Saunorį ir vėl lengvai 
nugalimas 2:0 (21:16,21:12).

Šiaip kiti dalyviai nieko ypa
tingo neparodė. Prastokai sužai
dė tiek Nešiukaitis, tiek Jonas 
Kavaliauskas geriau —J uoazs 
Kavaliauskas ir Vačekauskas.

Vyrų dvejeto varžybose Sauno
ris ir vėl buvo skirtumas tarp 
laimėjimo ir pralaimėjimo. Jis, 
žaisdamas su gana silpnu hamil- 
toniečiu Stanaičiu, pirmiau
siai nugalėjo pereitų metų 
meisterius — Nešiukaitį — Vai
čekauską 2:1 (21:17, 19.21, ir 
21:11) ir baigmėje — Pr. Gvil
dį — J. šoliūną 3:0 (22:20, 22:20 
26:24).

Vįisdėlto, Hamiltono Kovas, 
už kurį Saunoris žaidė, koman
dinėse vyrų varžybose neatsilai
kė. Čia Saunorio trijų taškų ir 
Stanaičio vieno, neužteko. Kovas 
suklupo prieš C.L.T.K. (Chica
gos Lietuvių teniso klubas) 5:4.

Prieš Chicagos vienetą (Jo
nas Kavaliauskas, Juozas Kava
liauskas, B. Žemaitis, A. Gen-

čius, J. Šoliūnas) neatsilaikė nė 
pereitų metų meisteris Toronto 
Vytis (J.Nešiukaitis, Vaičekaus
kas, Vindašius). Chicaga lengvai 
laimėjo 5:2 ir pagaliau po ilgos 
eilės metų tapo vėl meisteriu.

Mišraus dvejeto varžybose tik 
baigmė buvo įdomesnė. Čia su
sitiko V. Nešiukaitytė —J.Ne
šiukaitis prieš E. Sabaliauskai
tę — Pr. Gvildį.
Po įtemptos kovos laimėjo tė

vas ir dukra Nešiukaičiai 3.2.
Moterų klasėje karaliavo mū

sų iškilioji meisterė Violeta Ne
šiukaitytė, jaunių — A. Kuolas, 
mergaičių — F. Nešiukaitytė ir
mergaičių B — D. Gvildytė.

Bendrai pirmenybės buvo tvar
kingos. Jas gerai pravedė Jonas 
Nešiukaitis, talkinamas Gvil
džio. Gaila, kad žiūrovų beveik 
kaip nebuvo. O buvo verta pama
tyti Saunorio žaidimo.
Techniškos pasekmės.

Vyrų: L Saunoris, 2. Gvildys, 
3. Vaičekauskas; moterų — V. 
Nešiukaitytė, 2. E. Sabaliauskai
tė, 3. F. Nešiukaitytė.

Jaunių: LA. Kuolas, 2.L. Kle- 
vinas, 3. P. Klevinas, mergaičių 
A— F. Nešiukaitytė, 2.D. Gvil
dytė, 3, G. Nešiukaitytė. Mer
gaičių b — 1. D. Gvildytė, 2.G. 
Nešiukaitytė.

J. Šoliūnas

Dr. A Saunoris, laimėjęs stalo te
niso pirmenybes Toronte.

SAVAITGALIO RUNGTYNĖS

Praėjusį savaitgalį F.K. Litua- 
nica keturios komandos rungty
niavo:

Jaunučiai — Joliet. 1:0

Lituanieos jaunučiai, Juliaus
Ringaus su atsidėjimu treniruo 

jami ir sumaniai vadovaujami, 
daro geros ir vis gerėjančios ko
mandos įspūdį. Jaunučių ka
muolio valdymas ir pasuotės ne
bėra atsitiktinis ar laimės daly
kas. Entuziazmas ir pasiryžimas 
- neaprašomas. Dėka to, praėju
sį šeštadienį jaunučiai įveikė už 
save žymiai vyresnius ir stiprius 
svečius iš Joliet. Pergalę nulė-

SACH MAT
— Chicago Tribūne, vienam iš 

gegužės nr. plačiau paminėjo apie 
Mid America šachmatų varžybas, 
įvardindama 3 meisterius laimė
jusius varžybas: De Fotį, Ver- 
berį su 4l/2 tš. ir Povilą Tautvai- 
šą, surinkusį su kitais po 4 tš. 
Straipsnyje pabrėžta, kad specia
lia dovana buvo atžymėtas V. 
Karpuška.

— Vladas Karpuška gavo vėl 
“Senior Citizen Trophy”, surin
kęs 3/2 taško iš 5 galimų, Austi- 
no šachmatų klubo varžybose, 
Chicagoje, gegužės 17-18 d. Tur
nyrą laimėjo tas pats Amerikos 
jaunių čempionas DeFotis, pa
krovęs 5—0 taškų. Verber 4x/2 tš. 
Grupėje su 4 tš. latvis Erkmanis. 
Kitas latvis Tums, Karpuška ir 
dar keli po 3x/2 tš. Buvo 56 daly
viai. Meisteris P. Tautvaišas ne
dalyvavo. Gramsas baigė su 2*/> 
tš.

— Lietuvos naujasis čempionas

Ų ŽINIOS
A. Česnauskas dalyvauja Sovietų 
šachmatų pirmenybių pusfinaly, 
Voroneže. Po 6 ratų jis turėjo 3 
tš., toliau suklupo prieš didmeis- 
terį V. Liberzoną ir meisterį Klo- 
vaną, taigi tebėra su 3 tš.

— Danijos didmeisteris B. Lar- 
senas laimėjo Vak. Vokietijos 
tarptautinį turnyrą su 11 tš. So
vietų čempionas Polugajevskis 
IOI/2, kitas Sovietų didmeisteris 
Zaicevas liko penktuoju su 8’/2 
taško.

— Petrosjano — Spaskio mačas 
rodo 8 — 8. Beliko 8 partijos.

— “Chess Review”, gegužės 
nr. paskelbta, kad P. Kontautas 
laimėjo Postai Prize tournamen- 
tą, surinkęs 6 — 0 taškų. 1964 m. 
Golden Knights turnyre pirmau
ja estas A. Sildmets su 100% lai
mėjimu 46.2 tš., mūsų Ignas Ža- 

, lys turi 40.6, latvis Dreibergs 36.- 
į 25, Algis Makaitis 34.5 ir Juris 
Ozols 32.8.

Kazys Merkis

Bruce Talloh, bėgąs iš Los Ange
les į New Yorką, atbėgęs 2,830 
mylių bėga per Tulsa, Okla. Jis 
išvyko iš Los Angeles balandžio 
11 dč ir tikisi kelionę atlikti per 
66 dienas.

musį įvartį prieš pat rungtynių 
pabaigą įmušė Pikšys.

Jauniai — C.A.G. 2:4
Jauniai užbaigė pavasario ra

tą pralaimėdami prieš meksikie
čius rezultatu 2:4. Įvarčius įmu
šė Krygeris ir Catterson. Nuo di
desnio pralaimėjimo mūsiškius 
išgelbėjo geras vartininkas Bal
čiūnas ir komandos šulas B. Tra- 
pikas.

Komandai vadovavo Stepas 
Vainis, kuris turėjo daug vargo 
kol pririnko reikiamą skaičių 
berniukų, norinčių užsidėti fut- 
ininkų uniformas. Atsiradus 
norinčių žaisti, surastas jiems ir 
treneris. Dabar du kartus savai
tėje jaunius moko futbolo “ABC” 
buvęs Lituanieos vartininkas, da
lyko žinovas Jonas Perkūnas. Su 
juo per vasarą sąžiningai padir
bėję, rudens rate jauniai, be abe
jonės, bus kietesnis varžovas.

Rezervas — C.A.G. 8:2

Rezervas triuškinančia 8:2 
pergale užbaigė pavasario ratą 
nepralimėjęs nė vienerių rungty
nių. Kiekviename susitikime jie 
priešininkui įmušė nemažiau 
kaip keturis įvarčius. Ryškiau
sias šaulys Brl Žukauskas.

Rašant šias eilutes iškilo pro
vokatoriškas klausimas: kaip išei
tų, jei rezervas susikirstų su Li- 
tuanicos pirmąja?

Rezervui su atsidėjimu ir nusi
manančiai jau kelintus metus 
vadovauja Feliksas Lukauskas.

Lituanica — Adria 1:2

Lituanieos puolimas neabejo-1 
tjnai serga anemija. Komanda 
po pralaimėjimo prieš nežymią 
Adria atsidūrė iš dvylikos ko
mandų dešimtoje vietoje — ant 
bedugnės krašto. Ir vėl teko pa
sitenkinti tik garbės įvarčiu, kurį, 
iš H. Jenigo pakelto kampinio, 
galva pribaigė saugas G. Biels- 
kus.

J.J-ka
PRIEŠ SLOVAKS

Šį sekmadienį 3 vai. p.p. Mar
ąuette Parko aikštėje Lituani
ca žais 9-sias pirmenybių rung
tynės prieš ISlovaks.

A. J. Foyt, iš Houston, Tex., vie
nas automobilių lenktynių dalyvių 
Ihdianapolyje.

Skinu Radvila 7255 S Rockweli St.. Chicago. ūl. 60629

DAUGIAU APIE STOVYKLAS
Dainavoje moksleivių stovyk

la vyksta nuo birželio 22 d. iki 
liepos 5 d. Kainuos: (su regis
tracija) už dvi savaites vienam 
55 dol., dviem iš tos pačios šei
mos 85 dol., trim šeimos na
riams 110 dol., o ketvirtam vel
tui. Vienai stovyklos savaitei: 30 
dol. vienam, dviems 50 dol., 
trims 60 dol. Mokestį mokėti sto
vykloje. Čekius rašyti: Lithua
nian Catholic Youth Assoe. Atei
tis Ine.

Registruotis pas sekančius asme
nis:

Chicagoje pas R. Pauliukonį, 
1725 W. Wilson, Chicago, III. 
60640; Cicero pas dr. Kisielių, 
1634 S. 49 th Avė., Cicero, III., 
60650; Detroite pas dr. A. Damu- 
šį, 8050 Hartvvell, Detroit, 
Mich; Grand Rapids pas G. Lu- 
koševičiūtę, 1053 Namilton,

VETERANAI ORGANIZUO
JASI

Romas Libus organizuoja F.K. 
Lituanica veteranų futbolo ko
mandą, į kurią kviečiami nedel
siant registruotis turintieji ūpo 

toje komandoje rungtyniauti. 
Veteranams gali priklausyti žai
dėjai virš 35 metų amžiaus. Re
gistruotis asmeniškai ar telefo
nu PR. 6-9690, vakarais. Treni
ruotės jau vyksta antradienio ir 
ketvirtadienio vakare po 6 vai. 
Pirmosios rungtynės su Rams 
veteranais.

NW, Grand Rapids, Mich., 
49504. Hamilton pas J. Pleinį, 
137 Gladstone Avė., Hamilton, 
Ont., Canada; Los Angeles pas 
J. Raulinaitį, 3758 Glenfeliz 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90039; 
Montrealy pas Sės. Margaritą, 
1450 Rue de Seve, Montreal,P.Q., 

Racine ir apylinkėj pas $. Mila
šių, 4320 75 th St., Kenosha, 
Wisc.; Ročestery pas B. Krokį, 
69 Fern Castle Dr. Roches
ter, N.Y. 14622; Rytai pas J. Gai
lą, 121 Antietam Rd., Barclay 
Farms, Cherry Hill, N.J.
08034.

Pranešame, kad Kalifornijos 
stovyklos data pakeista. Stovyk
la prasidės rugpiūčio 17 d. ir tęsis 
vieną savaitę.

Laimėjimų bilietai jau turėtų 
būti išplatinti iki moksleivių sto
vyklos pradžios Dainavoje, nes 
traukimai įvyks stovyklos pa
baigoje liepos 5 d.

Primename, kad bus žygis A- 
TEIČIAI stovyklos metu. Stovyk
lautojai eis 25 mylias ar dau
giau ir turės turėti susiradę po 
kelis žmones, kurie mokės susi
tartą sumą pinigų už kiekvieną 
nueitą mylią. Visi pinigai ski
riami ATEIČIAI remti. Tai atei- 
tininkiškojo jaunimo žurnalas. 
Visi kviečiami prisidėti.

Jei kyla kokių kitų klausimų, 
prašome kreiptis į MAS centro 
valdybą: 20 Humberview Rd., 
Toronto 325, Ont., Canada.

MASCV

, ■ v

Minint mūšy biznio

25 METŲ SUKAKTĮ
reiškiame nuoširdžię padūkę visiems mūšy 

KLIENTAMS,
suteikusiems mums progy Jums patarnauti 
per daugelį mėty.

PEOPLES COAL & 
OIL COMPANY

4917 SO. L00MIS BLVD. YA 7-3340

M. ALEKSIEWICZ, pres.
..

SACRED
HEART

SCHOOL
AND0VER, MASS 

01810

(6171 475-1443

Sacred Heart strives to bring out the best in every boy by help- 
ing each student to stifle selfishness and cultivate legitimate pride, 
self-respect and generosity.

RESIDENT GRAMMAR SCHOOL FOR 

BOYS — GRADES 4 to 8

A 20-acre campus' offers ample facilitiea for a well-balanced 
athIetie program. Two large rereation areas and a spaious gym 
provide facilitiea for indoor activitiea including pool, ping pong, 
cheekers, chess, weight lifting, eraft work, tumbling and roller 
skating. Outdoor sportą include football, baseball, dodgeball, hockey, 
basketball and track.

Weekly instruction is given during class hours. 
CONDUCTED BY

THE BROTHERS OF TH£ SACRED HEART

DRAUGAS
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• Redakcija straipsnius tai 

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

• Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:00

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25
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dirba kasdien 
šeštadieniais

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, SeStadie 
man — 8:80 — 12:00.
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IŠ GIEDRININKIU VEIKLOS
Giedros korporančių, kultūri

ninkių ir visuomenininkių ben
dras susirinkimas, įvykęs gegužės 
25 d. Jaunimo centre, nors na
rių skaičiumi buvo nepergau- 
siausias, bet našus svarstymais.

Išsikalbėta visais Giedrą lie
čiančiais klausimais. Nutarta 
rugsėjo m. padaryti iškylą su šei
momis, prieaugliu ir svečiais.

Pageidauta bendruose susirinki
muose turėti aktualiais laiko ir 
idėjų klausimais paskaitas. Pa
aukota 20 dol. Lietuvos dukterų 
šalpai.

BERGEN. Dešimtys Lenlkijso 
piliečių, atvykusių su ekskursi
ja “Batory” laivu j Bergen 
miestą Nomvegijoje, pabėgo iš 
laivo ir pasiprašė politinės glo
bos Norvegijoje.

per annum

Gold Eagle
Passbook Account
Minimum amount $50.00, add 
any amount at any time, after 
your money has been on 
deposit for 90 days. or more, 
you may withdraw lunds vvith
out notice at any dividend data 
or 10 days thereafter. Laminga 
are paid ąuarterly.per annum

Standard Federal pays 4%% per annum on regular 
passbook accounts vvith earnings being paid ųuarterly. 
Savings received by the 10th of any month vvill earn 
from the 1st of that month, this applies to all types 
of savings plans at Standard Federal Savings.
Assets over $143,000,000.00

STANDARD 
FEDERAL
4192 Archer Avenue at Sacramento - Chicago, Illinois 60632 

VI 7-1140
HOURS:
Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M. Tues., FrI. 9 A.M.-4 P.M 
Sat 9 A.M.-12 Noon. Wed.—No Business Transacted

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Ulinois gyventojai 

prię knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. -

2.00

3.00

5.00

4.00

2.75

i



Lietuvišką mokykla —

LIETUVIŠKO GYVENIMO

PRADŽIA
Kalbėjome apie lietuvišką 

šeimą ir jos sunkumus. Lietu
viška mokykla ateina šeimai 
talkon ir papildo tai, ko šeima 
nepajėgia, šeima daigina lietu
viškus daigus, mokykla juos 
laisto ir augina. Darnus šių 
dviejų lietuviško ugdymo veiks 
nių sutarimas yra būtinas, kad 
pasiektume įmanomai geresnių 
vaisių. Tuo ypač reikia susi
rūpinti siais švietimo ir šeimos 
metais, jei norime, kad tautinis 
auklėjimas išeivijoje būtų ga
limai našesnis. Juoba, kad są
lygos nėra šiam darbui palan
kios.

Tiesa, apie mokyklas mes 
kalbame dažniau negu apie šei
mą. Ir tai teisinga, nes mo
kykla duoda pagrindą tolimes
niam jaunuolio mokymuisi ir 
tautiniam brendimui. Bet ne
kalbėti apie šeimą būtų tas 
pat, kaip ieškoti vaisių, nepa
sodinus vaismedžiu. Spaudžia
me tėvus, mokome mokytojus 
ir statome didelius reikalavi
mus mokykloms tartum šie 
pagrindiniai lietuvybės veiks
niai galėtų pasiekti stebuklų, 
'•'uo tarpu reik.s jungtinių jė
gų ir sutartinės veiklos, kad 
mokytojų idealizmas neišblės
tų, kad tėvai nąorarastų vil
ties ir kad mokyklos turėtų 
bent minimalias darbo sąlygas. 
Todėl švietimas ir mokymas 
nėra tik teis? reikalauti, bet 
b visos organizuotos ir net 
neorganizuotos visuomenės pa
reiga padėti. Tai išleidžiant 
’š akių. veltui skelbsime šū
kius, jeigu jie nebus atremti 
tikrovės pažinim • ir sutelkti
nėmis pastangomis

I Jei šeima yhųnirmoii savo 
įtaka vaiko auklėjimui, tai mo 
kykla yra antroji turinti kar
tais net daugiu**# akos, negu 
pavieniai tėvai, kurie t’k vaka
rais susitinka savo jaunimą. 
Dėlto lietuviška mokykla ne
turi būti paversta priemone 
suaugusiųjų programoms at
likti, vyresniųjų ar visuome
nės vadų pasirodymui, bet tu
ri degti tikra mokyklinės šei
mos ugnimi, pedagoginėmis 

į priemonėmis kurstyti tautinę 
ugnelę ir ruošti lietuviškam 
gyvenimui jaunąją kartą pa
traukliu jaunimo sudominimu.

*
Tikro ir nemeluoto idealiz

mo galima rasti visuomenės 
veikėjų tarpe, lietuviškos kul
tūros kūrė jų eilėse, laisvės sie
kimuose. Bet be baimės su
klysti galima tvirtinti, kad 
daugiausiai idealizmo reikia tė
vams ir mokytoiams nepalan
kiose sąlygose įžiebti lietuviš
ką kibirkštį. Nereikia idealiz- 

^mo ir pasiaukojimo, kai įžvel
giama kuriame darbe konkre
ti nauda. Bet reikia didelio už
sispyrimo ir nepalaužiamos iš
tvermės, kai ta nauda tėra tik 
labai miglota ir tolima. Ame
rikiečiai net pradinėse mokyk
lose mėgina įtikinėti mokslo 
naudą konkretaus gyvenimo 
pavyzdžiais ir ateities patogu
mais. Tuo tarpu lietuviškos 
mokyklos tegali savo pastan
gas atremti tik idealizmo įdie
gimu, tautinio sąmoningumo

♦ kėlimu ir tam tikru aukos rei
kalavimu.

Mokytojų ir tėvų idealizmas 
nėra toks ryškus būdas, kad 
pajėgtu kiekviena va.ką ar 
jaunuolį patraukti didesniam 
pasiaukojimui savo tautos ge
resnės ateities kūrimui. Vyres
niųjų sentimentas, atsineštas 
iš laisvos tėvynės ar įdiegtas 
sunkiose stovyklinėse sąlygo

PKANCCZIJOS
K AT AUKŲ KONGRESAS
Lurde įvyko tautinis Pran

cūzijos katalikų akcijos profe
sinių darbininkų kongresas, ku
riame dalyvavo daugiau kaip 
4.000 delegatų iš visų Prancū- 
aijoe sričių. Posėdžiams vado

se, ne visuomet yra paveikus 
sukelti tautinius sentimentus 
jaunuolio sieloje. Jam reikia 
aiškių priemonių, kurias jis su
prastų savo sąlygose, jam rei
kia užsidegimo, kuris kiltų iš 
paties dalyko pamėgimo. Peda
goginė taisyklė, kurią prof. S. 
Šalkauskis savo studentams 
pabrėždavo, galioja ir šiuo me
tu, būtent sukėlimas susido
mėjimo ir džiaugsmo moko
mu objektu patį mokymąsi pa
daro daug lengvesniu.

Šiuo metu reiktų daugiau at
kreipti dėmesį visiems tiems, 
kurie stovi švietimo priešaky
je. ypač kurie formuoja moks
lo programas, kad jos dary
tųsi patrauklesnėmis, trau
kiančios visą jaunuolio dė
mesį ir sukeliančios jo entu
ziazmą ar net idealizmą. Be 
to mokyklų programos kasmet 
silpnės ir mokinių dėmesys lie
tuviškoms žinioms mažės. O 
tuo pačiu nebeužteks ir didelio 
mokytojų ar net tėvų idealiz
mo išlaikyti lietuvišką auklėji
mą bent tame pačiame lygy, 
koks jis buvo iki šiol.

*
Švietimo metai yra gera pro

ga prisiminti lietuv. mokytoją, 
nešantį didžiąją Svetimo dalį 
išeivijoje. Tegul iš daugelio 
mokinių ir nubyrės tam tikra 
dalis nuo lietuviško kamieno 
ar ateityje apleis lieutvių kal
bos gilinimą, bet iš ju liks dau
gelis, kurie ne tik natys lietu
vybe domėsis, bet ir savo vai
kams duos bent pirmuosius lie
tuvių kalbos daigus. Pagaliau 
reikia žinoti, kad mokyklas 
dabar jau lanko ta karta, kuri 
neturi menkystės pajautimo, 
ir džiaugsis bent šiek tiek pra
mokę tos kalbos, kuria kal
bėjo jų tėvai ar seneliai. Ta
čiau, kad mokinių skaičius pa
kiltų, rėkia ne tik kalbėti apie 
mokinių vajų, bet jį kam inors 
ir konkrečiai vykdyti. Tr tai 
yra pareiga Lietuvių bendruo
menės, imant ją su visais pa
daliniais, ypač švietimo tary
bos. Tai uždavinys, kariam 
paraginimų ir šūkių nepakan
ka.

Mokytojų idealizmui iškelti 
taip pat nepakanka tik atšy
lu ėjimų, kuriuos galėtų vietoj 
paveikslo ant sienos pasika
binti. To peikti negalima. Bet 
tai yra tik truputį daugiau 
kaip vaikui žaislas. Švietimo 
vadovai ir Lietuvių bendruo
menės apylinkės turėtų su
rengti tinkamus mokytojų pa
gerbimus. Ir tai ne tokius, prie 
kokių esame įpratę, švęsdami 
visokias vertas ir nevertas su
kaktis, bet kaip tik panaudoti 
progą iškelti mokytojų auką. 
tėvų teises ir pareigas, visuo
menei parodyti švietimo užda
vinius aiškesniu pavidalu. Ma
ža dovanėlė, net ir atžymėjimo 
įteikimas tokia proga parody
tų tėvams ir lietuviškai visuo
menei, kad vertiname lietuviš
kas šeimas ir jų apstangas sa
vo vaikuose skiepyti lietuvy
bę, kad vertiname mokytojus, 
poilsio valandas atiduodančius 
švietimo darbui.

Ne laikraštininkų pareiga 
duoti konkrečių pasiūlymų, bet 
tik pavaizduoti visuomenės, tė
vų ir mokytojų nuotaikas. Jie 
dirba ne už tą menką atlygini
mą ir ne už garbės smilkalus, 
bet nori suartėjimo su plačią
ja visuomene ir paramos savo 
didelių aukų reikalaujančioms 
pastangoms tautinį auklėjimą 
padaryti tikrove. Tr. Gr.

vauja Liono arkiv. kardinolas i 
Renard. Ikuris skaitė įžanginę 
paskaitą tema “Kristus yra 
laisvųjų profesijų darbininkų 
viltis šių dienų pasaulyje”.

— JAV keliuose sužeista 
1968 m. 4,400,000 žmonių, 1967 
m. 4,200,000.

New Yorko gub. Rockefeller lankosi Bogotoj, Kolumbijoje. Jis čia. matyti apsuptas policijos. Į Pietų Ameri
ką kelionėn išsiuntė prez. Nixon.

KINŲ-RUSŲ GINČAS DEL ŽEMIŲ

Aleksandras Humboldtas, tir
damas Rusiją, 1830 m. naudojo
si arkliniais vežimais, upių lai
veliais ir rogėmis. Geležinkeliai 
Europoje tada tik prasidėjo. Ta 
da nedaug kas nusimanė, kokią 
svarbą turės geležinkeliai. Pa
grindiniai senosios Rusijos ke
liai buvo Volga, Donas, Dniep
ras ir kt. Tiesimas transsibirinio 
geležinkelio nuo Maskvos iki 
Vladivostoko maždaug prieš 70 
metų buvo didelis pionierinis 
darbas.

Kelionė lėktuvu nuo Tifliso į 
Taškentą trunka tik tris valan
das. Lėktuvas perskrenda Azer- 
beidžano kalnus. Kraštas beveik 
negyvenamas. Lėktuvas skren
da per kolenialinę vidurinės A- 
zijos Rusiją. Šitas kraštas — 
ankstyvesnis Turkestanas. Ne
derlingas ir sunkiai prieinamas. 
Turkestanas prasideda prie U- 
ralo ir Kaspijos ežero ir tęsiasi 
iki Pamiro ir Sibiro. Kraštas 
šiuo laiku yra padalintas į pen
kias sovietines respublikas.

Sovietų Sąjunga šioje dalyje 
pastatė geležinę sieną nuo Per
sijos ir Afganistano. Stiprių sar 
gybų siena yra tarp Sovietų Są
jungos ir kinietiško Sinkiango. 
Sovietų Sąjunga 1945 m. norė
jo prisijungti Sirikiangą. Ban
dymas nepavyko. Kinų žemėla
piai plačias Kirkizijos, Tadži
kistano ir Kazachstano sritis 
laiko kinietiškomis teritorijo
mis.

Maskva išplėšė kinų žemes
Pekinas šitaip sako: “šimtai 

tūkstančių kvadratinių kilomet
rų žemės, kurias dabar valdo 
sovietai, teisiškai turi priklau
syti Kinijai”. Bet Maskva šitą 
reikalavimą laiko kinų “ekspan- 
sionistine programa”. Pekinas 
ir Maskva kaltina vienas kitą. 
šimtai tūkstančių kinų iš Sin
kiango t są pabėgę į Sovietų Są
jungą. Pekinas tai vadina gy-

KELIONE Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Kad tai nėra tušti žodžiai prašoma skaityti rusiškos 
propagandos rusų kalboje gražiai išleistą 1967 m- Mask
voje knygą “Sovietskij Sojuz. Litva” (Sovietų Sąjunga. 
Lietuva). Šiam 288 psl. tome pagal Makvos įsakymą pa
rašytam dviejų lietuvių Tarvydo ir Bazaliko, redaguo
tam ruso Rostovcev’o, skaitome:

“Šeimoje lasvų ir lygių. Lietuviškoji SSR viena iš 
penkiolikos nepriklausomų ir lygiateisių respublikų, lais
vu noru įsijungusių į vieną socialistinę valstyb—So
vietų Sąjungą... Lietuva yra prie vakarinių sienų mū
sų Tėvynės, pačiuose pietuose Sovietų Pabaltijo, plotu 
daugiau 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų, yra di
desnė už Daniją, Šveicariją, Olandiją, Belgiją-. Lietu
vą pavergė Vakarų valstybės, jos pavertė ją savo žaliavų 
priedu, savo “gyvulininkystės farma”...

Šviesiom, neužmirštamom raidėm užrašyta lietuvių 
tautos istorijoje 1940 metų liepos 21 d., kai nuvertusi 
despotizmą nacionalistinės buržuazijos, ji įgijo laisvę ir 
paskelbė Lietuvą sovietų respublika. Tokiam bjauriam 
melui — nereikalingi jokie komentarai.

Išvykau iš Liuksemburgo geležinkeliu, panaudoda
mas tam reikalui nusipirktą JAV dviem mėnesiam už 
180.00 dol. bilietą — Eurailpass. Jis davė galimybės va
žinėti pirmos klasės vagonu visomis kryptimis trylikoje 
(išskyrus Angliją) Vakarų Europos valstybių. Kaip pa
tyriau, pigumas ir patogumas nepaprastas. Sakysim, kai

Varžosi dėl Sibiro ir centrines Azijos 

VLADASUTAS

ventojų grobimu, kurį rusai 
vykdo įvairiuose kraštuose. Ka
rinės pajėgos prie rusų ir kinų 
sienos yra sustiprintos. Padėtis 
įtempta. Konfliktai dar nepasi
baigė.

Centrinė Azija yra turtinga 
mineralais. Dalis žemių tinka 
žemės ūkiui. Rusai išvedė daug 
kanalų. Praplėstas medvilnės au 
ginimas. Šitie kraštai tinka ry
žiams, kviečiams, kukurūzams 
ir tabakui. Stepėse ganosi ka
rakulinės avys. Vidurinė Azija 
turi daug vario, mangano, švi
no, cinko, naftos ir urano. Bet 
stinga vandens.

Sibiras taip pat yra turtin
gas mineralais. Sibiras yra “So
vietų Sąjungos turtų aruodas”. 
Maždaug 75% sovietų anglies, 
80% medžio ir 75 proc. geležies 
rūdos yra Sibire. Sibiras turi 
švino cino, vario, grafito, as
besto, aukso ir deimantų.

Žemės masė tarp Uralo ir 
Vladivostoko sudaro tris ketvir
tadalius Sovietų Sąjungos. Bet 
Sibiras nėra “neapibrėžtų gali- 
mybių kraštas”, šaltas klimatas 
stabdo žemės ūkio išsiplėtimą. 
Tik pietinė Sibiro dalis turi tris 
mėnesius šilto periodo. Rusai no 

’ri Sibirą kanalizuoti bet milžiniš 
kos Sibiro upės teka į šiaurę. 
Prie Angaros yra pastatyta di
džiausia pasaulio elektros jėgai
nė. Tarp Uralo ir Pacifiko gy
vena 50 mil. žmonių. Daugumas 
jų yra ukrainiečiai ir rusai. 
Daug yra Sibiro tremtinių.

Sibiro apgyvendinimas
Carų ir Stalino laikais Sibiras 

buvo trėmimų vieta. Dabartiniai 
Kremliaus valdovai keltis į Si
birą vilioja geresniais atlygini
mais. Apeliuojama į jaunimo 
idealizmą. “Komsomolas” ryti
niame Sibire įkūrė didmiestį 
Komsomolską. Žemės darbams

daugiausia verbuojami studen
tai, kurie čia turi atlikti trijų 
metų darbo prievolęč

Rusų kolonizacija Sibire pra
sidėjo 16 šimtmečio antrojoje 
pusėje. Sibiras tada viliojo tik 
savo kailiais. Rusai pavergė ša 
mo jedus, ostiatus, tungusus ir 
daug kitų tautelių. Tarp Obės 
ir Irtyšiaus rusai susidūrė su 
kinietiškai mongoliška grupe, 
kuri nenorėjo pripažinti caro 
valdžios, bet rusai juos įveikė.

1637 metais Maskva įsteigė 
“Sibiro reikalų ministeriją”. Po 
dviejų metų rusai pasiekė Paci- 
fiką. Prie Amūro vyko susidū
rimai su kinais. Žemė tarp Vla
divostoko ir Chabarovsko pasili
ko ginčų objektas tarp rusų ir 
kinų.

Rusai, pagal Nerčinsko su
tartį, laikinai pasitraukė iš A- 
muro. Tolimesnė rusų ekspansi
ja vyko į šiaurę. 1712 metais 
užėmė Kurilus. 1759 okupavo 
Alaską ir pasiekė Kaliforniją. 
Ta proga užėmė Havajų salas. 
Bet tolimų žemių rusai tada ne
įvertino. 1867 m. Alaską parda
vė Amerikai. Sibiras buvo ko
lonizuotas. Rusai tvirtinosi Si
bire. Kinų karalystė tuo laiku 
rodė didelių sutrikimu. Kinai 
1858 m. buvo priversti Amūrą 
pripažinti tarpvalstybine siena. 
Po dviejų metų kinai turėjo at
sisakyti Ussuri srities, kuri yra 
tarp Mandžūrijos ir Pacifiko. 
Rusai tada įkūrė karo uostą, 
kuriam davė iškilmingą vardą 
“Vladivostok”, kas reiškia “Ry
tų užvaldytojas”. Rusija išnau
dojo kinų silpnumą ir susiskal
dymą. Rusai užėmė Port Arthur 
ir Mandžūriją. Bet Mandžūriją 
labai nenoromis vėliau perdavė 
komunistinei Kinijai. Kurilų sa
las 1875 m. buvo atėmę japonai. 
Bet 1945 m. jos buvo iš naujo 
rusų užimtos.

Raudonoji Kinija, be kitų že
mių, iš rusų reikalauja grąžin-

aš po trijų mėnesių grįžau, tai Romos geležinkelio kaso
je už antros klasės (pusė kainos I kt) bilietą iš Romos į 
Liuksemburgą, sumokėjau apie 30-00 dol. Jei būčiau tą 
bilietą (Eurailpass) nusipirkęs čia (JAV) būčiau sumo
kėjęs už pirmą klasę trims mėnesiams 210.00 dol.

Iš Liuksemburgo per Briuselį nuvykau kolegos 
pakviestas į flamų sostinę Antverpeną. Buvo proga pa
žinti patį miestą, jo muziejus (Rubenso), seną katedrą, 
aplankyti prie Antverpeno naujai įruoštą sintetinių odų, 
vilnos “orlon” įmonę, kur viskas pareina iš naftos, ir 
Belgijos plačiuosius “Hohe Venn” miškynus Eupen-Mal- 
medy srity.

Apsistojęs Romoje ir susitaręs su lietuvių saleziečių 
spaustuve spausdinti “G. A.”, iš ten aplankiau keletą vie
tovių ir senų draugų bei pažįstamų Vokietijoje: Baden- 
Badeną su Švarcvaldo miškynu, Bonną, Štutgartą, Muen 
cheną, Vasario 16 gimnaziją (Huettenfelde) su Heidel
bergu. Italijoj — be pačios Romos ir Vatikano, gražias 
Bracciano ežero apylinkes (40 km į šiaurę nuo Romos), 
istoriškąjį Tivolį (30 km į rytus nuo Romos), Vezuvi
jaus kraterį (1300 m. aukšty nuo j. p.) ir atkastąją iš 
po lavos Pompėją, porą savaičių gyventi pas draugą 
italų Rivieroje, o iš jos per prancūzų Rivierą trims pa
roms nuvykti į garsųjį Liurdą (netoli Ispanijos sienos). 
Iš Romos į Liurdą užtrunka 24 valandos greituoju trau
kiniu.

Pavienės kelionės prieš grupines yra tik tuomet pra
našesnės, jei yra pas ką apsistoti, yra kam vietos įžy
mybes aprodyti ar jei moki nors kiek vietos kalbą. Gy
venimo standartas vakarų Europoje, ypač didesniuose 
miestuose yra aukštas, mažai kuo skirtingas nuo JAV.

Rimties valandėlei

KRIKŠČIONIŲ TIKĖJIMO 
LOBIS

Į Dievą vedantį kelią gali tik 
pats Dievas parodyti ir padary
ti jį prieinamą, pats apsireikš
damas ir pats save atverdamas. 
Negalima neigti, kad kai kurias 
krikščionybės apreikštas tiesas 
ir protu galima pažinti, pvz. 
sielos nemirtingumą. Tokių tie
sų apreiškimas, kaip sako Va
tikano pirmasis visuotinis Baž
nyčios susirinkimas, yra mora
liškai reikalingas, kad “visi jas 
lengvai, tikrai ir be jo’cos klai
dos priemaišos galėtų pažinti”. 
Tačiau pats tiesų branduolys, 
kurios sudaro krikščionių tikė
jimo lobį, visiškai praneša pa
žinimo jėgas — jos gali būti tik 
apreiškimo keliu suteiktos ir 
paties Dievo liudijimu tikimos.

šį apreiškimą senovės laikais 
perteikdavo vyrai, kuriuos pats 
Dievas siųsdavo ir savo vardu 
kalbėti įsakydavo. Tai buvo Die
vo valios reiškėjai — pranašai. 
Bet tai buvo tik paruošimas. Tik 
rasis pilnutinis Dievo apreiški
mas įvyko per Jėzų Kristų. Se
nojo Įstatymo patriarchai ir pra 
našai tik kelią Kristui paruošė. 
Kristus gausiais stebuklais, y- 
pač savo iš numirusiųjų prisikė
limu, įrodė, kad jis yra Dievo 
pasiųstas žmonėms tiesos skelb
ti. Savo paties liudijimu, jis yra 
žmogumi tapęs Dievo Sūnus ir 
kūnu Tapusi Tiesa: “Aš ke
lias, tiesa ir gyvenimas” (Jon. 
14,6). Jis yra Dievo ir dieviš
kosios tiesos kūne pasireiški
mas. Jis yra Dievo apreiškimas. 
Į šį apreiškimą žmogus atsako 
tikėjimu. Tad tikrasis tikėjimo 
branduolys yra Kristaus pripa
žinimas ir Kristaus priėmimas. 
Kaip toks, jis yra dvasinis su 
Kristumi sąiytis “Kristus tikė

ti Amūro sriti. “Nelygios ir ne
laisvos sutartys praeitų šimtme 
čių turi būti reviduotos”. Šitaip 
kalba Pekinas. Naujieji kinų že
mėlapiai yra priskyrę prie Rau- 
donos’os Kinijos dideles cent
rinės Aziios sritis ir Ussuri sri
tį nuo Vladivostoko iki Stana- 
voi kalnų. Kinų reikalavimai 
siekia žemes ligi Baikalo eže
ro.

Reikalauja sienos revizijos
Mao Tse - tungas sovietams 

priminė sienų pertvarkymo rei
kalingumą. Rusų “Pravda” at
kirto: “Šitos idėjos yra didval- 
stybės šovinizmas. Reikalavi
mas yra persunktas hegemoni- 
ne dvasia”. Kinai reikalauja gy
venimo erdvės. “Gyvenimo erd
vė” yra buvusi daugelio karų 
priežastis. Rusai jaučia pavojų 
iš “kinų šalies”. Šitaip iš dalies 
yra suprantama nepaprastai 
skubus Sibiro kolonizavimas. 
Norima pastatyti užtvarą. Ru
sai ten turi sutraukę dideles ka
rines pajėgas.

Rusų - kinų siena — 7200 ki
lometrų Tame tarpe yra retai 
apgyventa Mongolija. Mongoli

Žinoma, ten yra pigesnių ir geresnių kai kurių prekių, 
kaip JAV, be to mažesniuose (provincijos) miesteliuose 
gali kai ką nupirkti žymiai pigiau, jei neatpažįsta, kad 
esi svetimšalis (ypač amerikietis).

Organizacijos (gngliškai vad.: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) trumpai — FAO, 
kurios tarnybon kaip politinis ekonomistas perėjo sū
nus Algirdas, pagrindinis uždavinys, kaip išreikšta įvade 
į jos konstituciją, yra pakėlimas maitinomosi standarto ir 
siekimas pažangos maisto ir žemės ūkio produktų ga
myboje ir paskirstyme. Kadangi daugelis ekonomiškai 
besivystančių (atsilikusių) kraštų gyventojų yra žemės 
ūkyje, tai atsilikusioji pasaulio dalis teikia FAO ypatin
gą dėmesį, kaip organizacijai, kurios pagalba gali pa
kelti savo kraštų ekonominę padėtį. Tarp kitko žodis 
“žemės ūkis” FAO yra vartojamas plačiąja prasme, t. y. 
jis, be to, apima dar žuvininkystę ir miškininkystę.

FAO veiklą sudaro reguliarioji programa ir įvai
rios specialios programos. Reguliarioji dalis turi daugiau 
kaip 50 milijonų biudžetą, kuris finansuojamas iš kon
tribucijų, mokamų FAO narių. Ta kontribucija nustato
ma pagal kiekvieno krašto išteklius, pvz. JAV moka 
maždaug trečdalį viso biudžeto, Vakarų Vokietija ir Ang
lija po 10 proc. Prancūzija — 8 proc. Kanada — 4 
proc. ir t. t.

Iš komunistinių kraštų FAO priklauso tik Lenkija, 
Rumunija, Jugoslavija, Vengrija ir Bulgarija. Jei Lietu
va būtų nors tiek nepriklausoma nuo Maskvos, kiek jos 
satelitai, ji galėtų priklausyti šiai pasaulinės reikšmės 
organizacijai ir būti joje lietuvių atstovaujama.

(Bus daugiau)

jimu gyvena jūsų širdyse”, — 
sako apaštalas Paulius savo laiš 
ke efeziečiams -3,17. Per dva
sinį sąlytį žmogrs iš Kristaus 
pelnė amžinąjį gyvenimą (Jon. 
5,24; 20, 31). Tad tikėti — reiš
kia sueiti į gyvybinį gyvenimo 
pilnybe trykštantį sąlytį su Kri
stumi Dievo Sūnumi, o kadangi 
Kristus yra Tėvo Žodis, tai per 
jį ir su jo Tėvu susijungti.

Tikėjimas, kaip iš esmės ant
gamtinis vyksmas, gali būti gau 
namas tik per Dievo malonę, 
kuri padaro žmogaus s’elos jė
gas tinkamas dvasiškiesiems da 
lykams priimti. Tačiau kartu 
tikėjimas yra ir laisvas morali
nis apsisprendimas ir viso žmo
gaus pasiaukojimas žmogumi 
tapusiam Dievo Sūnui. Šis tikė
jimas yra vidinis žmogaus tur
tas, jis yra patį žmogų ir jo 
gyvenimo tikslą nušviečianti 
šviesa.

Kadangi gamtos ir apreiški
mo autorius yra tas pats Die
vas, tikėjimas ir mokslas negali 
vienas kitam prieštarauti. Bet 
tarp tikėjimo ir mokslo yra ga
limas tam tikras praeinamas į- 
tempimas dėl dviejų priežasčių: 
arba dėl to, kad kai kada tikėji
mo dogma laikomi tokie daly
kai, kurie iš tiesų dogma nėra, 
arba, dar dažniau, atkakliai gi
nami, kaip mokslo tiesa, tokie 
teigimai, kuriuos pagrindingesni 
tyrinėjimai parodo esant klaidin 
gus. Iš viso žmogus yra linkęs 
iš kai kurių faktą daryti per 
plačių išvadų, pvz. iš žinomos 
dvasinių reiškinių priklausomy
bės nuo kūninių sąlygų neigti 
visišką sielos dvasingumą, kuris 
rūpestingam tyrinėtojui teikia

(Nukelta į 5 psl.).

ja yra globojama “motinėlės 
Rusijos”. Kinai nelaiko rusų a- 
ziatiška tauta.

Klausimas, ar Sovietų Sąjun
ga gali išlaikyti savo pozicijas? 
Kolonializmas beveik iš visur 
traukiasi. Tuo tarpu rusai vis 
daugiau grobia svetimas žemes. 
Per 500 metų Rusija išaugo j 
didžiausią kolonialinę valstybę. 
Bet kolonijos teikia daug rūpes
čių. Karinės rusų pajėgos turi 
išlaikyti Vidurio ir Rytų Euro
pą. Bet dar didesnės pajėgos 
turi saugoti Sibirą ir Centrinę 
Aziją nuo galimo kinų antplū
džio. Karinės rusų pajėgos yra 
sunki našta gyventojams. Po 
penkiasdešimts metų komunis
tinio viešpatavimo kasdieninio 
reikalingumo prekių krautuvės 
yra apytuštės, tvarką vos išlai
ko milžiniška policija ir griežta 
cenzūra. Apdulkėjusios partinės 
“dogmos” vis smilk įnamei į 
žmonių akis. Pragariška velnio 
sistema nori išsiplėsti į visą pa
saulį.

Kinai gali sukrėsti kolonialinę 
rusų imperiją. Procesas yra ne
sulaikomas.

f
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Alau Shephard .(kairėje), pirmas amerikietis skridęs erdvėmis, ir dr. 
Robert Gilruth, erdvių užkariavimo įstaigos direktorius Houstone, 
džiaugiasi sėkminga Apollo 10 astronautų misija.

ARTIMO MEILĘ SPRENDŽIANT
Balio gegužinės proga

Nežinia, kodėl žmonės mėgsta 
pabrėžti tai, kas juos skiria: 
“AA turtingas, anas vargšas. Aš 
mokytas, kitas ne. Aš šaunus 
organizatorius, amas kvaišas. Aš 
sveikas, geros šeimos, be to, mo 
kytas” ir taip toliau. Bet daž
nai pamirštame patį svarbiausią 
dalyką, kad visi priklausom 
Kristui, esame įjungti į mistinį 
Kristaus kūną — Bažnyčią.

Visa, kas manyje yra geriau
sia, ateina iš Jėzaus Kristaus. 
Krikščioniškas gyvenimas yra 
iš tikrųjų broliškas gyvenimas.

Taikliai pasakė prancūzas 
mąstytojas Louis Evely, jog gili 
krikščioniška tiesa, kad esame 
tiek toli nuo Dievo, kiek toli ir 
nuo artįmo. Kokie mūsų santy
kiai bei ryšiai su artimu — prie 
stalo, darbe, gatvėje, autobuse, 
traukinyje, organizacijų susi
rinkimuose, vaišėse, gegužinėse, 
išvažiavimuose, banketuose, pa 
rengimuose? Ar vienas kitą pa
žįstate, ar sveikiinatės, ar pas 
vienas kitą lankotės, ai* vyksta
te į gegužinę, kurioje paremia
mas lietuvis ištremtas Sibiran 
ar vargan patekęs? Ar tavo ar
timas reikalui atėjus prašo ta
vo pagalbos?

Gyvenimo patirtis sako, kad 
visuose santykiuose reikia nuo
širdumo ir pagarbos kitiems as
menims. Nuoširdumas ir pagar
ba — tai kaip tepalas ratų a- 
šims. Kai juodu įeina į žmonių 
santykius, rodos, viskas persi
maino: visi, kaip ir pirma, pali
ko savo vietose, tačiau nebejau
čiama, kaip pirma, to kiršinan
čio, įkyraus skirtumo tarp “auk 
štesniųjų” ir “žemesniųjų’’.
Dažnas šiandien klausia: koks 

yra Kristaus duotas naujas į- 
sakymas, koks didžiausias Kris
taus įsakymas? Gauname šį at
sakymą: Mylėkite vienas kitą! 
Bet kas gi naujo šiame įsaky
me? Juk ir Senajame Įstatyme

pasakyta: “Mylėsi artimą kaip 
pats save!“ Pats Kristus buvo 
klausinėjamas vieno iš farizie
jų: “Mokytojau, koks didžiau
sias įsakymas Įstatyme? Jėzus 
jam tarė: Mylėsi Viešpatį Dievą 
visa širdimi, visa siela ir visa 
mintimi. Tai didžiausias įr pir
masis įsakymas. O antras į jį 
panašus: Mylėsi artimą kaip 
pats save. Šiais dviem įsaky
mais remiasi visas Įstatymas ir 
pranašai” (Mat. 22,34 - 40).

Tai kas gi naujo Kristaus į- 
sakyme? Naujumas slepiasi vie
name mažame žodyje, kurio nie
kas nepastebi. Kristus pasakė:
Antrasis įsakymas yra panašus 
į pirmąjį. Kaip jis pasidaro pa
našus? Gi per Įsikūnijimą — 
kai Dievas tapo žmogumi ir to
kiu pasiliko. Tai reiškia, kad 
Jėzaus — Žodžio — įsikūnijimas 
natūraliame žmogaus kūne yra 
pradžia Jėzaus įsikūnijimo žmo
nijoje. Artimui pagelbėti reiš
kią prisidėti prie Kristaus ka
ralystės plėtimo. K. šilinis

Puerto. Rico 1969 an. turizmo ka
ralienė Danielle Lacombe. Ji savo 
kraštą atstovauja Lotynų Ameri
kos gražuolės rinkimuose.

I» •
Did your Mother 

take you for 
your lašt 
checkup?

CLASSIFIED GUIDE
M I S C ,E L L A N E O U S

SIUNTINIAI Į LIETUVA

R E A L "ĖS T A T E

Didelis namas
Didesnis 6 kamb. mūr. bungalow, 
plius gražus “den” ir antroji vonia 
rūsy. Visa modern. virtuvė ir mo- 
dem. vonia. Labai gražus ir pato
gus namas. Puikioj vietoję Sv. Ri
tos parap. Paveldėtojai turi parduo 
ti. Pasinaudokite bargenu. Kreipki
tės į Miracle Man. Skambinkite da
bar.

M I C H A ELS 
Tel. 254*8500

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr., 7 metų namą. 1-me aukšte 5 
kamb. ir beismente 4 kamb. 2 au
to. garažas. Gražiai apsodintas 
sklypas medeliais ir vaismedžiais. 
Už $23,500 6954 S. Bell Avė. Pra
šau užeiti ar paskambinti po 4 v. 
popiet, tel. HE 6-3237.

E A I. E S T A T E

KAS NEGALI SKRAIDYTI 
LĖKTUVAIS

Paprastai manoma, kad 
širdies ligomis sergantieji ne
gali skraidyti lėktuvais. Bet 
tai nėra absoliuti tiesa. Papras
tai tokiomis ligomis sergantie
ji, gali be pavojaus skraidyti 
lėktuvais. Išimtį sudaro sunikus 
širdies ligonys, bet ir šie gali 
skraidyti lėktuvais, tik turi pa
sirinkti lėktuvus, įkurtuose yra 
įruoštos specialios kabinos, ap- 
saugojančios keleivius nuo dide
lių aukštumų. Žmonės, kurie 
nesunkiai gali užlipti, kad ir 
ant nedidelio kalnelio ir nuo jo 
nueiti žemyn, tokie be baimės 
gali skristi lėktuvais. Sergan
tieji dusuliu, astma ir kvėpavi
mo organų sukrikimais, lėktu
vais skraidyti negali. Turėję 
širdies smūgius, gali skristi lėk 
tuvu tik po šešių savaičių, nes 
per šį laiką širdies veikimas 
paprastai susitvarko.

__  Amerikoje per metus pa
gaminama 102 mil. auto padan-
gl|.

CICERO. Arti Town Hali. Mūr. 3- 
jų butų. 6 — 6 — 4 kamb. Pilnas rū
sys. $480 pajamų per mėn. Naujas ga
ražas. Modemiška pytelių vonia. Ne
paprasta proga investavimui, $29,900.

SVOBODA, 3738 W. 26th St.
LA 1.7038

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

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

Cicero — Modernus mūr. 2-jų bu
tų, 5 ir 6 kamb. Lietuvių rajone. 
Kilimai. Modern. vonios, 2 maš. 
garažas. Apyl. 14th ir 50th Avė., 
Žemi mokesčiai. $27,900. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct. Bl 2-2162, 
jei neatsako skambinkit LA 1-7038

1V2 aukšto - 2-jų butų
6 kamb. mūr. bungalow, plius 5 
kamb. “dormer“ butas 2-me aukš
te. Pirmam aukšte 2 vonios. Pilnas 
rūsys, modern.. virtuvė su spinte
lėm, modern. ‘‘plumbing”, modern. 
elektra. 2 maš. garažas. Arti 55 st., 
ant Christiana Avė. Paveldėtojas 
nori skubiai parduoti už žemą kai
ną. Nepraleiskite progos. Kreipki
tės į Miracle Man. Skambinkite da
bar.

M I C H A ELS
Tel, 254-8500

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

^nudmojama*^for”rent
...... T, „ . ,r1 ...... .............

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. 
Bes* Agenry, 2»2tt W. 68. FR 6.6032 
Nelaukit -j- . uislreglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai

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

WA 5-5437

Apylinkėje 44th ir Maplevvood —
5 kamb. mūr. bungalow. 3 kamb 
butas rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadienį:,
FR 6-7298.

& kamb. mimas $12,000, 6 kamb 
gražus $16,600.

8 kttnih. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,500.

2- Jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 ir 6 kanib.

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

met. senumo $49,500.
2 akrui 7 kamb. rezidencijų 2 aut. 

garažas $28,000.
6 kamb. rezid. 2 aut, garaža- 

$29,00.
1 3 geri bizniai: Žuvu - VLščlukų
lr Gėrimų, žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1.200 akraH.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

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

Tel. 257-6075

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4965 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditloners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St. — Tel. 434-0421 

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

M O V IN G

IŠNUOM. kamb. vyrui, su atskiru 
įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir visais 
patogumais. Tei. GR 6-3069

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS

CONTRACTOBS

Mfi7 VVest StrMt
hn^i nre s . sracra

CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI,
s KOMERCINIAI, E
E MEDICINOS IR E
z: kitokį RASTATAI Ea—

HELP VVANTEI) — VYRAI

PAJAMŲ NUOSAVYBE — apsta
tytas duplex namas prie ežero, abu 
po 4 kamb. Priekinis butas tinka 
ištisiems metams gyventi.

Box 281, Union Pier, Mich. 
Telef. 616-469-2823

Parduodamas 50 akrų vaismedžių 
ūkis: Vynuoges, persikai, slyvos, vyš
nios, “asparagus”. Naujas sandėlis, 
kiti pastatai, 7 kamb. gazu apšid. mo- 
dem. namas. 5l/2 mylios į vakarus nuo 
Paw Paw, Mich. ant senojo U.S. 12 
kelio, 2 mylios nuo greitkelio 1-94, ne
pilnai 2 vai. nuo Chicagos. Tinka pa
dalinimui į sklypus; pėsčia nueinama 
prie 2-jų ežerų. John Menzor, KR 4 
Paw Paw, Michigan 49070.

Tel. 610-674-8130

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-ji) aukšti) 10 me

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

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233

J. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas 

Ilgų metų patyrimas 
VVA 5-9209 Chicago, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUiimilllllHIIIIIIIIIII

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais

Tel. HE 4-2323.

PUIKUS PINIGU 
INVESTAVIMAS

10 butų mūr. labai gerai užlaikytas 
namas, Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $70,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum. lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4-7450

Prie 72 ir Laurui ale — 6 kamb., 
9 motų de luxo bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus, $28,600.

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas $.20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras, 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 ir VVashtenau. Mūras — 2 po 
6 kamb. ir butas rūsy 3-jų kamb 
$28,97)0.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto- 

, Durys 
ii, Ryn-

os, Turekliai
lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!'

WTTH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

ALBINAS HOFMANAS ii 
JUOZAS JAKUBAITIS

SPECIALIZUOJASI: Virtuvės spinte
les if pan. Įkainavimas nemokamai. 
Skambinti —

376*0818 arba 927-5284

STALIAI

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PURLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kanib. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkial. Garažas. 
$16,000. _ ______

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

5 tr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,600.

6, 4 lr 2-jii kamb med. 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $16,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

8 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
tnsoranoe — Income Ta> 

Notary Public

273’ W. 48rd St. — CL 4-2390

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

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

1 $4 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $36,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), s kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 tr Califomia.. 
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. reztdenoija 
prie 71 tr Califomia. $19,000.

5% kmb. 3 metų mūr. bungaiow 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

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

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
S auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Deimante $50,000.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

illlllllllllllllllllllllfllllllllltlllllllllllllltlll

JEIGU J U M S R E I K l A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

'iiiiiiimiiiiiiiiiiiii!iiiiiitt:iiiiitiiiiiiniiiii

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se. 
nųa visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oondttioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
lt a m AI

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. VVestern, Cliiengo 0, III.

Telefonai) VI 7-3447.

HELP WANT,ED*— MOTERYS

ups? Don’t they know 
annual checkups are th» 
first line of defense 

j against cancer? It’s nice 
to find out you’re ag 
healthy aa you feel. Se« 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beatg
lollipops any day!

Help yourself with a
checkup. And othera witb 
a check.

American I 
Cancer 
Society į

THIS SPAGE COimtlBUTtO BT THCrVBUMM

Prieinamos kainos ir garantuotas 
specialisto darbas.

D B M E S I O !

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists —- 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

riyrit Dii'tJi detects

MflRCH
DIMES

Platinkite “Draugą”.
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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

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

CALL; M. ADEL, WA 2-8404

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X A A T A S — REALTOR

Malu office SITI W. Cermafk Rd-, Cicero, OL Tel. OL 6-2233 
Tolime šimtus namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
Ir Įritame vakariniame priemteaėtaoae. Prašome užrakti 1 mAsų įstaigų 
Ir tšetrtnkti Iš katalogo.
tHMBSMMMHBMMBMMaMMMMaMMMHUUIMIIHIIMIUUIIUlUIIHIUUI

LABORERS
Contracting firfn serving municipa- 
lities tbruoui. the country has im
mediate openings for men. Steady 
year-round employtncnt. Appilcanta 
mušt be able to vvoid'k ont of »wn 
for periodą of up to 30 days.

Drivers liconse rectuired. Apply 
9 a. m to 12 noon

National Power Rodding 
Corporation

1000 S. H'estem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

MACHINE
HELPERS
Second shift. Ali paid comjpany 
benefits. ExcelUyit work1ng con- 
ditions.

PACKAGING CORPORATION 
OF AMERICA

5950 W. 51st Street, Chicago

MACHINIST 

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB — 

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

TEL 724-7200
MAINTENANCE MAN

Expe.rleru:ed sober man for exelu- 
slve mloitel in Des j,Plaines ekcell. 
aondltinns and benefits.

Apply in person.
IIOLIDAY INN

MANNHEIM TOUHY 
DES PIAI.VES, II.I.IVOIS

VYRAI 7r*MOTERYS

MAN & WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — ‘ sober and rell- 
able. Mušt have experience in all 
areas in maintaining a small re
tire-,nent home.

Job opportunity for the wife as 
2nd cook or in hąusekeeping de
partment.

Wrife to:

DRAUGAS — AG - 233
4545 W. ?3r(J Street

Chicago, Illinois 60629 
iiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitt* : f
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lllllllllllllllllllllllllllllllllltllllillllllllllll

HELP VVANTED — MOTERYS

W E S TE R N UNION
“AN EXCITING PLACE TO WORK”

Needs Experienced Typists
We offer unlon wnges. Full pay whilc training. Shift Dlfferentlal. 
Company Paid Hospitalization. Medical. Surgical, Sr Rife Insurance 

To Work In ItS
3936 WES1 PULIjEKTON OI I ICIl 

AND 4425 MI£)WAITKFK AVENUE OFFICE 
$87.00 Per Week During Training (6—8 AVecka)

$98.00 Minimum After Training 
Permanent Full Time Position

APPLY TN PERSON AT J3M3 
417 S. S. I-aSalle Street, Rooim 130

HELP VVANTED — VYRAI

WHY NOT RELOCATE TO MEMPHIS, TENNESSEE?

PRODUCTION ENGINEERS
Dynamic growth, expansion diversifteatiofn program "Šy young agres- 
sive company. Need bright imoginative plant engineers to’ ma.nage and 
design new pla.nts for mass produetion of componenit Itousing sytOema. 
Need soltd esperience in this or related fields. Produet would Involvc 
industrlalized produktion of somplete housing units iUviuire individual 
looklng for responsibUlty, opportunity and challenge. Please send com
plete resume in confidence including salary reąuiremonts. Contact:

J. G. ROSE, Vice President
Allied Mortgage 8č Development Co., Ine.

P. O. Bear 2885, Dept. L., Desoto Station
M e m p h i s, T e n n e $ s e e 3-4> l 0 2

I



KAI KO IKį MES NEGALIM PASAKYTI 
Baltiečiųi Šventės proga

Mes gyvenam laisvėje ir ga
lim kalbėti ka tik norim atviro
mis burnomis. Niekas už tai ne
persekioja ir nebaudžia, šį sek
madienį vyksta Balfo šeimos 
šventė — bendrinės šalpos 
organizacijos metinė gegužinė, 
į 'kurią kviečiami visi, nes iš 
šyentės liks tūkstantis kitas 
dolerių pelno lietuvių šalpai.

Balfo šventė atveria ir vieną 
skaudų klausimą: nors ir gy
vendami laisvėje, mes atvirai 
negalim kalbėti apie Balfo šia n 
dieninius uždavinius, apie tai,
kam Balfo surinktos aukos šian IviarnB> ^t kas, jei mes tų laiš 
dien yra išleidžiamos. Jei mes 1 kaukas cituosim, jei nega- 
apie tai kalbėtume atvirai spau -,Um atwrti siuntė^ pavardžių
doje, sužinotų dabartiniai Lietu
vos valdovai ir šalpos gavėjai 
Lietuvoje ar Sibire gal labai nu
kentėtų. Buv. Balfo reikalų ve
dėjas a. a. kun. L. Jankus spau 
doje buvo viešai išsitaręs, kad 
į Lietuvą pasiųstas vienas Bal
fo siuntinukas lygus atominės 
bombos sprogimui. Matyt, tas 
taiklus posakis kai kam patai
kė į širdį, nes a. a. kun. L. Jau 
kus komunistinio teismo greit

Rimties valandėlei
(Atkelta Iš 4 pusi 1

aiškių faktų dėl jųa dvasingumo 
ir su visu tikrumu tas dvasin
gumas nuolatos pasireiškia.

Tikėjimo tiesos nėra kita po 
kitos sugretintų žinių rinkinys 
mokslininkams tyrinėti, bet y- 
ra Kristuje pasireiškiantis mū
sų dieviškasis gyvenimas. Tad 
jų centre, visa įprasmindama 
ir glaudžion vienybėn susieda
ma, stovi Kristaus paslaptis, ku 
ri buvo užskleista amžiams ir 
kartų kartoms, o dabar apreikš 
ta Dievo šventiesiems; ji buvo 
pavesta garsinti apaštalui Pau
liui, kuris šiais žodžiais ją yra 
nusakęs: “Kristus jumyse gar
bės viltis” (Kol. 1,26).

Tačiau Kristus yra kelias 5 
Tėvą. “Aš esu kelias” (Jon. 14
6). Jis išbaigia mūsų šventi 
mą per savo Dvasią, per šven
tąją Dvasią. “Per jį (Kristų) 
mes turime priėjimą prie Tėvo 
vieni ir kiti vienoje Dvasioje”.

Dar įsakmiau šias pagrindines 
mintis šv. Paulius aiškina pir
majame efeziečiamš laiško sky
riuje (1, 3 -14), kuriame jis gie
da tikrą garbės himną Dievui 
ir jo išganymo darbui. Čia šv. 
Paulius iškelia mintis:

1. Dievas Tėvas nuo amžių 
pasirinko savo vaikais Kristu
je

2. Laikų pilnybėje Dievas siun 
tė savo Sūnų išganytojo, kuris i kalP Plotmes dumtosios tie 

sos mokytoją.
Ryškiais žodžiais apibūdino 

Kristus Švenč. Trejybės pas
laptį prieš pat savo į dangų žen
gimą, siųsdamas mokinius vi
sam pasauliui skelbti Evange
liją. Jis jiems kalbėjo: “Man 
duota visa valdžia danguje ir 
žemėje. Eikite tad ir mokykite 
visas tautas. Krikštykite juos 
vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šven 
tosios Dvasios” (Mat. 28,18 - 
20).

GERIAUSIA DOVANA
Vertingiausia Dovana 

siųsti giminėms

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Pilnai garantuota
Jūsų gimines galės pirkti KĄ 
jie nori, KADA jie nori ir 
GAUS DAUG DAUGIAU už 
juos. PER VNESHPOSYL- 
torg specialias dole
rių KRAUTUVES, jūsų gi
minės gali pirkti ką jie nori — 
maistą, rūbus, batus, medžia
gas, namų apyvokos reikme, 
nis, televizjos aparatus, šaldy
tuvus, radijus, baldus, moto
ciklus ir beveik visa ka gali 
sugalvot — už LABAI NUMA
ŽINTAS KAINAS, už kainas, 
kurios yra daug, daug žemes
nės už esančias kainas. Dova
nų pažymėjimai (certifikatai) 
yra daug geriau negu gryni 
pinigai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Ir už šį patarnavi
mą NIEKO NEREIKIA MO
KĖTI ir nėra jokio paslėpto 
mokėjimo. Jūsų giminės gaus 
pilną vertę. Jei norite savo gi
mines padaryti laimingais, už
sakykite DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMUS per mus. 7 Užsisakykit dabar. Užsisakykite tik per
INTERTRADE

EXPRESS
CORP.

136 E. 23rd Street 
New York. 10010

prašykite neapmokamo 
lta.ta.loeo

buvo nuteistas. Kiek tokių ato
minių bomfoų Balfo paleidžiama 
j Lietuvą ar Sibirą, yra užregis 
truota įstaigos atskaitomybėje 
ir kartotekose. Visą tai mato 
tie žmonės, kurie tikrina Balfo 
atskaitomybę, kurie planuoja 
šalpą ir ja rūpinasi. Tos kar
totekos, tie pagalbos besišau- 
kią laiškai, po to seką nuošir
dūs padėkos žodžiai laiškuose 
taip pat Balfo įstaigoje yra 
kruopščiai surinkta ir visuomet 
prieinama spaudos žmonėms bei 
šiaip susidomėjusiems lietu

ir jų adresų. O viso to padaryti 
mums neleidžia Lietuvos oku
panto galimų represijų baimė, 
kad nepražudžius tų žmonių, 
kurie ir taip daug jau yra nu
kentėję.

Tad (kiekvienas, rerniąs Bal- 
fą, prisideda prie gamybos ato
minės bombos, kurios, a. a. 
kun. L. Jankaus žodžiais, bijo 
dabartiniai Lietuvos valdovai.

AI. Br.

savo krauju nupelnė nuodėmių 
atleidimą ir pasidarė visatos 
centras.

3. šventoji Dvasia mums duo
ta kaip laidas amžinosios gar
bės, kurią mes turime paveldė
ti.

Efeziečiamš laiško pirmojo 
skyriaus garbės himnas prasi
deda šiais žodžiais: “Palaimin
tas teesie Dievas ir mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus Tėvas” 
(Efz. 1,3). Dievas Tėvas yra 
tas, iš kurio pareina visa gera 
ir į kurį visa sugrįžta. “Kiek
vienas geras davinys ir kiekvie
na tobula dovana iš aukštybių 
nužengia iš Šviesybių Tėvo” 
(Jok, 1,17). Tad mes atsiduria- 

hne prieš didelę paslaptį, būtent, 
kad yra Dievas Tėvas ir, kad 
Jis turi Sūnų. Čia pradeda pa
sireikšti mums švenčiausios Tre 
jybės paslaptis. . ,

Kristus vadina Dievą savo 
Tėvu. Jis niekada nesako kar
tu apie savo mokinius ir apie 
save “mūsų Tėvas”, bet visuo
met mano Tėvas ir jūsų Tėvas.

1 Kristus tad yra Dievo Sūnus y- 
patinga prasme. Tik jis gali apie 
savo Dangaus Tėvą sakyti: “Aš 
ir Tėvas esame vienas” (Jon. 
10, 30). Dažnai kalba Kristus 
ir apie Šventąją Dvasią, kuri 
yra iš Tėvo, kurią tačiau Tėvas 
siunčia jo vardu, kaip šventumo 
davėją ir pagalbą savo vietoje,

Švenčiausios Trejybės tikėji
mas buvo ir yra gyvas Bažny
čioje nuo žilosios senovės iki 
mūsų dienų. Tai liudija visais 
laikais buvusi ta pati “Vardan 
Tėvo, ir Sūnaus, ir šventosios 
Dvasios” krikštijimo formulė.

Šiai rimties valandėlei medžią 
ga imta iš benediktino P. Leon 
von Rudloff “Trumpos pasaulie
čių dogmatikos” devinto leidi
mo, versto lietuvių kalbon dr.
M. Ražaičio, Stuttgart, 1947.

K. Br.

Brangiam Prieteliui

A -f A. ANTANUI
išėjus amžinybėn, mielą BENDORIŲ šeimą užjaučiam 
ir Jūsų didžiausiam skausme esam su Jumis.

Kazys ir Agutė 
Rimai

Dabartinė Pajevonio, Vilkaviškio apskr., bažnyčia, 1968 m.

PAGERBĖ SVETĮ IŠ KOLUMBIJOS

Kun. Nikodemui Saldukui, buvo tarpininkas tarp Kolumbi- 
svečiui iš Kolumbijos pagerbti,! jos vyriausybės, Bogotos arki-
Antanina Juškienė gegužės 27 
d. surengė pietus. Be svečio 
dalyvavo dar prel. Ant. Martin
kus, kun. J. Kuzinskas, kun. J. 
Kardauskas, MIC, Valerija ir 
Pranciškus Paldavičiai, Alb. Jo
naitienė, kun. J. Prunskis.

Kun. Saldukas yra sustojęs 
pas Paldavičius, 12156 ISo. Yalc 
Avė., Chicagoje. Čia išbus iki 
pusės birželio. Geg. 30— birž. 1 
d. savaitgalį išvyks į Kanadą, 
aplankys kapą savo draugo a. 
a. L. Karbūno ir velionio arti
muosius. k"

Kun. Saldukas apie birž. 20 
d. grįš į Medelliną, Kolumbijo
je, kur yra saleziečių provinci
jos ekonomas. Kun. Saldukas 
dalyvauja lietuvių veikloje ir 
yra vietos lietuvių valdybos re
vizijos komisijoje. Medelline 
yra kum. M. Tamošiūno pasta
tyti lietuvių namai, kur lietu
viai turi savo susirinkimus.

Kun. Saldukas Kolumbijoje 
jau darbuojasi 33 metai. Yra 
10 metų buvęs gimnazijos di
rektoriumi, Tolimos universite- 
to agronomijos fakulteto deka
nu; kun. (Saldukas ilgą laiką

KRIKŠČIONI Ų 
BENDRAVIMAS

Gwatt vietovėje prie Berno 
Šveicarijoje, įvyko mišrios ka
talikų ir protestantų komisijos 
posėdžiai krikščionių vienybės 
klausimams studijuoti. Posė- 
džiaans vadovavo Krikščionių 
vienybės sekretoriato preziden
tas kardinolas Willebrands ir 
protestantų Bažnyčių pasauli
nės tarybos gen. sekretorius 
pastorius Eugene Carson Bla-i„„ . , . (Buvo $100.—)
ke. Svarstyti bendri katalikų ir E. Masiulis ........
protestantų Bažnyčių santykiai, v
aptarta Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo apsilankymo programa 
protestantų Bažnyčių pasauli
nės Tarybos centre Ženevoje.

Alau Locheed, 80 m., to paties 
vardo žinomos b-vės kūrėjas, kuri 
suprojektavo ir pastatė daug lėk
tuvų, mirė Tucson, Ariz.

vyskupijos ir lietuvių komitetų 
Europoje. Parūpino 2300 įvažia
vimo vizų, tačiau dalis iš jų, 
gavę vizas į JAV, nebeatvažia- 
vo į Kolumbiją.

Kun. Saldukas yra kilęs iš 
Žygaičių par., Tauragės apskr. 
Iš Lietuvos pas saleziečius Ita
lijon išvyko 1930 m., kur bai
gė filosofijos studijas, o teolo
giją baigė Bogotoje ir ten buvo 
įšventintas 1943 m. Pernai at
šventė sidabrinį kunigystės ju
biliejų.

Kun. Saldukas pasakojo, kad 
Medellino mieste dabar yra apie 
50 lietuvių. J. žvilb.

IjIETUVIU TAUTINIAI KAMAI
IITHVANMN VATIOVAf. IIALL. Inr.

222 W«il Adam* straat - Sulta M» • Chlcago, llllnol* «M06

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ METINIAME SUSIRINKIME 
J NARIŲ EILES JSIJUNGE:

B. B. Kasakaičiai .... ................ $1000. —
(Buvo $1000.—)

J. Grigaitis $100.—
E. čižinauskas ..................... $100. —
J. Adomaftis ............................ $100. —
A. Rėklaitis .......................... $100. —

(Buvo $100.—)
V. Butkus .................................. $100.—

(įamžinti a. a. Vincą Malinauską)
A. R. Karlove .......................... $200. —
A. Kurrtskis .............................. $100. —
S. Rudokienė .......................... $200. —

(Įamžinti a. a. dr. Antaną Rudoką)
J. Rastenis .............................. $200. —
A. Lietuvininkas ..................... $200. —
E. Bumelienė ..................... $1000.—

(Įamžinti a. a. dr. Steponą Stankų)
A. Lauraitis ............................. 100.—
J. Civylius.................................. $400. —

(Buvo $100.—)
V. Petrašūnas .......................... $100. —
S. Jokubauskas ..................... $100.—
J. Lukas .................................. $100. —
Br. Tiškus .............................. . $100. —
J. Lesčinskas .......................... $200. —
J. Vinciūnas ...................... . $100.—

........ $100. —
Donis ............. ..................... $100.—
(Buvo $100.—)

J. Jasaitis $100.—
K. Algenis ................................... $100.—
Dr. J. A. Ramonai ................. $100. —
S. Kuzmickas .......................... $100. —
I. Vebrienė .............................. $100.—
A. Vengris .............................. $100.—
L. Juodikis .............................. $100.—
R. M. Staniūnas ...................... $100. —
V. Lenkevičienė .................. $100. —

Mūsų Revizijos Komisijos nariui ZIG
MUI DUSEIKAI, netikėtai išlydėjusiam sa
vo brolį

A. -J- A.
BRUNO M I T U Z Ą

į amžinybę, draugiškų užuojautų reiškia
Chicagos Anglijos Lietuviu Klubo 

valdyba ir nariai

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD ARBA CODE 812 247-2425

ARKA CODE 812 247-2425

CLEVELANDO
ŽINIOS

VYČIŲ SENJORŲ EILĖSE

Birželio 8 d., 10 v. r., .Švč. Plės.
N. Pagalbos liet. parap. bažny
čioje, vyčiai senjorai prisimins 
savo mirusius narius išklausyda
mi šv. Mišias ir priimdami šv. 
komunija, o po pamaldų, parap. 
salėje visi turės bendrus pusry
čius. Šv. Mišias atnašaus vysk. V. 
Brizgys, L. Vyčių org. garbės na
rys ir taip pat pasakys pamokslą. 
Vysk. V. Brizgi yra pakvietęs 
jaunimo organizacijų komitetas, 
kuris daro žygius šiais metais vyk 
ti į Romą pas Šv. Tėvą ir prašy
ti, kad Jis kreiptųsi j visus pasau
lio katalikus, kad jie pasimelstų 
už Lietuvoje gyvenančią dvasiški
ją, kur ir vėl trys kunigai tapo į- 
mesti į kalėjimą, ir pasimelsti už 
visus Lietuvos katalikus ir už tė
vynę Lietuvą.

Senelis

PRIMUŠTAS LIETUVIS 
KARYS

D. M. Vaikšnoras nesijaučia 
saugesnis namie, negu Vietname. 
Kur ištarnavęs 11 mėn. marinuo
se, ir sužeistas į vidurius ir koją 
išgulėjo 3 mėn. ligoninėse. Sugrį
žęs namo ir išlipdamas iš trauki
nio, matant motutei ir. sesutei, 
buvo užpultas dviejų chuliganų,1 
kurie jj primušė su gelžgaliais, su 
laužydami žandikauli ir perkirs-j 
darni veidą, jis paguldytas ligoni
nėn.

Policija mano, kad jis buvo 
primuštas tokių, kuriems nepa
tinka kario uniforma, kuria bu
vo apsirengęs ir prisisegęs “Pur
ple Heart” medalį už nuopelnus. 
M. J.

S. Paulius .................................. $100. —
B. Juškus ........ . $Įb0. — Į
H. E. Songinas.......................... , $100. —
J. Žemaitis .............................. $į6ū __
J. Jurevičius ......f.... 206 —

(Buvo $100. —)
J. Bivainis .............................. $200.-
Kunigaikštienės Birutės Moterų D-ja 
Chicagos skyr .......................... $100.—

Ta pačia proga J. Giybauskas, Šv. 
Antano Taupymo ir Skolinimo B-vės 
vienas iš vadovų, paskyrė $100 auką, 
už kurią namų Valdyba reiškia nuošir
džią padėką.

Vietoje vainiko ant a. a. Petronėlės 
Vaitkienės kapo Albertas ir Bronė 
Kremeriai paskyrė auka $25. — Lietu
vių Tautiniams Namams, už kurią na
mų Valdyba nuoširdžoi dėkoja.

Lietuvių Tautinius namus Chicagoje 
remia ir gyvenantieji už Chicagos ribų. 
Iki šiol j narių eiles yra įsijungę:

V. Gedgaudas $100. — iš Cleve- 
lond, Ohio;

K. Karpius $600. — iš Cleveland, 
Ohio;

H. Kmitas $100. — iš Los Angeles, 
Calif.
B. Tiškus $100. — iš East St. Louis, 
III.
K. Algenis $100. — iš Brooklyn, N.Y.

Tai prmosios kregždės, parėmusios
Lietuvių Tautinius Namus — prašome 
ir kitus jų pavyzdžiu pasekti.

Visiems nuoširdus ačiū.

Lietuvių Tautinių Namų Valdyba

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 31 d. 5
IŠVYKO ĮSO VIETŲ 

SĄJUNGĄ ,

Dvidešimt keturi Austrijos 
studentų katalikų sąjungos at
stovai per Čekoslovakiją ir Len 
kiją išvyko studijų kelionei į 
Sovietų Sąjungą. Numatyta 
aplankyti Ukrainos, Rusijos ir 
Baltijos kraštai, Estija

A A

MICHAEL KINCHIN
Gyveno Dalias, Texas, daugelį metų gyveno Cicero, III.
Mirė gegužės mėn. 29 d., 1969 m., sulaukęs 86 metų amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Liko giliai nuliūdę: žmona Antanina, sūnus Joseph, marti 

Dorothy, anūkai — Dennis, Carolyn ir Teresa ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas šiandien, gegužės mėn. 31 dieną, 
7 vai. vakaro Petkaus ir Sūnaus laid. koplyčioje, 1410 South 
50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvys pirmadienį, birželio mėn. 2 d., 8:30 vai. 
ryto į šv. Antano parapijos bažnyčią ir iš jos į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
Laidotuvių dlrekt. Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3-2108.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Charles Kriscun 

KRIŠČIŪNAS

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrį iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 19ėt 
metaįs birželio mėn. 2 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę

Už jo sielą šv. Mišios bu satnašaujamos birželio mėn. 1 d. 
8:45 vai. .ryto" šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje ir St. Anne’s 
of the Danės, BeyeHy Shores, Indiana, 8 ir 10 valandą ryto.

Maloniai kviečiame tisus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Sidse pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a Charles Kriscun sielą.

Po pamaldų, Beverly Shores, Indianoj, giminės ir drau
gai prašomi atvykti pusryčiams į namus Lake Front Drive. 

Nuliūdę: Žmona, dukros, žentai ir anūkai.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

STANISLOVAS JANKAUSKAS
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga .mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, senelį ir uošvį, kurio nete
kome 1964 metų birželio mėn. 1 dieną.

Nors laikąs tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia .jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 1 d., sek
mad., įvairiuose vienuolynuose. O birželio 3 d., antradienį, 
6:30 v. ryto š(vč. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prifei- 
minti a. a. Stanislovą Jankauską savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti ir anūkai.

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

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

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

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

ss pasiskaityti.

būt Lietuva, siekiant pažinti 
religijos mokymo ir studijų pa
dėtį dabartinėj Sovietų Sąjun
goje.

— JAV keliuose 1968, jn. žu
vo 55,300 asmenų, 3000 dau- 

ir gali giau negu 1967 m.



X Chicagos miesto meras 
Richard Daley, atsakydamas į 
Amerikos Lietuvių tarybos laiš 
ką sutiko įeiti į septintojo Ame 
rikos Lietuvių kongreso garbės 
komitetą. Amerikos Lietuvių 
septintasis kongresas įvyksta 
Darbo dienos savaitgalyje, De
troito Statler Hilton viešauty- 
je. Į to 'kongreso garbės komi
tetą Altas pakvietė visą eilę žy
mių amerikiečių. Į komitetą jau 
sutiko įeiti Connecticut guber
natorius John Dempsey, New 
Jersey gub. Richard J. Hughes 
ir III. gub. Richard B.. Ogilvie.

X Elena ir Petras Liškai, 
7225 S. Artesian, džiaugiasi su
laukę savo sūnaus Vytauto, at
vykusio iš Lietuvos jų aplanky
ti. Išbus pas tėvus trejetą mė
nesių.

X Am. Liet Montessori d-jos 
Vaikų nameliai, 2743 W. 69th 
St., dar priima registracijas 
1969-70 mokslo metams.

X Juozas Vadopalas ir Ly- 
dija Kiaupaitė susižadėjo ir 
ruošiasi susituokti birž. 14 d.

X Cicero lituanistinių mo
kyklų užbaigimo aktas įvyks 
tuoj po gegužinių pamaldų — 
7:30 v. v. parapijos salėj. Ren
gėjai atsiprašo visus dėl va
landos kaitaliojimo, nes vis bu
vo susiduriama su kokiomis 
nors kliūtimis.

— Lietuviai Televizijoje, ka
nale 26, birželio 1 d. 8:30 vaka
re, mūsų jaunimas išpildys pi-o 
gramą dainom, akordeonu ir pia 
ninu. Dalyvaus Dalia Eidukaitė,
M. Masiott, Kazytė Brazdžiony- 
tė ir akomp. A. Mitchel - Alek 
siūnaitė. Programą suorganiza
vo Bai. Brazdžionis. Prašome 
pasižiūrėti lietuviškos televizi
jos programos.

x Oro vėsintuvas su vėduok
le: Taip galima būtų pavadinti 
patį geriausią Emerson vėsin
tuvą. Nuo 8,000 ligi 24,000 
BTU’s. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Balfo gegužinėj, birželio 1 
d., gros A. Ramonio orkestras, 
tad visiems bus linksma ir no
rintieji pasišokti — nenubuo- 
džiaus. (pr.)

X Vyskupo Almino Deksnio
konsekracijos metu birž. 15 d.
4 v. p. p. į Belleville diecezijos 
katedrą sutilps visi atvykusieji 
kunigai, o kad galėtų būti už
tikrinta vieta visiems vyskupo 
artimiesiems pasauliečiams, jie 
bus įleidžiami su bilietais. Po 
konsekracijos apeigų pati Bel- 
levillės vyskupija ruošia banke
tą. vysk. Ant. Deksniui pagerb 
ti. East St. Louis mieste yra 
sudarytas lietuvių komitetas 
nakvynėmis aprūpinti iš toliau 
atvykstančius. Sekantį po kon
sekracijos sekmadienį, birž. 22 
d. 3 v. p.p. vysk. Deksnys sa
vo lietuvių bažnyčioje East St. 
Louis mieste atnašaus pirmas 
pontifikalines šv. Mišias, kurių 
metu pasakyti lietuviškai ir an 
gliškai pamokslus yra pakvies
tas kun. J. PrunSkis.

X Juozas Cibas įsijungė j 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
chorą, kuris aktyviai ruošiasi 
birželio 14 d. išvežtųjų minėji
mo koncertui.

X Amerikos Lietuvių taryba
Darbo dienos šventės savaitga
lyje visus lietuvius kviečia daly
vauti. Amerikos Lietuvių kong
rese. Visos organizacijos pra
šomos pasirūpinti, kad jų ats
tovai kongrese dalyvautų. Kon- 
rese bus aptariami svarbūs 
Lietuvos laisvinimo darbo klau
simai.

X šiemet žymiai anksčiau 
Chicagos Jūrų Sauliai užbaigs 
pavasarinius atnaujinimo dar
bus prie savo laivo “Gen. T. 
Daukantas”, kuris netrukus 
bus leidžiamas į vandenį. Šia 
proga yra ruošiamas linksmas 
Plaukiojimo ^Sezono Atidary
mo Vakaras, kuris įvyks geg 
31 d., šeštad., Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St. Pradžia 8 v. v. 
Programoje: Jūrų šaulių Fil
mas, turtingas bufetas, greitas 
baras ir gausūs laimėjimai. Šo
kiams groja visų mėgiamas 
K. Ramanausko orkestras. Vi
suomenė kviečiama gausiai at- 
silankyit ir paremti Jūrų Šau
lių pastangas, nes pelnas eina 
Jūrų šaulių Jachtos išlaikymui 

Kuopos Valdyba 
(pr.)

X Penkios Emerson vėsin
tuvų grupės yra išstatytos Gra
dinsko krautuvėje. Visi tie vė
sintuvai tinka įdėti į langą. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

tok.)
X Per tisą vestuvių ir moks

lo baigimo sezoną Terra atda
ra ir sekmadieniais, nuo 12 iki 
4 v, popiet. Dovanų pasirinki
mas plačiausias. Adr.: 3237 W. 
63 St., tel. 434-466(1. (sk.)

X Dovanų siuntinhis { Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk 1

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

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

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

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai aukas siųsti: Jonas 
Žadelkis, 4162 So. Fairfield 
Avė., Chieago, III. 60632. (sk.) j

X štai Chicagos lietuvių 
Antro kaimo simbolis

pė pakartos savo ketvirtąjį ori
ginalų pastatymą dar du kar
tus. Jei kuris praleidote Teat
ro Festivalį ar kaikurias moder
niškas lietuvių operas, galėsite 
jas sutrumpintoje formoje pa
matyti aplankę Antrą kaimą. 
Pastatymai įvyks birželio mėn. 
6 ir 7-to dienomis, Play House 
salėje, 2515 W. 69th St, Mar 
ųuette Parkas. Pradžia apie 8 
vai. vak. Dėl smulkesnės infor
macijos ir rezervacijų (kurios 
yra būtinos skambinti N. Sta- 
kauškienei PR 8-6804. 
■iiiMiiiiiioiiiiiiiiiiiiiimininiiiiiiiiiiiiii'

Rytoj, visi keliai veda j
BALFo pikniką, Bučio sodą,
Willow Springs, Illinois,
iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kristijono Donelaičio žemesnioji lituanistinė mokykla 1968-69 m. m. su mokytojais ir A. L. B. Marąuette Parko valdybos nariais. Viduryje tarp 
mokinių iš kairės į dešinę sėdi: Illinois senatoriai Hon- F. Savickas, Hon. W. McAvoy, 13 Ward Committeeman p. A. J. Canaone, mokyklos vedėjas 
Julius Širka, kun. Antanas Nockūnas, MIC, dr. Petras Rasutis, tėvų komiteto narys, ir Marąuette Parko apyl. L. B. pirm. arch. Albertas Ke

relis. Nuotr. V. Noreikos

Tie, kurie rūpinasi Toronto liet. kapinėse didžiojo projekto statyba: 
kun. P. Ažubalis, dail. R. Astrauskas, arch. V. Liaėas ir rangovas 
S. Kėkštas.

CHICAGOJE IR APYLINKES!
MOTINŲ ŠVENTE

1969 m. gegužės 10 d. Da
riaus - Girėno lituanistinė mo
kykla minėjo Motinos dieną. 
Tą dieną pamokų nebuvo, diena 
buvo skilta motinai pagerbti. 
11 vai. prieš pietus, gausiai su
sirinko tėvai su vaikais į Gage 
Parko salę. Svarbiausias asmuo 
minėjimo programoje buvo ope 
ros sofiste Alė Kalvaitytė, ku
ri buvo motinos vaidmeny. Vi
si mokyklos mokiniai ją apsupę 
atliko programą. Programa bu
vo įvairi: deklamacijos, dainos,
šokiai ir įvairūs muzikos daly
kai. Solistė padainavo tris dai
nas skirtas Motinos dienai. Jai

Svečiai iš Brazilijos M Idikaitė, 
maitienė, L. Idikienė lr Al. Idika.

X Chicagos Lietuvių Kęstu-, 
čio pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sekma 
dienį, birželio 1 d., 1 v. p.p. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

X Svečiai iš Sao Paulo (Bra 
zilijos) lankėsi “Draugo” redak 
cijoje. Tai Milda Idikaitė, Lidi
ja Idikienė ir Algirdas Idika. 
Idikai astkrido Ghicagon į ki
tos savo dukters Vidutės ves
tuves, kur: čia gegužės 24 d. 
susituokė su Bogotos (Kolum
bijos) lietuviu Kazimieru To
toraičiu. Abiejų Pietų Amerikos 
lietuvių vestuves galima laiky
ti prieš kelerius metus Ameri
koj įvykusio Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rezultatu, 
kur jiedu turėjo progos susi-' 
tikti ir susipažinti. Algirdas I- 
dika yra elektronikos inžinie
rius vienoje IS&o Paulo firmoje, 
o taipgi ir redaktoriaus K. Bra
dūno Vilkaviškio gimnazijos 
bendraiklasis: jiedu dabar
“Drauge” vė! susitiko pirmą 
kartą, po 25 metų.

akompanavo mokyklos muzikos 
mokytoja Leonilija Nakutytė. 
Taip pat ji pravedė ir bendras
mokinių dainas. Tautinių šokių 
mokytojos Rūtos Jonynaitės gegužės 31 d. Čiurlionio ansamb 
vadovaujami mokiniai pašoko lio koncertas įvyks Ryerson 
keletą tautinių šokių. Visos Mo- ' instituto teatro salėje (Gerrard
tinos dienos programos paruo
šimui rūpinosi mcfcytoja Stasė
Petersonienė.

Mokinių programai pasi
baigus p. Šulaitis parodė du 
lietuviškus filmus. Pirmas spal 
votas “Nemuno žiotys”, antras 
— juodas baltas “Maironis”. Mo 
kiniai ir tėvai filmais domėjo-
si. Minėjimas užsitęsė apie porą 
valandų. J. Plačas

svečius atlydejus čikagietė O. Si-

X Genė ir dr. Kazys Šukiai,
gyv. Kankakee, UI., Kankakee 
miesto Ibiblioteką yra aprūpinę 
infoirmaciniiais leidiniais anglų 
kalbą apie Lietuvą. Šukiai yra 
vieni iš pirmųjų Lietuvių fondo 
tūkstantininkų, stambesne au
ka parėmę naujojo Jaunimo 
centro statybą ir domisi lietu
vių autorių knygomis, 'kurias 
tuoj perka. Jų gražioje reziden
cijoje yra nemažai lietuvių dai
lininkų kūrinių. Smagu, kad 
lietuviai gydytojai, įsikūrę ma
žesniuose miestuose, kur pasi
taiko tik vienas kitas lietuvis, 
savo namuose sugeba sukurti 
tikrą lietuvišką atmosferą.

X Salomė jai šmaižienei pa
daryta antra operacija. Gydosi 
Elgino ligoninėje. Sveikata ge
rėja ir tikisi netrukus grįžti at
gal pas šeimą į Chicagą. S. 
Šmaižienė yra nuoširdi lietuvė; 
sveika būdama darbavosi šv. 
Jurgio lituanistinės mokyklos 
komitete ir 'kitose organizacijo
se.

KANAOOJ
— Laisvės paminklo ir kop- 

i lyčios atidarymas. Prieš keletą 
mėnesių Toronto lietuvių Šv. 
Jono Krikštytojo vardo kapi
nėse buvo pradėti dideli darbai 
— kapinių koplyčios ir Laisvės 
paminklo statyba. Per tą laiką 
slinko mėnesiai, savaitės ir die
nos, bet slinko pirmyn ir to di- 

I džiojo projekto statyba. Ir, 
štai, jau esame visiškos to dar 
bo užbaigos išvakarėse. Išori
niai darbai .kaip koplyčios, taip 
ir paminklo — jau užbaigti. 
Vykdomi vidaus įrengimai ir 
ruošiamasi to didingo projekto 
iškilmingam atidarymui. O ati 
darymo data — jau čia pat. 
Iškilmės įvyks gegužės 31 (šeš
tadienį) ir birželio 1 (sekma
dienį) dienomis. Dalyvaus vysk.
T. B. Fulton, prel. J. Balkūnas, 
gen. konsulas J. Žmuidzinas, 
Čiurlionio ansamblis ir, žinoma, 
daugybė žmonių — torontiečių 
ir svečių iš kitur, šeštadienį,

ir Victoria gatvių susikirtime), 
o sekmadienį, birželio 1 d. lietu
vių kapinėse įvyks paminklo 
ir kankinių koplyčios šventini
mo iškilmės, dalyvaujant ir 
Čiurlionio ansambliui. Šventini
mo apeigas atliks vyslk. T. Ful
ton, pamokslą pasakys svečias 
iš Amerikos prel. J. Balkūnas, 
o šv. Mišias atnašaus keletas 
kunigų. Bus uždegtas Laisvės 
žibintas, dalyvaujant buv. Sibi
ro tremtiniams, kūrėjams — 
savanoriams ir 1941 m. sukili
mo atstovams. Organizacijos 
dalyvaus su vėliavomis. Šio di
dingo projekto autorius — arch. 
V. Liačas. Koplyčios statyba 
įūpinasi kapinių administraci
ja, o laisvės kovų paminklo —

| KLB Toronto apyl. v-ba. Kop
lyčios talpa — daugiau 100 as
menų. Ji bus tinkama tradici- 

, niam pavasario bei Vėlinių ka
pinių lankymui, o taip pat va
saros metu laidotuvių apeigoms. 
Prieš koplyčią paruošiama ap
valios formos didžiulė aikštė, 
tarytum amfiteatras, kur tilps 
apie 2,000 asmenų. Iš ten jie 
galės sekti pamaldų eigą koply
čioje, nes koplyčios durys įren
giamos platėjimo principu. Ant 
koplyčios stogo, lyg ir ant spe
cialaus pylimo, iškyla Laisvės 
kovų paminklas. Jis — 40 pėdų
aukščio. Paminklo angoje — di-i 
delis langas — amžinosios ug
nies žibintas ir Laisvės kelią 
simbolizuoją laiptai.

Šis projektas pareikalaus dau 
giau 35,000 dolerių. Paties pa
minklo statybos sąmata — per 
10,000 dol. Pusė tų pinigų jau 
surinkta. Bet koplyčios ir pa-

X Smuikininkas P. Matiukas
gros solo ruošiamame mūsų 
tautos kankinių minėjimui skir
tame reliiginiame koncerte, ku
ris įvyks birželio 14 d. 7 v. v. 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje.
A. L. R. K. Moterų sąjungos
Chicagos apskritis ruošia kelio
nę į Munster, Ind., birželio 8 d. 
8:30 v. r. autobusas bus Fair
field Avė. ir 44 St. kampo. In
formacijai skambinti LA 3-2396 
arba vakarais LU 2-8588.

MUSŲ KOL 0 N L 1 0 S E
minklo statyba — dar reikalin
ga aukų. Finansinio reikalo iš
lyginimui — sudarytas platus 
k-tas, pirmininkaujamas Aug. 
Kuolo, Ibuv. Apyl. v-bos pirm. 
Aukas prašoma siųsti adresu: 
941 Dundas St. W., Toronto 
140, Ont (Pr. AlJ

ARGENTINOJ
— Dr. Jonas Norkaitis gegu

žės 18 d. atvyko kelioms die
noms į Argentiną. Jo gyvena
ma vieta — Stuttgartas, Vo
kietija. Jis dalyvavo tarptauti
niame krikščionių demokratų 
kongrese Urugvajuje, kaipo 
Vokietijos minėtos partijos at
stovas. Pasibaigus kongresui 
atskrido j Argentiną, kur susi
tiko su kai kuriais savo pažįs
tamais.

J. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkparte, Maine abitu
rientų išleistuvės įvyks birželio 
1 d. Garbės svečiais bus Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorlke A. Simutis ir prel. Pran 
ciškus Juras. Jis laikys pamal
das ir pasakys pamokslą, o kon 
sulas įteiks gimnazijos baigi
mo diplomus. Pabaigoje bus 
mokinių choro koncertas ir vai 
šės. šiemet Šv. Antano gimna
zija išleidžia dešimtą abiturien
tų laidą —-18 jaunuolių iš vi
sos Amerikos bei Kanados. Vi
si jie priimti į kolegijas bei uni 
versitetus. šv. Antano gimna
zija gyvuoja 13 metų ir ją bai
gusių yra 130 jaunuolių. Išlei
dus abiturientus, kiti mokiniai 
dar pasiliks vieną savaitę. Moks 
lo metai baigsis birželio 6 d. Į 
abiturientų išleistuvių iškilmę 
kviečiami visi lietuviai. Ji pra
sidės pamaldomis 10 vai. ryto.

“Žibuoklų” sekstetas, koncer 
tavęs įvairiose JAV rytinio pa
kraščio vietovėse ir Kanadoje, 
gegužės 9 d. dainavo sekretorių 
federacijos (N. J. Federation 
of Secretaries) seime, Union,
N. J. Jos padainavo 6 ameriko
niškas daineles ir 2 lietuviškas: 
“Gegute raiboji”, liaudies daina,

! harm. L. Stuko, ir “Ramunėle”,
I — V. Mamaičio. Publika šiltai

' ii........ ninu................................................... ..................................nu....... mi

JAV LB Kultūros Fondo Leidiniai
JAV LB Kultūros Fondo leidiniai
1. Rūtelė, vadovėlis Lit. moki. IIĮ

skyriui, G. Česienė ..................... $3.50
2. Tėviškės Sodyba, vadovėlis Lit.

moki. III skyr., J. Plačas............  $3.00
3. Letuvos laukais, vadovėlis lit.

moki. V skyr., S. Jonynienė .... $3.00
4. Ten, kur Nemunas banguoja, vad.

lit. moki. VI sk., A. Tyruolis .... $3.50
5. Tėvų šalis, vadovėlis lit. moki. VII

sk., S. Jonynienė .......................... $3.50
6. Gintaras, vadovėlis lit. moki. VIII

sk., J. Plačas ................................... $4.00
7. Lietuvos geografijos vadovėlis 

aukšt. lit. moki., Z. Ašoklis .... $1.50
8. Lietuvių kalbos gramatika, Ziugž-

da-Ambraška ................................... 2.00
9. Lietuvos istorija, V. Liulevi-

čius .................................................... $0.75
10. Lietuvių kalbos pratimai I sk.,

E. Ruzgienė ................................... $1.75
11. Lietuvių kalbos pratimai II sk.,

G. Česienė ....................................... $2.00
12. Lietuvių kalbos pratimai III sk.,

E. Narutienė ................................... $2.00
13. Lietuvių kalbos pratimai IV sk.,

S. Jonynienė ................................... $2.00
14. Lietuvių kalbos pratimai V sk., 
Z. Grybinas ................................... $1.25

15. Lietuvių kalbos pratimai VI sk.,
J. Plačas ............................................ $2.00
J. Kreivėnas ................................... $1.25

16. Lietuvių kalbos pratimai VII sk.,
17. Lietuvių kalbos pratimai VITIsk.,

St. Sližys ............................................ 1.75
18. Sąsiuviniai viena Iinja .... $0.25
19. Vaidinimai jauniesiems, Fran-

kienė ................................................ $1.50
20. Mūsų šokiai. Liet. taut. šokių

aprašymai su brėžiniais ........ $3.00
21. Liaudės dainos, I sąsiuvinis, V.

Jakubėnas ....................................... $3.00 U. S. A.
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« HEALTHY FOOD RESTAURANT
| LIETUVIŲ VALGYKLAI 3236 South Halsted Street

Telef.: DAnube 6-9837 
f Julija O. Bičiūnienė Chieago, III. 60608

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

Kalbame lietuviškai.

priėmė dainininkes. Lietuviškos 
dainos sukėlė ypatingą susido
mėjimą, kad koncerto rengėjos 
paprašė padainuota dar keletą 
lietuviškų dainų. “Žibuokles” šį 
prašymą su malonumu patenki 
no, padainuodamos dar vieną 
dainelę lietuviškai ir keletą ame 
rikoniškų. Sekstete dainuoja: 
Edna Rinkevičienė, Genovaitė 
Mazurienė, Aldona Pitkunigie- 
nė, Ona Skurvydienė, Loreta 
iStu'kienė ir Bronė Venckienė 
(pastaroji šiame koncerte ne
dalyvavo, nes sirgo). ISekstetui 
vadovauja solistas ir muzikas 
Liudas Stukas.

— Kun. Theo Palis (Teofi
lius Palukaitis j Oa'klando vys
kupo Floyd L. Bogin yra pas
kirtas Our Lady Queen of the 
World parapijos klebonu Pitts- 
burgo miestelyje. Naujas parei
gas pradės eiti nuo birželio 6 
dienos. Jo adresas: Rev. Theo 
Palis, Our Lady Queen of the 
World Church, 255 Alves Lane, 
Pittsburg, Calif. 94565. Tel.: 
(415) 432-3611.

_  Philadelphijos ateitininkų
metinė šventė įvyks birželio 29 
d. Pamaldas laikys kun. dr. K. 
Širvaitis. Pagrindinis kalbėto
jas bus dr. V. Vygantas. Anks
čiau šventė buvo numatyta sa
vaitė anksčiau, bet dabar pakeis 
ta.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Dviratininkų lenktynės 'bu

vo suruoštos Lietuvoje. Jos bu
vo pradėtos prie Baltijos jūros 
ir baigtos Vilniuje. Dviratinin
kai turėjo įveikti 736 kilomet
rų 'kelią. Dalyvavo 66 dviratinin 
kai, iš kurių 59 pasiekė Vilnių. 
Taigi 7 pakeliui “žuvo”, nepa
siekę tikslo. Laimėtojų tarpe 
minimi A. Berankis, P. Čelkys, 
V. Dragašius, V. (Slanina, E. 

i Veleškevičius, A. Poškaitis. Iš 
I jaunųjų geriausiai pasirodęs K. 
i Matukonis.

— Utena, pagal sovietinius 
j planus, ugdoma stambesniu 
pramonės centru. Šiuo metu ja
me yra 12,000 gyventojų. Pro
jektuojama pastatyti naujų 
pramonės įmonių, devynerių 

' aukštų namų.

22. Liaudies dainos, II sąsiuvinis, V.
Jakubėnas .......     $3.00

23. Lietuvos muzikos rinktinė forte
pijonui, paruošė V. Jakubėnas, Alg. 
Šimkus ir J. Zdanius ......   $2.00

24. Lietuvos žemėlapis, Liet. Encik-
lop. leid., Andrius ...................... $2.00

25. Lietuvių tautiniai šokiai .stereo.
Kaina ......................................... $5.00

26. Lietuvių tautiniai šokiai, mono
Kaina ................................................ $4.50

27. Baltasis stumbras, jaunimui.
Ivaškienė ........................................ $3.60

28. Labas rytas, vovere, eilėraščiai
vaikams, J. Minelga ................. $2.50

29. Gulbė karaliaus pati. dail. V. 
Petravičiaus iliustr. pasaka .... $0.50

30. Lietuviškas auklėjimas čeimoje,
L. Dambriūnas ............................... $0.25

30. Lietuviškas auklėjimas šeimoje, 
tis, 1966 m....................................... $2.00

32. Aleksandrynas, I tomas, Vacį.
Biržiška ............................................ $5.00

33. Aleksandrynas, II tomas, Vacį.
Biržiška ............................................ $5.00

34. Aleksandrynas, III tomas, Vacį.
Biržiška ............................................ $5.00

35. Užsienio lietuvių spaudos met
raštis, 1967 ................................... $2.00

Pastaba. Aleksandryno visus tris 
tomus užsakant

JAV ir Kanadoje .....  $12.00
kituose kraštuose ........ $10.00

Mokyklos ir platintojai, užsisakę di

desniais kiekiais, gauna nuolaidą.
Užsakymus siųsti:

JAV LB Kultūros Fondas 
V.V. Grėbliūnas 
6941 So. Washtenaw Avė. 
Chieago, III. 60629


