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KATALIKAI

PASAULY
Lenkijos katalikai 

reikalauja
Varšuva. Lenkijos katalikų Ba

žnyčios Primas, dard’inolas Ste
ponas Višinskis, kalbėdamas Čen 
stakavos vienuolyno bažnyčioje, 
birželio 1 d. įvykusių naujo par
lamento rinkimų proga, iškėlė 
Lenkijos katalikų Bažnyčios rei
kalavimus Lenkijos valdžiai, išpil 
dyti iki šiol neįvykdytus paža
dus.

Už religijos mokymą
Pirmasis Lenkijos katalikų rei

kalavimas ir troškimas yra, kad 
vėl būtų visose mokyklose įves
tas religijos mokymas, kuris nuo 
1960 metų sustabdytas. Lenkijos 
katalikai sudaro didžiąją daugu
mą Lenkijos gyventojų — pareiš
kė kardinolas Višinskis — ir tu
ri turėti mažiausiai bent lygias 
teises su ateistais, kuriems visos 
durys į mokyklas yra atvertos..

Kada režimas atgaus 
pasit: kSjimą ?

Kitas Lenkijos katalikų reika
lavimas yra panaikinti valstybi
nius potvarkius, trukdančius nau
juose miestų kvartaluose statyti 
naujas bažnyčias ir kurti kata
likų parapijas. Kardinolas Višins 
kis ypatingai pabrėžė, kad Lenki
joje turi būti panaikinta netei
singa finansinė diskriminacija, 
kuria katalikų parapijos, katali
kų kunigai ir katalikų mokyklos' 
bei universitetai apdedami visai 
nepateisinamai aukštais mokes
čiais... “Tik tada, kai bus panai
kinta valstybinių įstaigų organi
zuotai remiama kova prieš religi
ją visuomenėje, mokyklose, ka
riuomenėje ir įstaigose, Lenkijos 
vyskupai ir tikintieji vėl atgaus 
pasitikėjimą valdančiąja partija 
ir tik tada bus galima kalbėti a- 
pie tikrą bendradarbiavimą — 
pareiškė kardinolas Višinskis.

Maldininkai iš Čekos
lovakijos į Romę

Roma. Nežiūrint pasikeitusios 
politinės padėties Čekoslovakijoj, 
maldininkų skaičius iš Čekijos ir 
Slovakijos nei kiek nesumažėjo. 
Beveik kasdien į Romą atvyksta 
įvairūs autobusai su įvairaus 
amžiaus maldininkais. Vienoje 
audiencijoje Popiežius Paulius 
VI-sis, kreipdamasis į Čekoslova
kijos maldininkus, iškėlė šv. Kot
rynos kultą, kuris ypatingai yra 
papilitęs Prahos universiteto Fi
losofijos fakulteto studentų tar
pe. Audiencijos proga Budovice 
Skodos fabrikų darbininkai po
piežiui įteikė specialiai šlifuotą 
kristalo vazą su įrašyta dedikaci
ja šiai progai atminti

Tėvas ir sūnus, du politikai; šen. 
B. Goldwater su sūnum Barry Jr., 
neseniai išrintu Atst. Rūmų nariu 
Kalifornijoje

Dingo lėktuvas 
su 19 karių

Teigiama: lėktuvas nenumuštas
WASHINGTON. — JAV žval

gybinis lėktuvas, nuo praėj. ket
virtadienio dingo be žinios. Jis 

‘buvo pakilęs Aliaskoje ir skrido 
ties Aleutų salomis. Pentagono 
žiniomis, lėktuve buvo 19 karių, 
žvalgybiniai prietaisai, bet lėk
tuvas skridęs kitais tikslais — 
'pergabendamas vyrus.

Taip pat teigiama, kad lėk- 
•tuvas nenumuštas, bet kad jį 
ištikusi vakar dar nenustatyta 
nelaimė.

JAV bazės Ispanijoje
Bus naudojamos dar 

dvejus metus
WASHINGTON. — Po kelių 

mėnesių pasitarimų, JAV susi
tarė su Ispanija savo karinėmis 
bazėmis naudotis dar dvejus me 
tus. Nepaskelbta, kiek JAV su
tiko sumokėti Ispanijai, už nau
dojimąsi dviem aviacijos ir vie
na povandeninių laivų baze. Is
panijos vyriausybė pradžioje rei 
kalavo, už bazių naudojimą dar 
5 metams, 1 bil. dolerių, vėliau 
sutiko su 300 mil. dol. suma. 
Laukiama, kad Kongresas su
sitarimą patvirtins.

• Du JAV laivai - naikintuvai
birželio 18 d. plauks pratimams 
į Juodąją jūrą, paskelbė Penta
gonas.

I
• 50 čeky protestavo ties 

R. Vokietijos ambasados Praho
je rūmais. Jie reiškė protestą, 
vokiečiams nutarus iš Drezdeno 
ištremti keturis Burmos studen
tus.

Kardinolas J. Wright, Pittsburgho 
vyskupas, popiežiaus paskirtas Va
tikano kunigų kongregacijos va
dovu

Lietuvoje
Lenkų rašytojai Lietuvoje
VELNIUS. — Lenkų poetų 

grupė, pusantros savaitės laiko 
‘viešėjusi okup. Lietuvoje, su
grįžo atgal į Lenkiją. Grupę su
darė rašytojai J. Pšibočius, J. 
M. Gisgesas, poetai E. Brilis ir 
įj. Zyehas. Taip pat buvo atvy
kusi Lenkijos rašytojų sąjun
gos darbuotoja I. Karuža.

Maždaug tuo pačiu metu iš 
Lenkijos sugrįžo ten gastrolia
vęs Lietuvos valstybinis filhar
monijos simfoninis orkestras.

Pakeitimai komjaunimo 
vadovybėje

VILNIUS. — Okup. Lietuvos 
komjaunimo centrinėje vadovy
bėje Maskva įvykdė kai kuriuos 
pakeitimus. Faktiškasis organi
zacijos vadovas, Maskvos sta
tytinis rusas J. Betevas, valdęs 
or-ją II sekretoriaus titulu, bu
vo pašauktas į Maskvą kitoms 
pareigoms centriniame visos 
Sovietų sąjungos komjaunimo 
prezidiume. Jo vieton Maskva 
parinko kitą rusą — G. Deniso- 
vą. Vykdant organizacinius per 
tvarkymus ir pakeitimus, į Vil
nių iš Maskvos buvo atvykę 
aukšti rusai pareigūnai.

KINIJA VĖL KALTINA RUSUS
Teigia: rusai šaudo pasieny, grobia kinus

Rusai pagrobę 18 kiny
TOKIO. — Komunistinė Ki

nija vakar kaltino Sovietų Są
jungą — rusų daliniai šaudę pa
sieny, buvę įsiveržę į Kinijos te
ritoriją ir pagrobę kinus sar
gybinius bei civilinius gyvento
jus. Tie įvykiai, pabrėžiama, 
vyksta nuolat.

“Naujosios Kinijos’’ agentū
ros žiniomis, Kinijos užsienio 
reikalų ministerija įteikė pro- , 
testą sovietų ambasadai Peki
ne. Kinai teigia, kad rusai, reikš 
darni norą tartis pasienio klau
simais, tuo pačiu metu ne tik 
vykdo “ginkluotas provokaci
jas”, bet dar jas plečia.

Kinai nurodo: rusai gegužės 
15 d. nušovę kiną sargybinį Vu- 
palao saloje, Kinijos šiaurės ry
tų provincijoje. Be to, rusai pa
grobę 16 civilinių kinų ir du pa
sienio sargybinius.
Reikalauja atlyginti nuostolius, 

įspėja...
Kinai pareikalavo sustabdyti 

įsiveržimus į jų teritoriją, pa
leisti pagrobtuosius, sumokėti 
nuostolius. Pagaliau, kinai savo 
notoje įspėjo sovietų vyriausy
bę: jei ji ir toliau nekreips dė
mesio į “teisėtus Kinijos vy
riausybės reikalavimus, tai so
vietų vyriausybė bus laikoma

(iš turkų spaudos)Plėšrioji meška ir jos auka.

Komunistai - delegatai Mask voje
l 'J. . , / '■ ,.... ' ' •<

lyg tvirtovėje
Ilgos kalbos, gausiai menkų partijelių

Suomiai pasiūlė
laisvas diskusijas 

MASKVA. — Pasaulio kom.
partijų suvažiavimąs antrąją 
dieną, vakar, išklausė L. Brež
nevo ilgą, net 70 mašinėle pusi., 
pranešimą. Ir vakar, kaip ati
darymo dieną, jis pakartotinai 
pabrėžė vieningumo svarbą. 
Brežnevui dar užvakar pasiū
lius priimti atitinkamą rezoliu
ciją, kelių kraštų delegatai jai 
pritarė.

Komunistai pirmą dieną nu
matė savo dienotvarkėje svars-

Jaunieji čekai Prahoje savo klu
buose aptaria dienos klausimus

tyti pagrindinę rezoliuciją (jos 
•mintis —“vieninga kryptis prieš 
imperializmą”) ir dokumentą, 
ryšium su Lenino 100 metų gi
mimo sukaktimi (1970 metais).

Keli kalbėtojai sutiko su die
notvarke, tačiau Suomijos ko
munistų vadas, Aarne Saarinen 
pasiūlė: siekiant visoms dele
gacijoms priimtino sprendimo, 
reikėtų pasinaudoti laisvų dis
kusijų, svarstymų keliu.

• JAV ir Australija kitą sa
vaitę tirs nelaimės Japonų jū
roje, lėktuvnešiui susidūrus su 
JAV naikintuvu, priežastis. Ne
laimėje žuvo 74 amerikiečiai, 
gyvi išliko 199 vyrai, šį pirma
dienį laivo jūrininkai su kari
ninkais grįžta į JAV.

Mažiau dalyvių, kaip 1960 m.
• L. Brežnevo kalba nieko ne

nustebino — tebuvo atkreiptas 
dėmesys į jo iškeltą 75 de
legacijų skaičių. Paaiškėjo, kad 
delegacijas prisiuntė visiškai ne 
reikšmingos partijos, kaip San 
Marino, Reunion sala, Lesotho 
ir kitos. Netrūksta ir Vak. Ber
lyno komunistų smulkios parti
jos. Dvi delegacijos dalyvauja 
“slaptai”, nes, kaip paskelbta, 
jos priverstos savo kraštuose 
veikti pogrindyje. Pagaliau, į 
dalyvių skaičių pateko ir Švedi
jos bei Kubos komunistai, nors 
jie teatsiuntė stebėtojus, bet ne 
oficialias delegacijas.

Taigi, delegacijų skaičius aiš
kiai išpūstas. Kiekvienu atveju, 
dabar dalyvauja mažiau atsto
vų, kaip 1960 m. vykusiame su
važiavime, anuomet dalyvių 
skaičiui siekus 81.

Kad rusai ypatingai jautriai 
pergyvena Vakarų neigiamus 
'balsus, gali liudyti šie Brežnevo 
žodžiai suvažiavimo atidarymo 
dieną: “Mūsų klasės priešai būk 
'štauja dėl mūsų vieningumo ir 
'jie dės visas įmanomas pastan
gas sumažinti konferencijos 
reikšmę, jos darbus bei jos pa
siekimus pristatys iškreiptoje 
šviesoje”.

Slepiasi, lyg tvirtovėje....
Rusai — šeimininkai pasiry

žę suvažiavimo eigą slėpti nuo 
pasaulio akių. Tiesa, suorgani
zuotas “spaudos centras’’ — jį 
tvarko užsienio reikalų ministe
rijos spaudos skyrius ir “Tass” 
žinių agentūra, šioji pažadėjo 
teikti delegatų kalbas, tačiau 
ligšiol buvo paskelbtos tik Brež
nevo ir pirmųjų kalbėtojų žodžių 
nuotrupos.

Suvažiavimui vykstant Krem
liaus šv. Jurgio salėje, suvar
žytas pašalinių eismas 
Kremliumi. “Sovietskaja” 
būtis,

atsakinga už visas galimas sun
kias pasėkas”.

Demonstravo
Maskvoje

MASKVA. — Krymo totoriai, 
keturi vyrai ir dvi moterys va
kar su užrašais demonstravo 
Maskvos miesto centre, Maja- 
kovskio aikštėje. Jie reikalavo: 
grąžinkite mus į Krymą. Visi 
šeši buvo suimti.

Vietname
P. Vietnamas ir jo 

nuolaida
Sutinka su rinkimais, jei tai 

naudinga taikai
SAIGONAS. — Čia paskelb

ta: prezidentas Van Thieu pa
reiškęs Vakarų diplomatams ir 
krašto politikams, sutinkąs P. 
Vietname įvykdyti rinkimus 
anksčiau, kaip 1971 m., jęi tai 
prisidėtų prie taikos. Tqkį rei
kalavimą Paryžiuje, gegužės 
8 d.„ buvo iškėlę Vietkongo at
stovai.

Van Thieu sutiktų, kad rin
kiminėje komisijoje dalyvautų 
ir Vietkongo atstovai, betgi va
dovaujamas vaidmuo priklausy
tų P. Vietnamui. Saigono poli
tiniai stebėtojai teigia, kad Viet 
kongas su naujuoju pasiūlymu 
nesutiks.
Puolimai derinami su Midway 

pasitarimais?
SAIGONAS. — Priešas va

kar ir užvakar įvykdė 102, ra
ketinius puolimus, nukreiptus 
prieš 102 sąjungininkų bazes ir 
įvairias vietoves. Minosvaidžiais 
bei raketomis apšaudytos ir JA 
Valstybių bazės ties Saigonu. 
Tai patys stambiausi puolimai 
nuo gegužės 11 d.

Tie puolimai priešui nuosto
lingi — žuvo iki 500 vyrų. Ba
zėms padaryta nuostolių. Prie
šui numušus du JAV helikop
terius, žuvo keturi amerikiečiai 
kariai.

Ulinois senato 
rezoliucija

Priminė lietuvių įnašą valstijoje
SPRINGFIELD, III. — John 

J. Lanigan, Illinois valst. sena
torius, ne kartą lietuvių atžvil
giu parodęs simpatijų ir gražių 
mostų, neseniai pasirūpino, kad 
senatas priimtų rezoliuciją nr. 
87. Ja senatas pritaria minčiai 
įsteigti “Lietuvių garbės rū
mus’’ (Hali of Fame).

Pabrėžta, kad Illinois senatas 
pripažįsta lietuvių kilmės gyven 
tojų įnašą šioje valstijoje. Re
zoliucija priimta visais balsais. 
Iš tikrųjų, čia turėta galvoje 
numatyti Chicagoje pastatyti 

.Liet. Tautiniai namai.
• Ties Korėjos paliaubų siena

įvyko šiaurės ir pietų korėjiečių 
apsišaudymas.

Karinis paradas Romoje, minėjus 23-ją respublikos įkūrimo sukaktį. 
Pro Konstantino arką vyksta raketiniai pabūklai

SMURTAS-ĮPRASTAS REIŠKINYS JAV
Paskelbti smurto JAV-se 

i duomenys, faktai
WASHINGTON. — Metams 

nuo šen. R. Kennedžio nužudy
mo dienos praslinkus, birželio 
6 d. Washinigtone paskelbta nau 
ja studija apie smurtą Ameri
koje. Ją parengė pernai vasarą 
b. prezidento Johnsono paskir
ta 13 asmenų komisija, kurios 
uždavinys: tirti smurto krašte 
priežastis, būdus jam užkirsti 
kelią. Naujas leidinys, tai tik 
visos komisijos darbo dalis.

Lietuviai Chicagos 
spaudoje

7 puslapiai apie Chicagos 
lietuvius

CHICAGO. -r— šio sekmadie
nio (birželio 8 d.) “Sun-Times’’ 
dienraštis savo priede “Mid- 
west” paskelbė net septynis pus 
lapius žinių bei nuotraukų apie 
lietuvius Chicagoje. Viršelis pa
puoštas Lietuvoje buvusios 
“Maisto” b-vės eksporto dešre
lių skardinės vaizdu. Pateikia
mos plačios žinios apie St. Bal
zeko Jr. vadovaujamą Liet. Kul
tūros muziejų, be to, trumpai 
paminima Jaunimo centro veik
la ir lietuvių įstaigos. Įdėtos 
muz. P. Armono, kun. J. Bore- 
vičiaus, T. Serapinienės, dailės 
parodos nuotraukos ir keli mu
ziejaus vaizdai. Paminėta ir J. 
Daužvardienės liet. valgių kny
ga.

Tuo būdu plačiai išgarsintas 
ne tik muziejus, bet ir Chica
gos, ypač Marąuette parko lie
tuvių veikla.

— Protiniai nesveikų gyven
tojų JAV-se yra 20 milijonų.

Amerikiečiai jau nuo seniai 
linkę smurtui...

Istorikas H. D. Grabam ir 
politinio mokslo dėstytojas T. 
R. Gurr dabar paskelbtoje stu
dijoje teigia, kad “amerikiečiai 
visais laikais yra buvę griežtų 
veiksmų ar smurto šalininkais”.

Be to, nurodoma, kad, vyk
dant politinio pobūdžio žmog
žudystes, politinių grupių gink
luotus puolimus ir įvairias de
monstracijas, JAV-bes tenka 
priskaityti prie pačių “audrin
giausių, triukšmą pamėgusių pa 
šaulio kraštų”. Iš kitos pusės, 
pabrėžiama, nors tai ir keistai 
atrodo, šis kraštas pasižymi, pa
lyginti “pastovios, respublikos” 
bruožais.

Smurto reiškiniai žymūs ir 
kituose Vakarų kraštuose. Ta
čiau, kas dar neaišku ir kelia 
rūpesčio, yra tai, kodėl, tuose 
kraštuose smurto apraiškoms 
nykstant, jų nemažėja šiame 
'krašte ?

KALENDORIUS
Šiandien, birželio 7 d.; šv. Ro

bertas, šv. Potamija, Roman- 
tas, Milda.

Ryt, biržebo 8 d.: Kristaus 
Kūno šventė. Šv. Medardas, šv. 
Kaliopa, Žostautas, Germinė.

Poryt, birželio 9 d.: šv. Pri
mas, šv. Pelagija, Gintas, Viri- 
lė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai su 
perkūnija, temp. sieks 70 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų, 
galimi krituliai.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:22.

ties
vieš-

kur įsikūrusios delegaci-

jos, uždarytas pašaliečiams ir 
jo aplinkoje pilna sovietų sau
gumo pareigūnų.

Vis dėlto, neabejojama, kad 
italų prancūzų, suomių ir kitų 
delegatų dėka Vakarams bus 
•įmanoma patirti apie suvažiavi
mo eigą. Ją buvo pasiryžę sekti 
ir “su kliūtimis tebekovoją” 
345 sovietų ir ypač užsienio 
spaudos atstovai bei korespon- šv. Petro Bazilikos aikštė Vatikane — čia vis1 daug turistų ir tikinčiųjų 

iš viso pasaulio.dentaL
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 7 d.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS VALDYBA 

POSĖDŽIAVO

Paskutiniuose dviejuose posė
džiuose dėmesio centre buvo 
1970-jų metų ateitininkų federa 
cijos kongresas. Be valdybos na
rių, viename ar kitarpe posėdy
je dalyvavo tėv. G. Kijauskas, S. 
J., dr A. Damušis, dr. P. Padalis, 
V. Kleiza, J. Šoliūnas, G. Juozą 
pavičiūtė ir L. Gustainytė. Kaip 
jau žinoma, kongresas įvyks rug
piūčio pradžioje Dainavos stovyk 
lavietėj, Michigane. Pramatant, 
kad ir į šį kongresą suvažiuos tik 
dalis ateitininkijos, federacijos 
valdyba, apsvarsčiusi būdus 
kaip kongreso dvasią kuo pla
čiau paskleisti, nutarė skatinti ra
joninių sąskrydžių mintį.

Tiriamos galimybės tokius sąs
krydžius turėti J. A.V-bių rytų ir 
vakarų pakraštyje, Toronte, Vo
kietijoje ir Australijoje. Jie irgi 
įvyktų 1970 m., bet nebūtinai 
tuo pat metu kaip ir pats kongre
sas. Pačiame kongrese bus pa
brėžiamas studijinis ir kūrybinis 
momentas. Studijinėje plotmėje 
dar prieš kongresą būtų sudary
ti studijiniai branduoliai, kurie 
visapusiškai apsvarstytų ateitį 
ninkijai rūpimus klausimus. Pa
čiame kongrese, jau visiems da-

STOVYKLOS JAU ARTĖJA

Prisiminiau praleistą laiką 
su draugais, prie vandens, smė
lyje, ir panorau vėl grįžti į sto
vyklą. ., bet nebegaliu. Laikas bė
ga ir reikia pačiai padėti užsidirb 
ti mokslui pinigų...”

Taip dažnai skaitome draugų 
bei draugių laiškus, prisiminda
mi su jais vasaros stovyklas, ir pri 
sjmename, kad ir mums jau ne
trukus reiks sekti jų pavyzdžiu. 
Tada daugiau nebeliks laiko ato
stogavimui, nebeliks laiko pagu
lėti prie ežero, padūkti vakare 
prie laužo, suvaidinti savo būre
lio sukurtus vaidinimėliius ir dai
nuoti, tiek daug dainuoti... Sto- 
Yyklaudami susirandame daug 
draugų, išmokstame diskutuoti, 
išreikšti savas mintis kitų tarpe. 
Dažnai tie surasti draugai ir lie
ką draugais ilgą laiką ir po sto
vyklų.

Ir šiais metais ruošiamos va
saros stovyklos moksleiviams ir 
jaunučiams ateitininkams: Dai
navoje moksleiviams nuo birže
lio 22 d. iki liepos 5 d., jaunu
čiams Dainavoje nuo liepos 6 d. 
iki liepos 19 d., Wasagoje mok
sleivių ir jaunučių kartu nuo 
liepos 6 d. iki liepos 19 d., Mon
trealio Baltijos moksleivių ir jau
nučių stovykla nuo liepos 19 d. 
iki liepos 27 d., Kennebunkporto 
moksleivių ir jaunučių nuo rug
piūčio 3 d. iki rugpiūčio 17 d., 
Kalifornijos jaunučių nuo rug
piūčio 3 d iki rugpiūčio 10 d.

MA$ centro valdyba ragina vi 
sus tėvus pagalvoti apie savo 
vaiko stovyklavimą. Vaikystė 
greitai praeina, kodėl jos dalį ne
praleisti lietuviškoje, ateitinin- 
kiškoje stovykloje?. Netrukus bus 
paskelbta pas ką registruotis įvai
riuose miestuose ir stovyklos kai
na.

MAS centro valdyba

lyvaujant, būtų daromi papildy
mai, formuluojami atsakymai ir 
smeigiamos gairės ateičiai. Pla^ 
čiau suprasta kūrybinė kongreso 
dalis apimtų dailės parodą, spau
dos ir literatūros parodą, vakari 
nes programas, sporto varžybas, 
įvairių anksčiau pradėtų konkur
sų finalus. Bus kreipiamas ypa
tingas dėmesys naujųjų talentų 
iškėlimui.

Kaip žinia, su metų pradžia 
“Ateities” redakcija ir adminis
tracija perkelta Chicagon. Re
dakcinis kolektyvas, su Jonu Šo- 
liūnu priekyje, yra pramatę kiek 
vieną numerį skirti kuriai nors 
temai, kaip pvz. tikėjimui, lietu
viškai šeimai, pašaukimams, sto
vykloms ir mokyklai, generacijų 
ir spaudos reikalams. Atstatymui 
glaudesnių ryšių tarp ateitinin
kų ir “Ateities” yra sudaroma re
dakcinė kolegija, į kurią kviečia
mi asmenys iš įvairių vietovių.

Šalpos fondas pramato keisti sa 
vo užduotį. Šalia ikišiolinio vien 
stipendijų teikimo, pramatoma 
dalį lėšų skirti jaunimo veiklai 
ir ateitininkų savišalpai. Ikišioli- 
nis Šalpos fondo nario mokestis 
pakeliamas iki penkių dolerių.

Iš padarytų pranešimų maty
ti, kad studentų ir moksleivių są
jungos “konkuruoja” dėl pirmos 
vietos veiklume. Studentai turi 
248 narius Šiaurės Amerikoje. 
Kreipiamas didelis dėmesys kan
didatų paruošimui ir ideologinio 
narių sąmoningumo pakėlimui. 
Dėmesio vertas “Gaudeamus”. 
nors jis ir būtų taikomas dau
giau studentams. Moksleiviai vi
su smarkumu ruošiasi vasaros 
stovykloms. Tuo tarpu baigiama 
ruošti jaunųjų programa, kuri 
bus netrukus išleista. Praveda
mi laimėjimai, laimėtojai paaiš
kės liepos 5 d. Jaunučių unifor
ma nebus pakeista, bet suvieno
dinta. Svarstomi atitinkamo sky
delio projektai. Šių sąjungų val
dybų veikla ir planai federacijos 
valdybos užsitarnautai pagirti.

R. Kr.
Laimėtoja

J Studentų ateitininkų Sąjun
gos kursus Dainavoje pirmoji už
siregistravusi Aldona Rušėnaitė 
laimėjo premiją: dalyvauti kur
suose nemokamai.

ŽADA KATALIKAMS 
LAISVĘ

Kongo respublikos prezidento 
Mo-butu lankymosi Vak. Vokie
tijoje metu, Kongo užsienio rei 
kalų ministeris Justin Bombo- 
ko, pasikalbėjime su katalikų 
žurnalo “Weltmission” atstovu 
Muenchene, .pareiškė, kad Kon
go vyrausybė nesisavina sau 
teisės kištis į vidinius Bažnyčios 
reikalus. Tai patvirtina ir nau
jų katalikų vyskupų paskyri
mas Kongo vyskupijoms. Dėl 
naujųjų vyskupų kandidatų 
Kongo vyriausybė buvo tik at
siklausta. Šiuo metu iš 46 ka
talikų vyskupų Kongo respub
likoje jau 26 vyskupai yra kon 
goliečiai. Į Žurnalistų klausimą,

Stovykloje... smėlis, vanduo ir saulė. Nuotr. A. Juozapavičiaus

Žaidimų rungtynės jaunučių stovykloje Dainavoje.
Nuotr. A. Juozapavičiaus

vas konfesines mokyklas, ku
rioms teikia valstybines subsi
dijas ir visai neketina nusavin
ti ar suvalstybinti.

ar Kongo vyriausybė neketina 
nusavinti katalikų išlaikomas 
krašte mokyklas, Kongo užsie
nio reikalų ministras pareiškė, 
kad Kongo vyriausybė pilnai 
respektuoji .visas tikėjimo ir

sąžinės, bei kitas konstitucijos 
garantuotas laisves visiems pi
liečiams, kartu ir teisę laisvai 
auklėti savo vaikus. Todėl Kon 
go vyriausybė, šalia valstybinių 
mokyklų pripažįsta ir lais-

MOK8LETVIŲ SPORTO 
ŠVTCNTfc

Lituanistinių mokyklų moks
leivių sporto šventė įvyksta bir
želio 14 d. — šeštadienį. Žaidy
nių pradžia 10 vai. r. Dėl blogo 
oro rungtynės būtų nukeltos į 
sekančią dieną — sekmadienį, 
paliekant tą patį laiką. Rungty
nės bus pravestos lengvojoje 
atletikoje, krepšinyje ir tinkli
nyje. Yra numatyta keletą pa
pildymų mūsų mažiausiems.

Oficialus žaidynių atidarymas 
— 2 vai. p. p. Jaunimo paradas 
ir iškilmingas tragiškų birželio 
dienų paminėjimas. Yra sutikę 
atsilankyti LB ir apylinkių at-
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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.•j* pi dbyUlUo.

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:20 — 12:00.

stovai. kviečiami atsilankyti į šią mu-
Visuomenė, ypatingai spor- sų atžalyno sporto šventę.
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Assets over *143,000,000.00

Reserves and Surplus over $11,500,000.00 
(more than twice the legal reguirements)

90 Day Gold Eagle Passbook Accounts
Minimum amount $50.00, add any amount at any time. 

Earnings are paid ąuarterly.

Regular Passbook Accounts
Deposit or withdraw funds at any time. 

Earnings are paid ąuarterly.

0n Savings 

Certificates of

*1,000 or More.
per annum—paid ųuarterly

This is the highest legal rate on Certificates. 
Maturity - 6 months up to 9 months.

ON ALL ACCOUNTS - Savings received during the first 
10 days of any month easn from the first of that month

STANDARD FEDERALF

Federal Charter 
Federal Supervision

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOM OF CHICAGO j
4192 Archer Avenue at Saeramento •Chicago, Illinois 60632 
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Skriauda neatitaisyta ——

RYŽTAS NEPALAUŽIAMAS
Rimties valandėlei —

ANTGAMTINIO GYVENIMO 
MAISTAS

Jau suaugo ir subrendo ta 
lietuvių karta, kuri nepriklau
somo savo tautos gyvenimo 
nebeatsimena. Net tie, kurie 
jaunystę išgyveno laisvės lai
kotarpy, jau daugiau savo gy
venimo yra praleidę, žvelgda
mi į svetimųjų priespaudą ir 
savųjų laisvės troškimus, ne
gu į nepriklausomybę. Lietu
vos laisvė didžiajai tautos da
liai liko tik istorijos iškarpa, 
kurią knygomis, straipsniais ir 
iš lūpų j lūpas ji perduoda sa
vo papėdininkams. Reikia bet 
gi pabrėžti, kad mūsų tautos 
dauguma, nors išsklaidyta ir 
nuolat sklaidoma, nepamiršta 
laisvos praeities ir nemalšina 
laisvės troškulio svetimybė
mis.

Laisvės praradimas ir šian
dien tebesireiškia tuo pačiu 
blogiu — tautos vergija, jau
nimo dvasios žalojimu, religi
nių įsitikinimų ir sąžinės prie-

* varta, svetimos dvaisos, atneš
tos okupanto, pavojais tautos 
gyvybei. Dėlto skriaudžiama 
tauta ir šaukiasi pasaulio dė
mesio, laisvųjų supratimo ir 
išeivijoje gyvenančių lietuvių 
pasiaukojimo laisvės bvlai gin
ti ir tautos kultūrai ugdyti. Jei 
kovos prieš vergiją laiku ir 
nepradėjome, tai. ją pradėję, 
nepalūžtamu ryžtu tęsiame. 
Tyli rezistencinė kova eina pa
vergtame krašte. Bet galingu 
šauksmu ji turi reikštis svetur 
kad tas šauksmas bylotų už 
tylinčiaą tautą ir prieš laisvės 
troškimus norintį užmigdyti 
pasaulįč

Tuo tarpu nei tauta paverg
tame krašte, nei išeivi ios dau
guma nėra nutilusi. Jei mu
myse ir nesireiškia pilnai, kaip

* turėtų ir galėtų reikštis, tau
tinės atsparos dvasia, tai bent 
didžiųjų tautos laimėjimų ar 
skaudžiųjų įvykių^ akivaizdoje 
reiktų savyje jautrumą skriau
džiamai tautai pažadinti, lais
vės troškimus perduoti savo 
aplinkai ir jaunajai kartai, kad 
pasaulyje dar iiktų tokių, ku
rie kalbėtų už kenčiančius ir 
keltų visų tautu teisę į laisvę

*
Po netoli trisdešimties lais-

* vės praradimo metų pasikeitė 
pasaulio žemėlapis, bet nepa
sikeitė laisvės vertė, paskeitė 
kovos už laisvę pobūdis, bet ne 
pasikeitė mūsų tautos troški
mai pačiai sp-ęstį savo gyvybi
nius reikalus. Ir nepasikeis, kol 
žmogus gyvens žemėje ir bent 
vienas žmogus ar viena tauta 
negalės laisvai ir teisingai nau
dotis žmogaus vertę rodančio
mis teisėmis.

Tačiau jau šiandien mes ne
galime pasitenkinti tik- senti- 
mentų pareiškimu, tik dejonė
mis ir ašaromis. į kurias maža 
kas tekreipia dėmesį. Šiandien 
jau reikia išedi kovon ne su 
naujais Sūkiais, bet su naujais 
darbais. Mes turime veržtis vi
sais galimais būdais viešumon 
ir ten moksJr.iu rimtumu pa
rodyti savo tautai padarytų 
skriaudų dydį «r žalą, pasauliui 
gresiančius pavojus netekti 
laisvės, jei jis laiku nesupras, 
jog laisvė yra nedaloma ir ne
pažeidžiama vertybė. Mes tu
rime išeiti net svetimųjų poli-

* tinėn arenai ginti žmonijos ir

Spaudoj ir gyvenime

GYVENIMO SĄLYGOS RUSIJOJ IR JAV

Spaudos lentynose pasirodė 
naujas veikalas: “The Strange 
World of Ivan Ivanov”. Parašė 
G Warren Nutter (išleido World 
Publ- Co, New York, 1969 m., 
144 pslapių. Knyga yra y- 
patingai naudinga' tiems, kurie 
tiesioginiai neturėjo progos pa
žinti komunizmo. Joje labai vaiz
džiai pravedamas palyginimas 
kasdienio gyvenimo Sovietuose 
{r JAV-se. Atkreipia dėmesį j tai, 
kad Sovietų parlamente įstaty
mai paprastai priimami vienbal
siai Je'gn net pąriąmento atsto
viu neišdrįsta pakelti priešingo

paskirų žmonių laisvės, kad 
tuo pačiu galėtume ginti ir sa
vo niokojamos tautos laisvę.

Juodojo birželio — laisvės 
praradimo 194’? m. ir vieningo 
tautos sukilimo 1941 m. prisi
minimas neturi skambėti rau
domis ir laidotuvių giesmėmis. 
Tie įvykiai neturi mus kviesti 
mirusio pelenų apverkti, bet 
kaip tik turi s’tžadinti naują 
ryžtą ištesėti savo pasiuntiny
bėje, paskatinti šaunesniojoje 
kartoje kovos už laisvę dvasią 
ir visiems parodyti tautos gy
vastingumą ir giliausius troš
kimus. Tautos laisvė yra at
imta, bet tauta yra gyva. Ji 
turi ir reikštis kaip gyvųjų da
lis, kuri savo laike ii savo ap
linkoje atlieka specialius ken
čiančiai tautai uždavinius. Iš
kelti žmogiškąją vartę laisvės 
ir teisingumo siekimams gali
ma tik savo aplinkoj kalbant 
suprantamu žodžiu ir veikiant 
laiko rūdyse negendančiais dar 
bais.

v-

Vien propagandinėmis men
komis brošiūrėlėmis šiandien 
ginti pavergtos tautos laisvę 
jau nebeįmanoma. Jos nepasie 
kia net tų. kuriems skinamos. 
Nebeužtenka ii mums tik vie
ną dieną paliūdėti ar susirin
kus prisiminti skaudžius įvy
kius, kuriuos ir t»ip labai ge
rai prisimename. Tas viskas 
gerai, nes bent šiek tiek iš 
naujo prikelia praeitį ir prime
na tautai padarytų skriaudų 
dydį. Bet tai j ra visoje pasau
lio politikoje tik lašelis, kuris 
rytojaus dieną išdžiūsta. Šian
dien jau reikia kalbėti už lais
vę kitų lūpomis, kad laisvės iš
troškusi tauta būtų parodyta 
gyva ir dar nesunaikinta. Tai 
ir būtų mūsų pačių balso su
stiprinimas, kuris turėtų dau
giau įtakos.

Reikia ruoštis ilgai ir nepa
laužiamai veiklai visose tose 
srityse, kurios gali apreikšti 
mūsų tautos dvasią. Panaudo
tinos visos priemonės, kurias 
gali panaudoti laisvės bylos 
gynėjai, juoba tos priemonės, 
kurios gali pasiekti platesnes 
mases kultūros, meno ir moks
lo pasaulyje. Reikia remti kiek 
vieną mūsų mokslininko pas
tangą, kuria galima pasinau
doti Lietuvos vardui iškelti, 
nes tuo pačiu iškeliamas ir jos 
laisvės netekimo faktas bei jos 
atgavimo pastangų svoris. 
Kiekvieną gerą mintį turėtų 
sekti darbai, kiekvieną tautos 
gyvybei parodyti pastangą tu
rėtų sekti sutartinė parama.

Laisvės praradimo proga 
reiktų iš naujo priminti pa
sauliui dar neatitaisytas lietu
vių taukai skriaudas, dėl kurių 
yra kaltas ne tik okupantas, 
bet ir visi tylos suokalbinin
kai. Tai galima padaryti trum 
pais laiškais, asmen.niais ry
šiais ir viešais pareiškimais j 
kuriuos jungtųsi visi už laisvę 
kovoją žmonės. Norėdami per
teikti tą ryžto dvasią savo jau
najai kartai, turime panaudo
ti net sportines, kultūrines ir 
jaunimui tinkamas priemones, 
kad ir jie suprastų šio įvykio 
reikšmę ir kada nors įsijungtų 
į laisvės siekiančios savo tau
tos misiją. Pr. Gr.

balso, tai kokią laisvę gali turė
ti eilinis pilietis?

Sovietuose vis neįstengiama iš- 
pręsti butų problema. Bute gy
vena po kelias šeimas, kartais tą 
patį kambarj atidalydami tik 
marškomis. Kiekviena spaustuvė 
Sovietuose yra valstybės nuosa
vybė, kompartijos kontroliuoja
ma, dėl to absolučiai nėra jokios 
spaudos laisvės. Tas pats ir su ra
diju, televizija.

Rusijoje be leidimo negali į- 
vykti joks susirinkimas ir nėra 
jokių organizacijų, kurios nebū-

(Nukelta į 5 psl.).

Maskvos įtaka Azijoj didėja
Centrinės Azijos Santarvės trapumas ir neaiškumas 

K. TAUTKUSSulaikyti komunizmo slinki
mą į Vid. ir Artimuosius Rytus 
ir į centrinės Azijos erdvę buvo 
sudarytas Bagdado paktas. Pak 
tas sudarytas prez. Eisenhowe- 
rio vyriausybės valst. sekretor. 
John F. Dulles pastangomis. Su
tartis gavo Bagdado vardą, nes 
1955 m. vasario 24 d. Irako sos
tinėje, Bagdado mieste, paktas 
buvo pasirašytas. Paktą pasira
šė Irakas, Iranas, Pakistanas, 
Turkija ir Britanija. 1959 m. 
Irako armijos karininkai įvykdė 
sukilimą, nužudė karalių Faisa- 
lą ir jo šeimą ir sukilėlių vy
riausybė Irako valstybės pri
klausymą Bagdado paktui atšau 
kė. Tais pat metais Bagdado 
valstybių užsienio reikalų minis- 
terių suvažiavime buvo nutarta 
sutarties pavadinimą pakeisti į 
CENTO — centrinės Azijos val- 

1 stybių gynybos organizacija. 
‘JAV CENTO ar Bagdado su
tarties nepasirašė, bet glaudžiai 
bendradarbiavo, rėmė pasirašiu
sių valstybių ūkį ir ekonomiją, 
davė modernių ginklų sutarties 
narių armijoms. Nuo 1950 metų 
JAV paramos ir lengvomis są
lygomis paskolomis CENTO val
stybėms davė 1 bilijoną dolerių. 
1959 m. JAV pasirašė bendros 
gynybos sutartį su visais CEN 
TO organizacijos nariais. 

Vieningumo stoka
Kaip pasirašant Bagdado su

tartį prieš 14 metų visų valsty
bių vieningumas ir bendradar
biavimas buvo nuoširdus, taip 
šiandieną matomas atviras pa
sikeitimas. Pakistanas tiek su
artėjo su Maskva, kad į V.26 d. 
prasidėjusį CENTO organiza
cijos užsienio reikalų ministe- 
rių suvažiavimą nesiuntė savo 
užs. reikalų ministerio, bet tik 
savo ambasadorių Irane. Ira
nas, kuriam sutartį pasirašant 
komunizmas buvo pavojingas, 
kuns bijojo Maskvos invazijos, 
šiandiena jau nei šeikas Rėza 
Pahlevi, nei jo vyriausybė ne
mato jokio pavojaus Iranui iš 
komunistinės Maskvos pusės ar 
jos penktosios kolonos. Iranas, 
pirmais CENTO organizacijos 
narys, 1967 m. sausio mėn. pa
sirašė su Maskva 100 mil. pre
kybos sutartį. Maskva Iranui 
pristato ginklus, plieną, o Ira
nas duoda alyvą ir žibalą.

Turkija taip pat jau ėmė bi- 
I čiuliuotis su Maskva, nors ir lai

ko po ginklu labai stiprią ar
miją, kurios išlaikymui ir ap
ginklavimui JAV sukiša milijo
nus dolerių. Turkija nepatenkin 
ta Amerikos ^‘politikos laikyse
na” Kipro salos ginče su Grai
kija. Maskva labai “meilinasi” 
Turkijai abiejų valstybių vizi
tai jau nėra naujiena. Kai tik 
Kosyginas sėkmingai sutaikė 
Pakistaną ir Indiją Kašmiro iš
kilusiame kare, tai ir naujasis 
prezidentas Yahya Khan nekei

KELIONE Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Carų Rusijos įpėdinių — Maskvos komunistų — 
smurtu, apgaule ir karais sukurtai imperijai pradeda 
grėsti tie patys pavojai ir likimas, kuris ištiko visas bu
vusias anksčiau kitas sukurtas imperijas. Be kinų grės
mės, rusų pavergtos tautos, jų kolonijos veržiasi j laisva 
gyvenimą. Ir gali pilnai atsitikti, kad, naujom politi
nėm ir ekonominėm konjunktūrom beiškylant ir dėl 
gresiančių pavojų, net tie, kurie skaitė pilnai Amerikos 
žemyne įsikūrę, bus paskatinti, gal net priversti reemig- 
ruoti — grįžti į savo senąsias tėvynes.

Apleidžiant prieš 20 metų Europą, ypač Vokietiją, 
teko palikti ją karo griuvėsiuose, šiandien važinėjant 
niekur neteko tų karo pėdsakų pastebėti, viskas net gra
žiau atstatyta ir atrodo — miestai plečiasi, naujai atsi
stato, dažnai tenka stebėti didelių pastatų statybas. Gy
venimo standartas, prekyba, ūkis, pragyvenimas didmies 
čiuose lygus JAV. Tad ir neišemigravusųjų mūsų tau
tiečių (išskyrus, žinoma, senatvės ir ligų kamuojamus) 
dauguma įsikūrę neblogiau už mus čia JAV. Jie turi 
net geresnę už mus socialinę draudą ir ligoje priežiū
rą. Pagal naują įstatymą žymiai padidės pensijos, saky
sim, išgyvenusiem Vokietijoje iki 1952 metų galės būti 
užskaityta ir Lietuvoje į pensijų fondą mokėtas laiko
tarpis. Traukiniuose galima buvo stebėti skirtingus tau
pumo bruožus, pavyzdžiui Vokietijoje pirmos klasės va
gonai pustuščiai, Kai Italijoje užsigrūdę.

čia “glaudžios draugystės” su 
Maskva kelio. Irane Maskva 
jau stato didžiausią plieno fab
riką už 90 mil. dolerių.

Sekr. W. Rogers patarimas
CENTO valstybių santarvės 

ministerių suvažiavimas Irano 
valstybės sostinėje Teherane 
prasidėjo V.26 d. Suvažiavime 
dalyvavo Irano užsienio reikalų 
ministeris A. Ząhedi, Britani
jos — M. Steward, Turkijos — 
Sabri Caglayangli, Pakistano 
ambasadorius Irane ir valst. sek 
retorius W. Rogers. Britanijos 
ir Irano užs. reik. ministeriai 
sudarė penkių asmenų CENTO 
santarvės komitetą. Valst. sekr. 
pranešė, kad prez. Nixonas yra 
nusistatęs pasiekti su Maskva 
susikirtimo užbaigimą ir pra
dėti pasitarimų erą. Tačiau sek
retorius Rogers įspėjo CENTO 
organizacijos narius, kad jų gal
vojimas ir kalbos, jog santar
vės sutartis jau nereikalinga ir 
pasirašiusiems sutartį nariams 
jau daugiau nėra pavojaus iš ko 
munistų pusės, yra klaidinga. 
Nereikia būti naiviems ir pasi
žiūrėti į kom. Kinijos augantį 
agresingumą ir į Maskvos nau
ją karingumą, pritaikant Brež
nevo doktriną, kad “Maskva tu
ri teisę diktuoti”.

Savo pranešime sekretorius 
Rogers pasiūlė, kad Iranas, Tur 
kija ir Pakistanas, jeigu tik taip 
greitai glaudysis prie Maskvos, 
gali susilaukti savo krašte Krem 
liaus pastangų įgyvendinti Brež 
nevo diktavimo teisės doktriną. 
Baigus CENTO santarvės — 
keturių kraštų posėdžius, išryš
kėjo santarvės trapumas ir atei
ties neaiškumas. Kada Kremlius 
baigia įsitvirtinti Raudonosios 
jūros ir Persų įlankos srityse, 
JAV ir Vakarai tikėjosi, kad

Prez. Nixon atsisveikina su viceprez. Agnew Andrevvs oro bazėje, 
prieš išvykdamas į Midway salą, kalbėtis su pietų Vietnamo prez. 
Nguyen Van Thieu.

Mano atlankyti Voronežo laikų bendraklasiai — 
ateitininkai: dr. Petras Karvelis, (Baden-Bad'en) dr. 
Juozas Sakalauskas ir inž. Jonas Augustaitis (Muenche- 
ne), neminint dr Domo Jasaičio New Yorke ir dr. 
Prano V. Raulinaičio Los Angeles, laikosi 
ir įsikūrę visi gerai. Dr. P. Karvelis nuo Vorone
žo laikų ir nepriklausomoje Lietuvoje aktyvus politinė
je ir visuomeninėje srity net iki šių dienų rašo ir numato 
išleisti savo atsiminimus. Dr. J. Sakalauskas, pernai iš
leidęs savo eilėraščių knygą, rašo Klaipėdos gubematū- 
ros istoriją ir savo atsiminimus ryšium su tarnyba joje. 
Inž. J. Augustaitis, paruošė plačią studiją: Lietuvos - 
Lenkijos unija, jos pasekmės ir atrūgos, perėjus jai per 
“Naujienų” dienr. atkarpą, numato naujai perredaguo
ti, papildyti iš išleisti atskiru leidiniu. Šio str. autorius 
baigia paruošti savo jaunystės atsiminimus apie kapsų ir 
zanavykų kraštą, Marijampolės gimnaziją (1907-1915), 
gimtojo kaimo istorija su 1870 metų planu ir kt. Prof. 
dr. Z. Ivinskis (Bonn) supažindino su Baltisches For- 
schungsinstitutu, jo kaupiama istorine medžiaga apie 
Lietuvą. Jis dėsto universitete kursą apie nepriklausomas 
Pabaltijo valstybes, specialiai Lietuvos istoriją nuo se
niausių laikų.

A. Tenisonas Belgijoj baigia paruošti spaudai rin
kinį įdomių novelių, paremtų jo atsiminimais iš Žemai
tijos, antrašte “Girininko užrašai”. Jis yra davęs Br. 
Kvikliui įvairių žinių apie Žemaičių kraštą į “Mūsų 
Lietuvą”. Dabar verčia lietuvių pasakas į flamų kalbą. 
Jo dukters ponios Zentos T-tės-Helleman poezijos yra 
atspausdinę žurnale “Aidai” ir “Drauge” (žr. šešt. pr. 
IV. 26).

Santarvės kraštai galėtų būti 
“skydas”, siekiant atremti So
vietų veržimąsi į Indijos vande
nyną. Bet pasirodė, kad santar
vės kraštai, kaip Pakistanas, pa 
rodė didelį abejingumą. Pakis
tanas, gaunąs sovietų ginklus 
ir kinų tankus, atsisakė daly
vauti neseniai CENTO laivyno 
pratimuose.

Sovietai džiaugiasi Ir giria 
karalių

Santarvės posėdžių išvakarė
se Maskvos Pravda parašė la
bai malonų ir pilną džiaugsmo 
straipsnį, kuriame išgyrė kara
lių (šeiką) Rėzą Pahlevi su “di
džiuoju laimėjimu”, privertusiu 
Vakarus ir jų kompanijas mo
kėti 15% daugiau už Irano a- 
lyvą ir žibalą. Iranui tas laimė
jimas atnešiąs 1 bil. dolerių ka
pitalistų “paslėptos vagystės" 
iš Irano liaudies 1969 m. Tehe
rano sekmadienio spaudoje pa
sirodė straipsnių, kurie sakė, 
kad Maskva pasirinko tris mu
sulmonų valstybes (neminėjo 
vardais, bet jos yra Iranas, Pa
kistanas ir Turkija) savo keliu 
infiltruoti savo įtaką į Vidurio 
Rytus. Sutikus sekr. Rogers ae
rodrome, karalius Pahlevi pasa
kė: “visi amerikiečiai žino, kad 
tik mes vieni krašte parėmėme 
progresą be svetimųjų pagel- 
bos”.

Sekmadienį (V.25) sekreto
riaus ir karaliaus pasitarimai 
buvo “diplomatinės etikos lygy
je”, kas reikštų katės perbėgi
mą per kelią. Tokie patys pa
sitarimai buvo ir su Pakistano 
prezidentu Yahya Khan Lahore 
mieste, Pakistano valstybės sos
tinėje, V.24 d. Pakistanas la
bai yra nepatenkintas, kam JA 
Valstybės sulaikė ginklų prista
tymą iPakistanui dėl Kašmiro 
karo su Indija 1965 m.

Dievo Kūno šventė išryškina 
Didžiojo Ketvirtadienio turinį 
bei reikšmę, primindama tą die
ną žmonijos istorijoje, kai am
žių ženklai baigėsi ir prasidėjo 
Dievo tikrovė. Figūros ir ženklai 
pasitraukė į praeitį, užleisdami 
vietą naujom tikrovėm. Tą die
ną pasibaigė Senasis Testamen
tas, nes simbolinis avinėlis už
leido vietą Dievo Avinėliui.

Visais laikais žmogus aukojo 
aukas, nes auka buvo gyvybinė 
jo prigimties išraiška santykiuo 
se sū savo Dievu. Kai kur tos 
aukos buvo žemės dovanos, ran
kų darbo vaisiai. Kai kur tos 
aukos buvo gyvulio, kai kur — 
žmogaus gyvybė. Tačiau visos 
jos liudijo, jog aukoje žmogus 
susitinka savo Dievą, kaip kū
rinys Kūrėją. Aukoje jis apgai
lestauja savo nusikaltimą — nu
tolimą nuo jam Kūrėjo paskir
to tikslo. Aukoje jis išpažįsta 
savo ryžtą artintis atnaujinta 
jėga ir sąmoningumu į savo pa
skirtį.

Didįjį Ketvirtadienį Paskuti
nėje Vakarienėje Kristus ženk
lus pakeitė tikrovėmis, nes žmo 
gaus aukai — santykiuose su 
Dįevu — reikia dieviškos ver
tės ir dieviškojo masto. Todėl 
Kristus sako galilėjiečių būriui: 
“Štai mano Kūnas ir Kraujas”. 
Visais laikais jūs ieškojote že
mę ir žmogų viršijančios aukos. 
Štai ta auka: Mano Kūnas ir 
Kraujas. Galilėjos Žvėjai ir 
Vynuogių Augintojai matė duo
ną, matė vyną, bet jautė Kris
taus Kūno ir Kraujo galią. Tai 
nekruvinas aukos būdas. Didį
jį Penktadienį Jo auka buvo kru 
vina. Tą dieną Kristus ant Kry
žiaus aukojo auką, kurios nie
kas kitas nepakartos, kurios 
niekas kitas neatstos, nes Jis 
dangų su žeme sujungė, žmogų 
ir Dievą suvedė į sąlytį, kurį 
buvo nutraukęs Adomas.

Dievas pirmajam žmogui su
teikė Šventąją Dvasią, kaip vi
sos giminės atstovui ir protė
viui. Iš čia išvada, kad žmonių 
giminės protėvis galėjo prarasti 
Šv. Dvasia pats sau ir visai sa
vo giminei. Taip iš tikrųjų ir 
įvyko. Kad dovanotų žmonių gi
minei šventąją Dvasią nepraran 
damai, Dievas, pramatydamas 
Adomo nuodėmę, nuo amžių pa
sirinko kitą kelią: paties Dievo 
tapimą žmogumi. Dievystė ir 
žmogystė nepažeidžiamai ir ne
sutraukiamai buvo visiems lai
kams tarn savęs sujungtos. A- 
leksamdrijos vyskupas šv. Kiri
las (miręs 444 m.) šv. Jono E- 
vansrelijos aiškinime sako (Jon.
7. 39): “Dievas — Žodis, kuris 
yra laisvas nuo visokio pasikei
timo, tapo žmogumi, kad kaip 
žmogus pastoviai ir tvirtai atei
čiai įstiprintų duotą prigimčiai 
(žmogaus) dovaną (Šv. Dva
sią)’’ (5 knyga, 2 skyr.).

Dievo Sūnaus tapimas žmogu

Aišku, kad mus visus nostalgijos — tėvynės pasi
ilgimo taip daug metų kamuojamus jau vien Europos 
aplankymas šiek tiek apramina ir, gal būt, ne vienas 
mūsų pagalvojame, gal ten šiapus geležinės uždangos 
bus mūsų širdžiai artimas, patrauklus kampelis jaukiai 
įsikurti. Okupantas rusas moka iš šio mūsų švento jaus
mo (tėvynės ilgesio) pasityčioti ir dar sau kapitalą krau
ti. Jis praskleidžia kelioms dienoms uždangos skiautelę 
mūsų tėvynės sostinėje, atveždamas mūsų artimuosius, 
lyg tuos sugaudytus paukštelius narvely, leisdamas jo 
priežiūroj trumpai su jais pasidžiaugti.

Niekur laisvam pasaulyje to nėra: važiuok, kur tik 
nori, gyvenk ir bendrauk laisvai, su kuo tik nori, bet ir 
čia jaukiau jautiesi tam krašte, kur su žmonėmis gali, 
suprasdamas jų kalbą, nuoširdžiau pabendrauti, dar la
biau, jei čia sutinki begyvenančių savųjų tautiečių. Tuo 
atžvilgiu Europoje randu tinkamiausiais Muencheną ir 
Romą su jų apylinkėm, bet pragyvenimo žvilgsniu aukš
tų kainų vietos. Kas norėtų pigiai pagyventi, sako, turė
tų vykti Jugoslavijon.

Bet mums dvidešimts, kitiems ir žymiai daugiau 
metų Amerikos žemyne begyvenant, jis tapo antrąja 
mūsų tėvyne. Tad, prisimindamas Lietuvą, lietuvišku 
posakiu baigiu: nameliai mano brangūs, man visur pa
togu, bet niekur nėra taip malonu, kaip po jūsų stogu...

(Užbaiga)
PATIKSLINIMAS. Birželio mėn. 5 d. atkarpoje buvo su- 

keistos eilutės. Trečioje skiltyje, 14 - 15 eil. iš viršaus, turėjo 
būti rašoma: “mokytojais — dr. J. Grinium, Bartusevičium, S. An
tanaičiu ir kitais”; ten pat 9 - 8 eil. iš ap. turėjo būti: “metus, 
praleistus panašiose sąlygose moksleivių pabėgėlių bendrabu
čiuose” ir 1.1.

mi iš pat pradžių buvo Dievo 
planuose nuspręstas. Per Dievą 
Žmogų, ir tik per jį, Dievą, ne
atskiriamai susijungė su žmo
gaus prigimtimi. Nuo šio laiko 
žmonių giminė, kaip tokia, nie
kada negali pražūti; dabar mes, 
paskiri žmonės, kaip pastebi te
ologas P. Leon von Rudloff, vi
suomet galime Dievo Sūnuje 
rasti jėgų grąžinti malonei, jei 
ištiktų nelaimei jos netekti. 
Šios galimybės be Dievo tapi
mo žmogumi mes neturėtume. 
Nuo to laiko, kai pats Dievo 
Sūnus teikėsi tapti žmonių gi
minės nariu, juo didesnė suteik
ta mums malonių gausybė. Be 
to, kiekvienam atskiram žmogui 
duota didesnė tvirtybės ir ištiki 
mybės jėga.

Tąją tvirtybės ir ištiRimybės 
jėgą sustiprina šv. Komunija, 
kuri yra sielos maistas. Anot 
šv. Tomo Akviniečio, Dievas ly
giai pasirūpino antgamtiniu mū
sų sielos gyvenimu, kaip ir pri
gimtuoju laikinuoju. Žmogui ne
užtenka užgimti. Tik užgimęs 
turi būti maitinamas, nes be 
maisto tuoj vėl mirtų; ką bekal
bėti apie tolimesnį augimą ir 
vystymąsi. Panašūs dalykai yra 
ir dvasiniame gyvenime. Ant
gamtiniam gyvenimui palaikyti, 
ugdyti ir plėtoti reikalingas sie
los maistas. Šis sielos maistas 
yra šv. Komunija, čia kyla rei
kalas šį maistą priimti. Be to, 
i’s vra aiškus ir iš šių Kristaus 
žodžių: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų 
sakau jums; jei nevalgysite 
Žmogaus Sūnaus kūno ir neger
site jo kraujo, neturėsite savy
je gyvenimo” (Jon. 6,53).

' K. Br.

Karo baimė matyti šios vietnamie
tės, laikančios rankose kūdikį, 
vykstant kovoms prie Tam Ky.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 7 d.

Della Petrauskienę, 7119 S. Artesian avė., sveikina Ed. Bertha, The 
Reruben Donnelley b-vės pareigūnas, ‘‘Yellow Pages” redaktorius, 
kadangi ši Chicągoj vykusioj gėlių parodoj laimėjo spalvotą televi
ziją. bendrovė visus dalyvius kvietė dalyvauti jos laikraščio kon
kurse, surasti laikraštyje daržininkystės ir sodininkystės skelbimus. 
Petrauskienė buvo viena laimėtojų ir labai džiaugiasi, nes tokios 
televizijos seniai norėjusi.

— Tarptautinės kataliku ar
timo globos organizacijos “Ca
ritas Ihternationalis’’ generali
nis sekretorius prel. Bayer, 
specialiu lėktuvu išskrido j 
Biafrą Afrikoje Šventojo Tėvo
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AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psL, bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai; ‘‘Mano širdy — tėviškės 
žemė: aŠ gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

$2.00.
Illinois gyventojai prie knygos 

kflinos turi pridėti 5 proc. mo
kyčiams.
tiliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiJi
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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ORĄ PRO NOBIS POPULAR LITHUANIAN
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri,

kad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja- 

nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 

daugiau šiais laikais, kai beveik 
isa žmonija suskilusi j tuos du 
rontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5, proc- mokesčiams.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge". Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.
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Xun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 

tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar rieišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių Ir gražių minčių rinkinys)

$1.00

metai su dievu,
(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ..............
$0.40
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pavedimu rūpintis 24 italų tech
nikų išlaisvinimu; 24 italų tech
nikai, dirbdami Nigerijoje, prieš 
keliolika dienų pateko į biafrie- 
čių nelaisvę ir iki šiol neturima 
apie juos žinių.

^ NORI PIRKTI

IEŠKAU PIRKIT MARQUETTE 
PARKE BINGAIDVV

su 3-mis miegamais ir garažu. 
Tarp 59-os ir 71-os; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi- 
liepti tel. HE 4-8431.

DĖMESIO!

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

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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R E C I P E S 

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

Puiki dovana lietuvėms lr nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.59
llltnot* State gyventojai prie balnos

turi pridBt.1 5% taksu.

Užsakymus siųsti;

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

CLASSIFIED GUIDE
ii E A L E S T A T E
~ HIOKORY HILLS 

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

8489 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

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.

Mūr. 4 butų. Lietuvių apylinkėje, 
50th ir 16th St., Cicero. 3 po 5 
kamb. ir 6 kamb. Pilnas rūsys. Pa
jamų $4,700. Pilna kaina $25,500. 
SVOBODA 3739 W. 26th Street, 
Tel. LA 1-7038.

Savininkas parduoda — 5616 S. 
Troy. Erdvus 5l/2 ir 6*^ kamb. ir 
beismente kambarys. Mūras. Nau
jas garažas. Apkaltas porčius. 
$200 pajamų ir savininkui butas* 
2-me aukšte. 778-4254.

Mūrinis 5 metų. 3 miegamųjų. 
Labai gera vieta Marąuette Parke.

778-6919
Medinis — 5 katmb. ir 3 kamb. 
išnuomoti. Naujas pečius, naujas 
stogas, nauja vonia. Žemi taksai. 
Nebrangus. Marąuette Parke.
PR 8-6916.
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285
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BERWYN. Mūr. 3-jų butų namas, 
apyl. Harlem ir 35th St. 3-3-4 kam
barių. Pajamų $327 per mėn. 
Modern. virtuvės ir vonios. Mokes
čiai tik $210. $28,900. SVOBODA, 
2134 So. 61st Court, BI 2-2162. 
Jei neatsako, skambinkite — 
LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

IŠNUOM. 4 kambarių butas su bal- 
daia Centr. apšildymas. Emerald 
Avenue ir 32nd Street.
; - TEL. — CA 5-2847

Išnuom. kambarys moteriai. Vi
si patogumai. Marąuette parke.

TEL. 787-0948
IŠNUOM- kambarys nerūkančiam 
vyrui (gali būti pensininkas) prie 
vieno asmens. Visi buto patogu
mai. Kreiptis 1-me aukšte —

5924 So. Troy Street

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
te. Marąuette pko. centre. Suau
gusiems. Tel. GR 6-1654

Išnuom. 4 kamb. butas (2-me aukš
te) su baldais, kuru ir šviesa. 
Brighton Pke., 40th ir Campbell 
apyl. Užimti galima nuo liepos 1 
dienos Skambinti GR 6-6462.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Ageney, 2925 W. US. PR 8-B0S2 
Nelaukit — uislreg-lfltruok.lt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dSl pa. 
tarnavimo nemokamai.

MISCELLANEOUS

e L £ S
banketams, laidotuvėms

G
Vestuvėms,
Ir kt.

GU2AUSKŲ 
BEVKRLY HILLS GEUNYOIa 

2443 VV. 6Srd St., Chicago, Blinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

lllllllllllllimillllllli'Hlllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiit

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Skelbkitės “Drauge”.

REAL ESTATE

GIVE-A-WAY
Labai dailus 7 kamb. Cape Cod. 

namas ant didelio 45 p. sklypo. 4 
■mieg., valgomasis kambarys. Visas 
namas turi centr. air conditioning, 
elektrinis oro filtras. 2 maš. gara
žas. Rūsys “panelled”. Į pietus nuo 
83-čios, arti Pulaski. Kitur gyven
antis savininkas nori skubiai par
duoti už labai pigią kainą — tik 
$22,500. Skubėkite.

Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Nebrangiai parduodamas Marąuet
te pke. — 2519 VV. 71 St. 2-jų 
aukštų modernizuotas namas su 
pilnu rūsiu. Viršuj 5 kamb. butas, 
nauja spalv. vonia, keramikos ply
telės, virtuvėj kabin., apačioje di
delė biznio patalpa ir 2 kamb. 2-jų 
auto garažas. Skambinti po 6 v.v. 
778-8378.

TAI GYVENIMAS
lį/2 aukšto, 2-jų butų — S’Ą ir 5 
kamb., plius gražiai apsodintas tuš
čias sklypas šalia. Atskiri šildy
mai. Daug gerų priedų. 2 maš ga
ražas. Puikioj vietoj, arti 46th ir 
Califomia. Pilna kaina tik $19,500. 
Veteranui tereikia įmokėti vos 
$900.00. Nepraleiskite progos.

Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

6 room brick. 3 bedroom, centrai 
air-eonditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park, near schools and 
churches.

CALL — PR 8-5886

2-jų butų po 6 kamb. namas. Karš
tu vand. apšildomas. 50 p. sklypas. 
Apyl. 68 ir Campbell. Skambint 
927-0525 arba RE 7-7893.

Parduodamas gerame stovy 6 
kamb. mūr. bungalow. Nub sienos 
iki sienos kilimai,; plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 787-7526.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kuiub. med. Visas atnau- 

Jlntao. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys 
Garažas. Atskira gazo Šilima, 
$22,000r, ir B kamb. uied. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Brdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

B. 4 ir 2-jų kamb. med. S kamb. 
rūšy. žemi mokesčiai $18.500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po kamb. Ir 4
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tu 

Notary Public

278" VV. 4Srd St. — CL 4-2390

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member at M L8.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 VV, Cermafk R<L Cicero, OI. Tel. OL 6-2233 
Tarime Alintus namų Ciceroje, Benvyne, Blverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininoM prlemimėkioee. Prašome atbukti | mūsų įstaiga 
Ir Išsirinkti U katalogo

E Al E S T A E

Georgian stiliaus namas — 2414 
VV. 83rd St. Centr. air conditioning, 
nauja centr. krosnis, 2 dideli mieg. 
kamb., kilimai, virimo pečius 2 
maš garažas. $21.500.

TEL — HE 4-5764

Mūr, 5 kamib. “randi” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.: 
11330 So. Natoma Avė. Savininkas

VI 7-0350.___________________
Navininkas parduoda — 4105 S. 
Artesian, mūr. ir med. namą. Di
delis sklypas, garažas, centr, gazu 
šild 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy, 2 
pilnos vonios. Pilna pastogė. Šva- 
rus Apžiūrėti galima visą laiką.

Geras mūras — 3 butai po 5 
kamb. ir graži taverna pardavi
mui. Geros pajamos. Labai priei
nama kaina. Skamb. 523-7364-

Arti Marquette pko.
S metų modemus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2% vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. įver
tinti reikia, pamatyti. Prie S3 ir Ca- 
lifornia. Kaina $44,900.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami Ui me
tų senumo 2-Jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Tu

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš

tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. narnas -— 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningos tavernos biznlst. $35,000.

Marąuette Pkę. mūr. 2-jų aukštų 
namas. IlidelS patalpa bizniui ii- 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18,900.

Prie 71 ir LVestern — Med. 6
kamb. namos.Pirkslte $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
12-os batu nfl.nja* mūr. namas 

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

B kamb. 10 metų de luace mūr. 
bunga.low. prie Marąuette pko. 1 4į 
vonių. įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
gar&ž&a,

aukšto, 2 butai—6 lr « kamb. 
18 metų mūr. prie 71 tr Sacramento 
įruoštas rūsys. Izvtgubas mūr. gara
žas. $85,000.

2 po ū kamb. (8 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. MŪr. Prie 67 tr Calltornla. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr Callfornia. $19,000.

KM kmb. 8 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
5jį kamb. 6 metų mūras. Platus 

lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900.

2-Jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kam'b. Gazo šildymas. Prie Maria 
High. $27.000.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Apartmentinis mūras. 2-jų aukš
tų. 2 blolcai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti.

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija. 1 % akro žemSs, 
8 n.uto garažaa Prie Stevenson 
Hlghvvay, Lemonte $50,000,00.

įjotas SO p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų narnas Marąuette 

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

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24.800.

VALDIS REAL ESTATE 

2458 W. 69th St. RE 7-7200

D ® M E S I O !

RADIO PROGRAMA
Sopiausia . 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 lr ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dųtės pasaka. Programą veda —- 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltlc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

REIVVANTED — VYRAI

UPHOLSTERER
Esperienced in pnoduetion of simple 
seatlng and furtitūre for small com
pany. Excellent opportunity for right 
man.

SIMPSON-BOSVVORTH CO. 
2525 N. Ashland Avė.,

Tel. 528-8422

WAREHOUSEMAN
Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Major Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Call 372-4036. Ask for Rili Hill 
or Pete Pederson.

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS valymo 
darbui namuose dvi dienas savai
tėje. Rekomendacijos reikalingos. 
Beverly apylinkėj. Skambinti — 
239-1865.

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For exclusive motei in Dės Plaines, 
Ui. Ekceilent conditions and bene
fits.. Apply in person.

HOLIDAY INN 
Mannheim & Touby, Dės Plaines

“HI, NEIGHBOR”

WE NEED 
HELP!

We Are A 
Manufacturer Of 

Corrugated Products

PRIDE CONTAINER 
CORPORATION

We have inunediate open- 
ings for experienced per- 
sonnel in all departments

Please apply in person 
at

4545 W. Pakner 
Chicago' Illinois

HELP VVANTED — VYRAI

SHEAR OPERATORS
Sėt—U p And Operate

WHY NOT WORK WITH ;A COMPANY THAT HAS A FUTURE 
AND THAT CAN PROVIDE YOU W1TH A FUTURE.

A COMPANY THAT IS GOING PLACES AND WANTS YOU TO 
GO WITH THEM.

DOES YOUR PRESENT JOB OFFER THESE BENEFITS9 
WE DO!

1. Nine paid and guaranteed holidaya
2. High starting rate plūs guaranteed periodic inereases 

3. Incentive bonus on every job
4. Company paid Insurance
5. Paid vacations
6. We have never had a lay-off
7. Plenty of opportunities for job promotions
8. Excellent working conditions in our 2 modern plants

WE HAVE PEOPLE IN THE ABOVE JOBS VVH'OSE AVER AGE 
EARNINGS ARE . . .

$3.63 PER HOUR

APPLY NOW

CHICAGO EASTERN CORP.
200 North Prospect Street, Marengo, Illinois 

Phone 1*815-568-7264 cj

HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
15xperienoed sober man tor exelu- 
sive motei in Dės Plaines escell 
aondttions and benefits.

Apply In persoų.
HOLIDAY INN

MANNHEIM & TOUHY
HES PLAINES, ILLINOIS

POLISIIER 
AND BUFFER 

Plathig Job Shop
Experlenne necessary (.n finisbing 

all types of metele. Call: ,

TEL. — NE 1-4324

W E NEED
JOURNEYMEN
MACHINISTS

LATHE
OPERATORS

Full or Part Time
Paid Vacations. Paid Holidays & 
Excellent Insurance Program.

Apply In Person, VVrite or Calli 
(815) 962-8884

VALUE MACHINE ANO 
TOOL COMPANY

2125 Kishwaukee St„ 
Rockford, Illinois

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shift 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
workers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear oi' 832 š. Central Avė.)

Industrial Metai 
Fabricator 
— n e e d s — 

HELI - ARC 
WELDERS

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

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50flt Street 

Cliicago, llllnals
Reikalingas vyras valymo darbui. 
Dirbti pilną laiką. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus. RE 7-5168

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

lfltruok.lt


Marąuette^ Parko lituanistinės mokyklos aštunto skyriaus mokytoja Z. 
Visockienė įteikia atestatą abiturientui Mariui Slapšiui. Šalia jos 
mokyklos vedėjas Pr. Razminas.

Nuotr. V. Vaitkaus

4 VILKĖKITE LIETUVIŠKOS DVASIOS 
RŪBAIS

Gegužės 31 d. pavakary ren
kamės į Gimimo .Sv. P.M. lietu
vių parapijos salę atsisveikinti su 
Marąuette Pk. lituanistinės mo 
kylklos absolventais. Salėj tau
tiniais motyvais papuošti rikiuo

jasi stalai, prie jų tėveliai, įnamy
stės, mokyklos mokytojai, parapi

jos klebonas prel. V. Černaus- 
kas, parapinės mokyklos vedėja 
seselė Emmanuel, seselė Regis, 
seselė Perpetua, kun. J. Kuzins- 
kas ir, tėvu Komitetas. Scenoje 
dviem eilėm susėda 30 absolven
tų, gražiai pasidabinusių, rimti
mi gyvenančių, o jų veideliuose
spindi džiaugsmas.

Mokyklos vedėja Pranas Raz- 
minas pedagogiškai ir tėviškai 
šiltu žodžiu atsisveikina šios mo
kyklos auklėtinius ir savo trum
putę, bet pamokančią kalbą bai
gia žodžiais: “Vilkėkite lietuviš
kais dvasios rūbais, likite gražaus 
gyvenimo pavyzdžiu, būkite lie
tuviais ir vertais savo tėvų vai 
kais. Lietuviais esąme gimę, lie
tuviais turime ir būt Tad tegul 
Dievas jus laimina jūsų gyveni
mo keliuose”.

Prie mokyklos vedėjo linkėji
mų, nuoširdžius sveikinimus 
jungia šios parapijas klebonas 
prel. V. Čemauskas, sakydamas: 
“Mes esame gimę lietuviais, lie
tuviais ir pasilikime. Dėkoju tė
veliams už gražų vaikučių auklė
jimą ir džiaugiuosi jūsų, vaiku
čių pasiektu mokslu šioje mokyk
loje. Aš jus sveikinu ir Dievas te
laimina jūsų pastangas, telaiko 
jūsų širdelėse visą gyvenimą tai,

P ką įgijote šioje mokykloje ir te
išlaiko mūsų tautą ir įpročius. 
To, manau, kiekvienas iš mūsų 
norime”.

Mokyklos vedėjas Pr. Razmi
nas ir šio skyriaus mokytoja Zi
ta Visockienė, dalyvaujant tėvų 
komiteto pirm. Lintakui, įteikė 
baigusiems pažymėjimus ir tėvų 
komiteto dovaną-po lietuvišką - 
Gintarės Ivaškienės knygą 
“Baltasis stumbras”.

kytoja Zita Visockienė, primin
dama, kad išvykstantieji iš šios 
mokyklos atsisveikina ne tik su 
šia mokykla, bet ir su pirmuoju 
savo jaunystės etapu. Linkėjo 
išaugti pozityviai galvojančiais 
žmonėmis. J gyvenimą žvelgti 
kvietė iš abiejų pusių, ragino ne
būti egoistais, bet širdyje nešioti 
tikro žmoniškumo meilę, kas 
užtikrintų kiekvienam laiminges
nį gyvenimą. Priminė ir pareigą 
mokytis, nes mokslas žmogų ve-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
AUKATO PAREIGŪNO 

LIETUVIO ISIJEISTUVfiS
bovietėje Antaną, pakeldamas 
ranką ar kitaip jį pasveikinda-

* r , n- |vęs, žodį, kitą su juo persimes-
Antanas Joncha Ch.cago Ri- |d ir SVPtimieji tuo nesistebė_ 

vet and Machine Co. General.- davę. Liotuviai jausdavosi sau- 
ms Superintendentas, išdirbęs
šioje kompanijoje 31 metus ir 7 
mėnesius, nuo birželio 1 d. išėjo 
į pensiją. Jis yra senosios ateivių 
kartos susipratęs lietuvis ir, ypač 
praeity, kaip jis, taip ir jo žmo
na Ona, veiklūs įvairių lietuviš
kų organizacijų nariai. A. Jon- 
chos dėka nemaža naujųjų atei
vių gavo darbą jo vadovaujamo
je įmonėje.. Dėl savo sumanumo, 
iniciatyvos, sąžiningumo ir įgy
to patyrimo A. Joncha buvo iški
lęs fabrike iki pačių viršūnių, va
dovybės ir darbininkų tarpe bu
vo aukštai vertinamas. Ten visi 
jį žinojo, kaip lietuvį. Jis ne tik 
kad niekur nesigėdino savo tau
tybės, bet susitikęs lietuvį fabri
ke ar net ir savo kabinete susi
durdamas su tautiečiais (kartais 
ir svetimtaučių aukštųjų parei
gūnų tarpe) kalbėdavosi lietu
viškai bei stengdavosi jiems pa
dėti.

Chicago Rivet and Machine 
Co. dirbą lietuviai birželio 1 d.

da į' gražesn- gyvenimo ateitį. J esam susirinkę pagerbti savo bo-
dėkos šiltu žodžiu prisiminė ir 
mielą talkininkę seselę Regis.

Po iškilmingosios pažymėjimų 
įteikimo dalies, 8 skyriaus moki
niai paskutinį kartą šioje mokyk 
loję suvaidina mokyt. Z. Visoc- 
kienės eiliuotą vaizdelį, kurį pa
vadinčiau “Padaužos mokinio 
Rimučio teismas”, kuriame tiek 
daug gražaus humoro, vaiz
duojančio šių dienų mokinį ir tė
velius, gi vaizdelio baigmėje su
tinkame daug ko pamokančio.

Po oficialiosios ir linksmosios 
meninės dalies, absolventai drau
ge su tėveliais vaišinosi ir dar 
valandėlę pagyveno gražiomis 
nuotaikomis, reikšdami didelį dė 
kingumą tiems, kurie taip siėlo- 
jasi ir dirba, kad mūsų augantis 
atžalynas eitų doros, žmonišku
mo ir tėvynės meilės keliais. Vi
sus vaišino 8 skyriaus R. Slap- 
mamytės, vadovaujamos R. Slap- 
šienės ir L. Derenčienės.

Tai buvo džiugi, miela, labai 
trumputė šios darbščiosios Litu
anistinės mokyklos gyvenimo a- 
kimirka, bet į lietuvišką gyveni
mą nešanti didžią viltį.

Sekmadienį, 8 vai. ryto, dar 
kartą susirenkame į Gimimo Šv. 
P. M. parapijos bažnyčią dvasi
niam susikaupimui. Tuo laiku 
Šv. Mišių metu jau antri me
tai gieda mokinių choras. Ir šį 
kartą trys (kun. St. Ylos žodžiai) 
Br. Markaičio sukurtos trumpas 
giesmelės nuskambėjo švelniais
vaikučių balseliais, o kai ketvir- 

Pasirodo, kad iš 30 obsolen-f toji skambėjo., “laimink Dieve 
tų, Jonas Juozevičiųs, Vilija Ke —“ T-

^relytė, Dainė Narutytė, Lioreta 
Plienaitė, Pranas Pranskevičius, 
Violeta Sobieskytė, Mirga Šerep- 
kaitė, Algis Tamošiūnas ir Lia
na Ramonaitė mokyklą baigė 
labai gerais pažymiais ir jie buvo 
išskirtinai atžymėti, įteikiant

mus visus. Ir tėvynę mūs bran
giausią ir senuosius tėvelius”, 
manau ne vienam iš bažnyčioje 
buvusių suspaudė širdį graudu
lys. Po pamaldų parapijos salėje 
visiems giesmininkams - vaiku
čių choro dalyviams ir jų tėve
liams buvo suruošti pusryčiai.

jiems LB Marąuette Parko apy- Prel. V. Čemauskas, parapijos
linkės valdybos dovanas - po Ma 
Čemio poezijos knygą.

8 skyr. vardu padėkos gražų 
žodelį taria mokytojams ir tėve
liams Mirga Šerepkaitė.

V. Sobieskytė ir T. Vaitkus, 8 
^skyr. atstovai perduoda septin

tokams tradicinį raktą, kuriame 
yra įrašyti šios mokyklos bai
gusiųjų mokinių kelių metų skai
čiai. Įteikdama raktą V. Sobies
kytė švelnaus humoro kupinu 
žodeliu pasveikina septintokus ir 
jiems primena pareigą, dar me
tus “kentėti” šioje mokykloje.

Raktą priima 7 skyriaus atsto
vai R- Kubiliūtė ir S. Gylys. R. 

^Kubiliūtė visos klasės vardu, pri
imdama raktą, dėkoja aštunto
kams už linkėjimus ir pasižada 
visos klasės vardu "būti prana
šesniais ir geresniais už iš šios 
mokyklos išskrendančius.

8 skyriaus mokiniai savo mielą 
mokytoją Z. Visockienę atsisvei
kina gražia gėlių puokšte, kurią 
įteikė V. Kerelytė.

Gražiu pamokančių, žodžiu su 
savo auklėtiniais atsisveikina mo-

prasta, bet pasitaiko ir neįprasti
nių įvykių.

Prieš Balfo pikniką, Cicero 
balfininkai, kaip kad buvo daro
ma per praėjusius 20 metų, iš
ėjo aplankyti apylinkės lietuvių 
ir nelietuvių prekybininkų, kurie 
yra daugiausia palaikomi mūsų

gus, turėdami tokį dėdę savo už- tautiečių. Buvo surinkta gana 
nugaryje. Dabar ilgą laiką būsin-jdaug jr vertingų aukų piknikui, 
ti jaučiama tuštuma, tačiau su!Taipgi aplankė Hardtvare krau- 
juo dar susitiksime lietuviškose j tuvę, esančią, prie 14-tos gatv, 
organizacijose ar ir privačiai. Prekybininkui atsisakius ką
Markus suminėjo A. Jonchos nuo
pelnus ir linkėjo jam sveikatos 
bei ilgiausių metų. Dirbančių 
šioje kompanijoje lietuvių vardu 
išleistuvininkui įteikta dovana.
Pabaigoje, susijaudinęs, trumpą 
žodį tarė ir pats išleistuvininkas. 
Jis pasidžiaugė tokiu lietuvių bū

nors aukoti, rinkėjai be jokių kal
bų išėjo pas kitus, bet po kelių 
minučių, minėtas prekybininkas 
su policininku atsivijo rinkėjus 
ir perdavė juos kaip nelegaliai 
vykdančius rinkliavą. Policinin
kas susisodino į mašiną O. Za- 
ilskienę, J Pupelienę ir V. Šim- 

riu/susirinkusių jį pagerbti 7r įa- kų, nusivežė į policijos būstinę.
reiškė, kad esą gerbiami tie, ku
rie jau numiršta, o jis gi pa
gerbtas dar gyvas. A. Joncha iš
reiškė nuoširdžią padėką vi
siems. K.Gmž.

B ALPININKŲ NUOTYKIAI

Susisiekus su miesto pareigunu 
Kimbarku, kuris išaiškinęs reika
lą ir pasakęs, kad yra viskas 
tvarkoje, rinkėjai buvo grąžinti 
atgal ir tęsė toliau savo rinklia
vą.

Kad atsisako aukoti yra natū
ralu ir niekas nestato reikalavi
mų, bet kad prekybininkas, kuris

Balfo aukų rinkėjai ne tik pa
švenčia daug laiko pravesti rin
kliavoms, bet kartais tenka per-1 pragyvena iš lietuvių vien kad 
gyventi ir įvairių nuotykių. Kad'įrodytų, kad jis nusimano daug 
būna neįsileidžianti, arba sako- i teisėje, griebtųsi tokių žygių, yra 

The Homestead restorane suren- ma kad ateitų kitą dieną yra į-1 retas įvykis. A.P-lis
gė A. Jonchai išleistuves, kurio- I------ —_____________ ____________________ ____________ _ __
se dalyvavo gražus tautiečių bū
rys. Visų dalyvių vardu tarė žo
dį Markus, pažymėdamas, kad

są ir bičiulį Antaną, išeinantį į 
poilsį. Esą, žinom savijautą išei
nančio, o taip pat ir savo netek
dami jo. Kalbėtojas priminė, kad 
kiekvienas lietuvis susitikęs dar-

ir į bažnytinį vaikučių mišrų 
chorą.

Su tokiomis gražiomis nuo
taikomis ir baigė ši didelė litu-. 
anistinė Marąuette Parko mokyk
la mokslo metus. Malonaus ir 
mielo poilsio daug dirbusiems 
mokytojams ir mūsų jaunimui.

Tikime, kad rudenį vėl susi
tiksime visi bendrame darbe.

J. Janušaitis

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

tų kompartijos kontroliuojamos. 
Jokia Bažnyčia negali turėti nuo
savybės ir net už nusavintus mal
dos namus turi mokėti aukštą 
nuomą. Rusijoje rinkimuose bū
na tik tiek kandidatų, kiek reikia 
išrinkti. Jokio pasirinkimo rinki
muos nėra. Konstitucijoje įra
šyta teisė respublikai net atsis
kirti nuo Sovietų Sąjungos, ta
čiau, kai Čekoslovakija, net ne
buvusi Sovietų Sąjungos sąstate, 
pradėjo savarankiškiau tvarkytis, 
tuojau buvo okupuota. Gyvento
jams neleidžiama nei “balsuoti 
kojomis” - persikelti užsienin. 
Pabėgantieji šaudomi 

Pagal prof. Nutter, Sovietų pri 
verčiamųjų darbų stovyklose po
kario metais buvo iki 8 mil. žmo
nių. Bausmės vykdomos dauge
liu atvejų valdininkų nuožiūra; 
tokių laisvų teismų, kaip demo
kratiniame pasaulyje, nėra. Gy
ventojai privalo turėti pasus ir 
net su pasais iš provincijos atvy
kę į miestą be specialaus leidimo 
negali pasilikti ilgiau 5 dienų. 
Darbininkai privalo turėti dar
bo knygutes ir turi daug sunku
mų, jeigu į jas įrašomas neigia
mas įrašas.

Tik raudonieji buržujai, komi
sarai Rusijoje turi vilas, pilnas 
prekių krautuves ir jiems nerei
kia stovėti eilėse.

II pasaulinio karo metu net 
septynios tautybės buvo ištisai 
deportuotos iŠ gyvenamųjų vie
tų. Novosibirske tik 18 proc. 
gatvių išgrįsta, Sverdlovske - tik 
40 proc. Vidutinės šeimos paja
mos Sovietuose yra 1,500 dol. 
metams, kai JAV-se jos yra apie 
7,400. Amerikiečiai penkis kar
tus geriau gyvena negu Rusijos

klebonas, vienu nuoširdžių ačiū 
vaikučiams padėkojo už Dievo 
garbinimą lietuviškomis giesmė
mis. Ansamblio vedėjas V. Gu
tauskas, kuris šį chorą išmoki
no ir kas sekmadienį jam diri
guoja bažnyčioje, dėkojo muz. V.
Baltrušaičiui už palydą vargo
nais ir choristams už pasišventi
mą anksti keltis ir nepraleidu- 
siems pamaldų įteikė po dovanė- 
lę-lietuviškų dainų rinkinėlį.

Pažymėtina, kad vaikučių cho
rą organizuoti pradėjo muz VI.
Baltrušaitis prieš maždaug du 
metu. Pradžioje giedojo tik ber
niukų choras, o po metų į cho
rą įsijungė mokyklos ansamblis' žmonės. Sovietuose vienas auto-
su vadovu mokyt. V. Gutausku 
ir dabar gieda jau mišrus choras.

Mokyt. V. Gutauskas džiaugė
si, kad choras vis auga dalyvių 
skaičiumi, yra paruošęs 20 giesm
inių ir jau giedojo 21 sekmadienį 
bažnyčioje.

Būtų džiugu, kad choras tikrai 
išaugtų į didelį, nes ansamblyje 
dalyvauja net 190 šios mokyklos 
mokinių, kurie galėtų įsijungti

mobilis tenka 135 Šeimoms, o 
JAV-se iŠ trijų šeimų jau dvi tu
ri automobilius. Apskaičiuojama, 
kad Sovietuose apie 70 proc. lais 
valaikio reikia praleisti stovint 
eilėse prie krautuvių. Sovietų že
mės ūkis tiek atsilikęs, kad net 
caro laikais eksportavusi grūdus, 
Rusija dabar juos turi užsieny 
pirktis.

J. Daugi.1
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ALDERMANAS MIKE

Otto Januosek, 70 metų, nuo 
1943 metų buvęs 22-ojo tvardo

SKRIDIMAI GRAIK1-1ON

Olympic oro linija birž. 11
aldenmami, mirė mo širdies Į d- Prax^čs pirmadienio ir trečia-
smūgio.
nį.

Palaidotas penktadie- dicnio skridimus iš 
rodromo j Atėnus.

O’Hare ae-

A. -J- A.
PRANUI OLŠAUSKUI

mirus,
jo sūnų ČESLOVĄ ir marčią STASĘ OLŠAUSKUS, bei 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Norman ir Sofija Buršteinai

Mielai
MARIJAI RAUBIENEI (Namikaitei) 

mirus, jos vyrą FELIKSĄ RAUBĄ, jos tėvelius, bro
lius, gimines ir liūdinčius draugus nuoširdžiai 
užjaučiame.

Ona Bakaitienė, Rimas Bakaitis, 
Dalia Bakaitytė ir kun. F. Gureckas

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

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

AREA CODE 312 247-2425

Mylimam broliui, vyrui, tėvui

A. -Į- A.
dailininkui Kazimierui Žilinskui 

mirus, brolį PETRĄ ŽILINSKĄ, žmoną DR. MARIJĄ 
ŽILINSKIENĘ ir dukrą IRENĄ KUPREVIČIEN? bei jų 
artimuosius giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučia
me.

E. ir S Alšenai 
K. ir Z. Gobiai 
A. ir P. Razgaičiai

Mielai sesei

A. f A. MARIJAI RAUBIENEI mirus, 
jos vyrą FELIKSĄ RAUBĄ, tėvelius JUOZĄ ir SOFIJĄ 
NAMIKUS, brolius VYTAUTĄ ir GEDIMINĄ ir jų šei
mas ir brolienę STASĘ (Vilniuje) nuoširdžiai už
jaučiame.

Lietuvos Dukterų Draugija

A. -j- A.
PRANUI OLŠAUSKUI mirus, 

jo sūnų ČESLOVĄ su šeima ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

R. Memėnienė ir 

duktė Milda

IGNUI JONIKUI,
jo žmonai A. + A. LAURINAVIČIŪTEI - JONIKIENEI 

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia
»«

Liuda ir Kazys Griauzdės

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 
•m. birželio 6 d., 2:45 vai. ryto mirė mūsų mylima žmona, duk
tė ir sesuo.

A. A.

MARIJA M. RAUBA
NAMIKAITfi

Gyveno 2315 W. Marąuette oRad.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 9 d. iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnj-čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras Feliksas, tėvai Juozas ir Sofija Namikai, 
broliai Vytautas ir Gediminas su šeimomis. 

Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345

A A.

JOSEPH P. WHITE
WAITEKŪNAS

Gyveno SSSl W. 78th Place.
Mirė birželio 5 d., lllllft, sulaukęs m. amžinus.
Gimė Nuriji Cblengo, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josepblne (Idoskytė), 3 

sūnūs: Josepli, marti Itila. I tlijiaiil, nuirti A uita. ir Robert, mar
ti Naney, 5 anūkai, brolis tVnlter, brolienė Jcun ir šeima, 2 se
serys Alice ir Onora Wliltc, uošvė Kazimiera Auėiūnienė, 3 švo- 
«enkos: Gasbuira Sinitli su vyru John. Hattie Balutis sti vyru 
Paul, ir Marge Rieks su vyru Roy, nvogerls Ghester Austln su 
žmona Leonu Ir kiti giminės, draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mežaikos - Evans koplyčioje, 0845 S. 
\Vestein Avė.

Iiaidotuvės_ jvyks pirmad.. birželio » d„ Iš koplyčios tt vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks_ gedulingos pamaldos už velionies siela. po pamal
di, bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyt auti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, SCNėK. MARČIOS IR ANŪKAI, 

laidotuvių direktorius Mažeika . Evans. TeJ. RE 7-8000.

Dvidešimt Vienerių Metų 
Mirties Sukaktis

FRANK ZELSKY
Prabėgo dvidešimt vieneri liūdni metai, kai mime palikai,
Kai tave priglaudė tie šalti kapai.
Daug vilties turėjai su manim dar gyventi.
Bet ankstyvos mirties negalėjai išvengti.
Viskas, kas mums liko — tik tavęs gailėti 
Iriant tavo kapo gėles padėti.
Ilsėkis ramiai.

Už velionies sielą šv. Mišios atnašaujamos kiekvieno mėn. 
pirmą penktad., 8 v. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioj, Chicagoj.

Maloniai prašome — gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti a. a. Frank Zelsky savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, duktė Frances, žentas Ohester FUs, 
anūkės Jane, Jean ir Jill.

A. -į- A. FELIKSAS BOTON
Gyveno 3520 W. 62 Place.

Mirė birželio 4 d., 1969. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vera (Vazgnuskaitė) 

ir sūnus kun. Juozapas Boton.
_ Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 63rd St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 9 d. iš koplyčios 9 
I vai. ryto bus atlydėtas' Į St Nicholas of Tolentine parapijos 

bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir sūnus.

Laidotuvių direkt. John E. Egan. Tel. LU 2-2000
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X Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus valdybos 
posėdis įvyko gegužės 29 d. 
skyr. pirm. Antano Giintnerio 
namuose. Dalyvavo visa valdy
ba, kuri apsvarstė bėgančius or
ganizacinius reikalus ir padarė 
nutarimus nario mokesčio, lei
dinio medžiagos surinkimo, lėšų 
telkimo ir kitais klausimais.

X Dr. Br. Krakaitis, Roches
ter, Mich., pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo 5 dol. aukų 
spaudai, paremti. Dėkojame.

X Lietuvos Dukterų draugi
jos narės kviečiamos dalyvauti 
atsisveikinime su mirusia sese 
Marija Raubiene 'šį setkmadienį, 
7:30 v.v., Petkaus Ikoplyčioje, 
2533 W. 71st St.

X Helen Širvinskienė jau tre
čia savaitė kaip gydosi namuo
se, buvo sunkiai susižeidusi ran
ką.

x LB Dramos studija baigė 
mokslo sezoną ir išsiskirstė va
saros atostogoms. Studijos na
riai susirinks rudenį.

X Lietuvių Radijo Forumo 
programoje šiandien vakare, 
šalia pasikalbėjimų, bus per
duodamos vyrų choro dainos, 
dirig. VI. Baltrušaičio, niekad 
per radiją negirdėtos, ir Mar- 
ųuette Parko parapijos choro 
lietuviškų mišių ištraukos.

X Prel. J. Balkūnas vysk. A. 
Deksnio pagerbimo iškilmėse 
sakys pamokslą birželio 29 d.
3 v. p. p. švč. P. M. Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke.

A. a. Vincento Petkaus viene
rių metų mirties sukaktis buvo 
paminėta gegužės 22 d. Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje, šv. Mi
šias atnašavo a. a. Vincento 
Petkaus sūnus kun. Leo Petkus. 
Dalyvavo visa šeima, net dukre
lė Estei 1 a Prugh, atvykus iš 
Arabijos. A. a. Vincentas ir jo 
žmona Stella Petkus — visų vie
nuolynų amžini nariai ir gerų 
darbų rėmėjai.

x Vlado Jakubėno fortepiono 
mokinių rečitalis įvyks Jaunimo 
centre, birželio 13 dieną, penk- 
tad., 7 vai. vak. (pr.)
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, namuos, 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės 'Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su raznkom — 
Skambinti telef. 436-0446. tsk )

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

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

X J. Puodžiūno Baleto Stu
dijos Vakaras įvyks šį šeštad., 
birželio 7 d., 7:30 v. v., Jauni
mo centre. Visi kviečiami atsi
lankyti. (pr.)

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

x Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
ST-TO 8734 tsk )

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. 434-4660. (sk.)

X Beverly Sliores, Ind., prie 
ežero išnuom. naujame name 4 
kamb. butas metams, vasaros 
sezonui ai' savaitėms. Skambin
ti po 6 y, v. 925-6130. (ak.)

X Vysk. Raymond P. Hillin- 
ger, Chicagos arkivyskupijos 
augziliaras, pranešė, kad jis da
lyvaus vysk. A. Deksnio birželio 
29 d. laikomose pamaldose ir pa 
gerbimo aikademijoje. Vysk. R. 
Hillinger yra daugeliui pažįsta
mas kaip lietuvių draugas.

X Už a. a. J. Jagaudą, buv. 
ilgametį gimnazijos direktorių 
Telšiuose, š. m. birželio 21 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto bus at
našaujamos šv. Mišios tėvų jė
zuitų koplyčioje. Visi jo buvę 
mokiniai jauskime pareigą šio
se Mišiose dalyvauti ir jį mal
doje prisiminti.

X Inž. Bronius Nainys, LB 
centro valdybos pirm., su žmona 
ir viena dukra birželio 7 d. išvy
ko atostogų į Floridą. Grįš į 
Ghicagą birželio 22 d. Lietuvių 
bendruomenės c. valdybos reika 
lais šiuo metu galima kreiptis į 
vicepirm. kun. J. Borevačių, S J.

X Geri ir susipratę lietuviai 
stiprina lietuvybės pagrindą •— 
spaudą. Pratęsdami prenumera
tą, aukų pridėjo: po 3 dol. — 
Alf. Kindurys, J. Adomaitis, P. 
Gudaitis; po 2 dol. — J. Stanis- 
lovaitienė, Pov. Skardis, M. 
Girdvainienė, V. Jasiulionis; 1 
dol. — St. Amfoįrozaitis. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X Marijos Birutės (Sedleckai- 
tės ir Petro Anciaus vestuvės 
įvyko gegužės 24 d. B. Pakšto 
salėje. Svečius prrminėjo Mari
ja ir Bronius Sedleckai ir Sta
nislava ir Leonas Laniauskai. 
Jaunuosius sveikino — Laniaus
kas ir Graineris. Maldą sukal
bėjo kun. Juršėnas. Buvo daug 
sveikinimo telegramų ir laiškų 
iš Lietuvos, Vokietijos, Italijos 
ir kitų vietovių. Dalyvavo apie 
200 svečių. Paunoji prieš 8 me
tus yra atvykusi iš Lietuvos. 
Jos gimimo vieta; Žiežmariai — 
Mūro Strėvininkai. Jaunieji iš
vyko povestuvinei kelionei į 
Floridą.

X Putino eilėraščiuos, išspaus 
dintuos šios dienos kultūriniame 
priede, antrojo soneto trečiojo 
posmo trečioji eilutė turi būti 
tokia: Nes jai — kaip Betsabė- 
jai — visa duodi.

X Šatrijos meno draugijos ir 
studentų Šatrijos korporacijos 
bendra tradicinė pavasario išky
la bus birželio 22 d. (sekmadie
nį). Visi šatrijiečiai tą dieną 
vyksta į dr. R. ir K. Giniočių so
dybą, 2621 N. Sheridan Rd., 
Wauikegan, III. Vyresnieji šatri
jiečiai registruojasi iškylon, pa
skambindami telefonu: PR 6- 
9438, studentai — 776-9275.

X Chicago “Sun Times” dien
raštis šio sekmadienio laidoj pla 
čiad rašo apie lietuvius, jų pas
tangas prekyboj ir kultūroj. Į- 
dėta daug nuotraukų.

X Chicagos policija prieš tre
jetą metų plačiai garsino, kad 
kas paimtų globoti senyvą žmo
gų, rasta Madisono gatvėj. (Tai 
buvo Antanas Barzdaitis. šv. 
Kazimiero seselės paėmė į šv. 
Šeimos vilą ir juo rūpinosi. Bir
želio 4 d. A. Barzdaitįs mirė.

X Petronėlė Turskienė at
šventė savo vardadienį. Buvo 
pasveikinta pažįstamų. P. Turs
kienė yra visur veikianti, ypač 
labdariams, per vasarą kas sek
madienį važiuoja pasidarbuoti į 
senelių vilą.

x Prof. dr. Antanas Kučas,
žinomas istorikas, Kunigų Vie
nybės seime, kuris įvyks liepos 
1 ir 2 d. Chicagoje, skaitys pa
skaitą : “Katalikų vaidmuo Ame 
rikos lietuvių gyvenime”.

X švenčiant kapų dieną bu
vo pašventintas Šv. Kazimiero 
kapinėse ,a. a. Algio Rūbo pa
minklas. šventinimo apeigas at 
liko kun. dr. Antanas Juška, o 
pritaikytus tai progai religinius 
žodžius pasakė kun. Antanas 
Vilkaitis. Prie kapo buvo susi
rinkęs gražus būrys velionio 
giminių ir draugų, kurie paskui 
buvo a. a. Algio tėvų Marijos 
ir Juozo Rūbų pakviesti į jų 
namus, Cicere. Susirinkusieji, 
reikšdami užuojautą velionio 
tėvams, prisiminė gražiais žo
džiais jų neužmirštamą sūnų ir 
ta proga buvo pavaisinti.

Amerikiečių rašytojas Charles Angoff Chicagoje aplankė lietuvių įstaigas. Čia jis su žmona matyti ap
silankę Jaunimo centre bestovį prie Jameikienės vit ražo. Iš k. į d.: Pov. Gaučys, Al. Baronas, Charles ir 
ponia Angoff, kun. J. Borevičius, S.J., Jaunimo centro direktorius ir A. Kairys. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ Iii APYLINKĖSE
EIDIETIS BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ

Bruno Eidietis, 7151 So. Map- 
lewood, baigė universitetą Not
re Dame, Ind. Iškilmės ir diplo
mų įteikimas įvyko birželio 1 d. 
Tūkstančiai svečių suvažiavo 
pasidžiaugti vaikais, kurie bai
gė aukštąjį mokslą. Daugeliui 
paliko nepamirštami prisimini
mai, stebint tokias įspūdingas 
iškilmes. Po visų apeigų, dr. Jo
no Valantiejaus ir jo žmonos 
Elzbietos, gyv. New Buffalo, 
Mich., visi Eidiečių giminės ir 
draugai buvo pakviesti į namus, 
kur Valantiejai buvo paruošę iš
taigingus pietus. Besivaišinant 
buvo progos pasidžiaugti jų 
nuoširdumu ir parodytu dėme
siu visiems atsilankiusiems. Pra 
leidę keletą valandų geroje nuo
taikoje, grįžom į Chicagą.

A. P.

ANTANAS AMBUTAS BAIGĖ
PARUOŠIAMĄJĄ SEMINA

RIJĄ

Antanas Ambutas, 17 metų 
jaunuolis, gegužės 30 d. aukš
tais pažymiais baigė Quigley 
Preparatory seminariją, rengia
si būti kunigu. Ta proga jo tė
veliai Josefina ir Antanas Am- 
butai savo gražioj rezidencijoj,

A. Ambutas
2135 Neva Avė., River Forest, 
gegužės 31 dieną iškėlė šaunią 
puotą. Ambutų jaunesnis sūnus 
Dovydas lanko pradžios mokyk
lą. Vaišėse dalyvavo daug sve
čių, taip pat ir Antano Ambuto 
motina ir patėvis, plačiai žino
mi veikėjai ir stambūs gert] 
darbų rėmėjai ir ilgamečiai 
“Draugo” skaitytojai, Marija ir 
Vladas Melkai. Jie džiaugėsi sa
vo anūkų Antano ir Dovydo

Metalurgijos inž. Kostas P Dočkus prie savo projekto. Šią nuotrauką 
įsidėjo Chicago “Sun Times“, Borg-Warner b-vės metraštis ir kiti 
laikraščiai, nes ji buvo pasiųsta kartu su naujo patento svarbą išryš
kinančiu žinių biuleteniu.

gabumais. Visi linkėjo Antanui 
būti kunigu. Jaunasis Antanas 
Ambutas yra a. a. seselės Ma- 
tildos pranciškietės Ambutaitės 
brolio sūnus. Po atostogų An
tanas Ambutas išvyks tęsti 
mokslo į Niles kolegiją Lojolos 
universitete. Linkime Antanui 
Ambutui laimingai siekti savo 
užsibrėžto tikslo. Bn.

LIETUVIO INŽINIERIAUS 
LAIMĖJIMAI

Prieš savaitę Borg Warner 
b-vės prez. J. F. Bere buvo su
šaukęs amerikiečių spaudos 
konferenciją, kurioje išlkėlė 
ypatingai vieną svarbų išradi
mą metalo suvirinimo srityje, 
padarytą tos bendrovės Dės 
Plaines, III., inžinieriaus meta
lurgo Kosto F. Dočkaus, Cice
ro gyventojo. Spaudos konfe
rencijoj prezidentas pažymėjo, 
kad išradimas turės didelės 
reikšmės, nes tai yra radiato
rių šildymo bei šaldymo siste
mų prietaisų gamybai pritaiky
tas naujas suvirinimo būdas, 
nenaudojant rūdijimo procesą 
sukeliančių rūgščių arba drus
kų. Šis inž. K. Dočkaus padary
tas išradimas jaiU' vykdomas ir 
statoma Kanadoj milijoninės 
vertės įmonės. Naujasis suviri
nimo metodas užpatentuotas 
įvairiose valstybėse ir saugant 
gamybos paslaptį dar plačiau 
neatskleidžiamas. Tai ju ne pir
mas inž. Dočkaus patentas ir 
pagal kai kuriuos jau vykdoma 
įmonėse masinė gamyba.

Pažymėtina, kad metiniame 
Borg Wemer b-vės leidinyje te-

i įdėta tik Ikeletas nuotraukų,
Į'tarp jų ir inž. K. Dočkaus, ne
paisant, kad bendrovėje dirba 
šimtai inžinierių metalurgų. 
Praėjusio šeštadienio Chicagos 
“Sun Times” dienraštis įsidėjo 
inž. K. Dočkaus nuotrauką, ap
rašydamas naujojo patento 
reikšmę. Tokius aprašymus pa
skelbė ir kita spauda Ameriko
je. Kadangi dar viskas tebėra 
paruošiamojoje stadijoje, inž.
K. Dočkui tenka dažnai vykti 
j Kanadą, kur jam tenka patar
ti padėti išspręsti kai kuriuos 
klausimus, pagal jo projektus 
ruošiant suvirinimo krosnių 
statybą.

Malonu, kad lietuvis tiek 
daug atsiekia, ypač dar ir to
dėl, kad inž. K. Dočkus yra 
veiklus visuomenininkas, dabar
tinės JAV centro vald. iždinin
kas. L. G.

ANTANAS GINTARAS RAZ
MA BAIGĖ SĖKMINGAI

A. Razmos nuotrauka su ap
rašymu buvo patalpinta “Joliet 
Herald News”, kuris būdamas 
17 m baigė Joliet Catholic 
High ir buvo geriausias mokinys 
Šiais metais. Jis vienais metais 
jaunesnis už savo klasės draugus, 
kadangi iš 5-tos klasės buvo per
keltas į 7-tą, pradžios mokykloj 
būdamas geriausias, baigia ją lai-

A. Razma

mėdamas “American Legion 
medal”.

Lankydamas gimnaziją laimė
jo sekančius medalius: rusų kal
bos, istorijos, fizikos, religijos ir 
mašinraščio taip pat visą laiką 
priklausė “National Honor So
ciety”. Praeitų metų vasarą buvo 
mokyklos išsiųstas į Washington 1 
Katalikų universitetą žurnalisti
kai ir šiais metais buvo gimna
zijos mėnesinio laikraštėlio “The 
Victory Light” redaktorius.

Buvo aktyvus keliuose klubuo
se, baigdamas laimėjo 2 stipendi
jas, buvo spalio mėn garbės stu
dentas, ir vienus metus buvo ra
dijo pranešėjas iš mokyklos gy
venimo. Buvo priimtas į keletą 
universitetų: University of Chi
cago, apsisprendė studijuoti 
Northwestem universitete.
Taipat šiais metais baigė Le- 

mont aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą. K.

BALFO GEGUŽINE
Neseniai Chicagos Balfo ap

skrities valdyba ir skyrių pir- 
minhrkai susirinko posėdžiui 
“Laisvosios Lietuvos” patalpo
se, 2618 W. 71 St., kur buvo ap
tariami išvažiavimo - pikniko 
reikalai. Mat, dėl lietingo oro 
birželio 1 d. ruošta gegužinė ne
galėjo įvykti. Posėdyje nutarta, 
kad gegužinė - išvyka įvyks už 
2 savaičių, būtent, birželio 15 d. 
Bučo sodyboj, Willow Springs, 
m.

Posėdžiui vadovavo pirm. Va
lerijonas Šimkus, sekretoriavo 
Edvardas Litvinas. Diskusijose 
dalyvavo Kostas Bružas, Felik
sas Sereičikas, Adomas Ūselis, 
J. Kregždys, Kostas Repšys, J. 
Mickevičius, Kazys Balčiūnas ir 
Regina Simokaitienė, kuri par
davinėjo užsibkusius iš pikniko 
kepsnius, kad vėliau kitus galė
tų nupirkti.

Jau daug yra surinkta gegu
žinės - išvykos dalyviams dova
nų, kurios bus paskirstytos Bu
čo sodyboje. Dovanų surinkimu 
rūpinasi visi Balfo skyriai, o 
viskuo rūpinasi K. Bružas. 1

pr. š»

CHICAGOS ŽINIOS
POLICININKAI IŠLAIKĖ 

EGZAMINUS
Iš 5,429 policininkų, pereitą 

gruodžio 14 d. laikiusių egza
minus į seržanto rangą, išlaikė 
2,733. Mažas skaičius išlaikiu
sių taps seržantais. Iš 2,383 po
licininkų sėkmingai išlaikiusių 
1966 m. rugp. 11 d. egzaminus, 
tiktai 431 buvo pakeltas ser
žantu.

BAIGIA MOKSLO METUS
Chicagos katalikiškos mo

kyklos baigė mokslo metus 
birž. 6 d., ibet viešosios mokyk
los baigs tiktai birž. 27 d. Vie
šųjų mokyklų vasarinė sesija 
prasidės birž. 30 d., baigsis 
rugp. 22 d.
ŽUVO LAIVYNO NELAIMĖJ

Trys Chicagos apylinkės jau
nuoliai žuvo laivyno avarijoje, 
Australijos lėktuvnešiui perplo
vus pusiau JAV-ių naikintuvą 
pietų Kinijos jūroje.

REKLAMA NAUJAI 
TELEVIZIJAI

Chicagos Zenith korporacija 
žada rugsėjo mėnesį išleisti 5 
mil. dolerių, reklamuodama 
naują spalvotą televiziją, kuri 
kainuotų nuo $600 iki $900. 
Reklamai bus naudojami skel
bimai laikraščiuose, žurnaluose 
ir televizijos tinkluose.

BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Del raštų netikslumų rašyti ar skambinti: A. Gintneris, 3221 W. 

61st Street. Chieago, Illinois 60629, telef. HE 6-1691)
Dr. Pranas Mažeika (atminčiai savo 

i. a. tėvų A.n'jano ir Veronikos Ma
žeikų ............................................ $250.00
Juozas Asiukevičius (Australija $219.30
Jonas ir Elzbieta Paulai ........ $100.00
Kun. Antanas S'bas................. $100.00
Kriaučiūnienė Zinaida ............ $100.00
N. N. per V. Bernotienę ........ $100.00

Janinh Rukšienč (atminčiai a. a. Jad
vygos Raubaitės, Gestapo nužudy
tos ................................................ $100.00
Kun. dr. Ignas Urbon?s ....... $50.00

Liet. Kat. Moterų S-gos kuopa 74,
Los Angeles .......................... $50.00
Mrs. M. Jasutis .......................... $50.00
Kun. A. Dapkus ..................... $25.00
A. J. Valaitis .......................... $25.00

Kazys ir Stefanija Vilūnai (atmin
čiai. la. a. Nijolės Vilunaitės-Kalvai-
tienės) ............................................ $25.00
Alfonsas Butkus ..................... $25.00
Petras Masaitis .......................... $25.00
Viktoras Gudrunas ................. $24.00
P. Petrėnas .............................. $20.00
A. Stakauskas .......................... $20.00
J. Vaiceliunas .......................... $20.00
Mindaugas ir Regina Banioniai $20.00
Marcelė ir Jurgis Uksai ........ $20.00

Po 10 dolerių
V. Juška, J. Remeikis, V. Skvereckas,

Vasara artėja, ir Putnamo mergaičių stovykla atskubo. Sku
bėkit savo dukras užregistruoti, jei dar neužregistravote. Vietų 
dar yra. Putnamo sodyboje mergaitės išmoks dainuot, šokti, vai
dinti, siūti ir susidraugauti lietuviškoj aplinkoj.

Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 dieną — 
Susiartinimo Švente, kurioje stovyklautojos atliks meninę programą. 
Priimamos lietuvaitės nuo 7 iki 16 metų.

Kreiptis šiuo adresu:

Sesuo M. Cecilija — registratorė 
Camp Immaeulata 
Putnam, Conn. 06260 
Tel (203) 928-5828

f HEALTHY FOOD RESTAURAHT
| LIETUVIŲ VALGYKLA
| 3236 South Halsted Street

Telef.: DAnube 6-9837 f -Julija O. Bičiūnlenė Chicago, III. 60608

HORMAM BURšTEIHAS, kailiu krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 lyto 
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.

(SEIMAS BUVO SALDUS 
Šią savaitę Chicagoje seima-

vo Amerikos saldainių gamin
tojų sąjunga. Konferencijų me
tu paaiškėjo, kad pernai kiek
vienas Amerikos gyventojas 
cm valgė po 19.8 svaro saldai
nių. Iš viso pernai parduota 
$1,645,000,000 vertės saldainių, 
atseit 3.8 bil. svarų.

PADĖKA
Lietuvių Fondo Taryba ir 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems LF vakarienės, įvykusios 
š. m. gegužės 25 d. Jaunimo 
Centre, organizatoriams, vaka 
rienės rengėjams ir visiems va; 
karionės dalyviams aukojusiems 
ta proga fondui. Ypatinga padė 
ka reiškiama: Poniai Zitai Keve- 
laitytei - Visockienei už šaunų 
vakarienės programos pravedi- 
mą, Poniai Alice ISitephens ir jos 
vadovaujamam Aidučių Ansam
bliui už puikią meninę programą 
ir Lietuvos Dukterų D-jai, ypač 
Poniai Z. Toli'šienei, už skanios 
vakarienės paruošimą bei gražią 
stalų papuošimą. Taip pat nuo
širdžiai dėkojame dail. Vandai 
Balukienei ir jos sūnui Andriui 
už pagaminimą gražios, įspūdin
gos Lietuvių Fondo emblemos, 
kuri puošė sceną ir salę vakarie
nės metu.

R. Slavickas, A. Žilėnas (atminimui a. 
a. J. Milašiaus), p.p. X., Alfonsus, Matil
da, Aušrelė ir Daba Jurevičiai, Levosė 
Ramanauskienė, Vincentas ir Magdale
na Lukaševičiai.

Po 5 dol.
I. Balaunienė, A. Briiskys, J. Cebato- 
rius, P. Gurklys, A. Jasiūnas, A. Ku- 
šinskis, J. Kriauceliunas, K. Kuncevi
čius, P. Mackevičienė, J. Martišius, J. 
Petrėnas, M. Pranckūnas, J. Račinskie- 
nė, A. Rukšys, E. Sakalauskas, J. Stpn-( 
kUs, Edmundas Cibas, C. Pechulis, 
kun. Lionginas Kemėšis.

Po 6 dol.
Sesuo M. Gabrielė.

Po 5.88
Augustinas Kubilius.

Po 3 dol.
M. Glizickienė, K. Sviezikas, Kazimie
ras Gerulaitis.

Po 2 dol.
L. Baltutis, V. Bružas, P. Griskonis, A. 
Milčius, N. Paulaitienė, K. Ramonas, 
V. Slepsys, S. Semėnienė, S. E. Tol
vaišą, P. Venskevičius, St. Wildė.

Po 1 dol.
J. Balaitis, J. Gabrienė, K. Remeikis.^

(Pabaiga)

V


