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KATALIKAI
PASAULY

Sunki kova prieš 
religiję Albanijoje

Komunistai pasiryžę kovoti su 
tikinčiaisiais

Washington. — Laisvosios Eu
ropos Radijo žiniomis, Albanijos, 
Kinijai draugingame komunisti
niame krašte, kaimo vietovėse vis 
dar pastebimas prisirišimas prie 
religijos. Tai vyksta po to, kai 
prieš dvejus metus Albanijos re
žimas griebėsi visiškai sunaikin
ti gyventojų religinius jausmus.

Komunistų organas “Zeri i Po- 
pulit” skelbia, kad prieš religiją 
nukreipta kampanija turinti bū
ti žymiai sustiprinta.

Uždarytos ir sunaikintos 
bažnyčios

1967 m. pradėjus smarkią ate
istinę kampaniją, krašte buvo 
uždaryta daugelis bažnyčių, vie
nuolynų, mahometonų mečečių. 
Jauni partijos nariai buvo sunai
kinę bažnyčią Sarande miestely 
ir persekiojo mahometonų, rytų 
ortodoksų ir katalikų dvasinin
kus. Padegus vieną vienuolyną, 
žuvo keturi pranciškonai.

Vėl atgyja religiniai papročiai
Minėtas dienraštis dabar nu-Į 

siskundžia: religinių švenčių die
nomis gaminami specialūs val
giai, kabaretuose nemėgiami 
prieš religiją nukreipti vaidini
mai ir kūdikiams suteikiami re
liginiai vardai. Tai vyksta tuo 
metu, kai partijos vadas Enver 
Hodža reikalavo Albaniją paver
sti “pirmąja pasaulyj ateistine 
valstybe”.

Hodža: tai sunki, sudėtinga 
kova...

Partijos vadas 1967 m. komu
nistų suvažiavime kalbėjo: “Sun
ku tikėtis, kad bažnyčia ir jos į- 
taka savaime išnyktų. Mes turi
me būti realistais. Kova prieš re 
Ilginius papročius, tradicijas, ku
rios yra giliai įsišaknijusios žmo
nių sąmonėje, dar nėra baigta. 
Ta ilga, sudėtinga ir sunki kova.”

Jis teigia, kad toji religija, jei 
prieš ją nebus kovojama, galin
ti turėti pavojingų padarinių y- 
pač ateistiniam jaunimo auklėji
mui.

Katalikų universitetai P. Ameri
koje

BOGOTA. — Pietų Amerikoje 
šiuo metu veikia 16 katalikiškų 
universitetų, keturi autonominiai 
fakultetai ir vienas technikos in
stitutas, kuriems vadovauja Tė
vai Jėzuitai. Iš viso šiose aukš
tosiose katalikų mokyklose studi
juoja virš. 42.000 studentų.

Daug religinių knygų Ispanijoje
MADRIDAS. .. Tarptautinės 

UNESCO organizacijos duome
nimis, Ispanija yra vienas iš pir
mųjų kraštų Europoje, kuris dau
giausia išleidžia religinio turinio 
knygų. Iš 12.000 knygų pernai 
metais apspausdintų Ispanijoje, 
dešimtą procentą sudaro religi
nio turinio knygos.

Kard. Višinskis

N. Rockefeller išvyksta trečiajai 
kelionei į P .Amerikos kraštus, šį 
kartą j Braziliją, Paragvajų ir 
Urugvajų. Laukiama riaušių bet... 
jo nuomone, kelionės visvien labai 
naudingos

Rockefeller vėl 
keliauja...

“Mes nenorime, kad laimėtų 
JAV priešai”

WASHINGTON. _ Preziden
to Nixono įgaliotinis, gubem. 
N. Rockefeller, šį pirmadienį 
.Vyksta trečiajai kelionei į Pietų 
Amerikos kraštus, šį kartą jis 
numato lankytis Brazilijoje, Pa
ragvajuje ir Urugvajuje.

Rockefeller apie savo ligšioli
nės kelionės pasėkas informavo 
prez. Nixoną. Atsakydamas kai 
kuriems senato kritikams (pvz. 
šen. Church), teigusiems, kad, 
ryšium su P. Amerikos kraš
tuose buvusiomis riaušėmis, 
Rockefellerio kelionė gali būti 
laikoma net “katastrofa”, jis 
pareiškė, kad priešingai, ji itin 
naudinga.

Esą, jei kelionės būtų atšauk
tos, tai būtų “laimėjimas ne tik 
mūsų, bet ir P. Amerikos prie
šams”.

A. Gromyko baigė
pasitarimus Kaire

“Izraelis turi pasitraukti iš 
jo Užimtų sričių”

KAIRAS. — A. Gromyko, so
vietų užsienio reikalų ministe
ris, keturias dienas viešėjęs 
Kadre, jau grįžo į Maskvą. Po 
pasitarimų su prezidentu Nas- 
seriu, jis pareiškė: abi šalys 
sutarė, kad. Izraelis privalo pa
sitraukti iš 1967 m. užimtų sri
čių. Sovietai nesutiksią su jokiu 
sprendimu Art. Rytuose, kuris 
nebūtų priimtinas arabų kraš
tams.

Manoma, kad Gromyko norė
jo pasitarti su Nasseriu, ryšium 
su New Yorke tariamai pasiek
tu bei JAV pasiūlytu susitari
mu, siekiant taiko?: Art. Rytuo
se.

Tuo tarpu G. Meir, Izraelio 
min. pirmininkė, vėl pakartojo 
Izraelio nusistatymą: jo nesais
tys “keturių didžiųjų” pasiūly
mai ir taikos sprendimas tega
limas, tik arabams su Izraeliu 
atskirai susitarus.

JAV vėliava paliks 
mėnulyje

Astronautai mėnulio paviršiuje 
nutūptų liepos 21 d.

WASHJNGTON. - Galutinai 
nutarus “Apollo 11” skrydį į 
mėnulį pradėti liepos 16 d., lau
kiama, kad du astronautai mė
nulio paviršiuje nutūptų liepos 
21 d. Pirmasis paviršiuje atsi
rastų astronautas Armstrong, 
antrasis — Aldrin.

Kongreso nariams pageidau
jant, astronautai mėnulyje pa
liktų JAV vėliavą — ji būtų 
specialiam prietaise, dirbtinai 
ištiesta.

Erdvės specialistai spėja, kad 
sovietai gali siekti pirmieji į- 
vykdyti žygį į mėnulį — tai ga
lėtų įvykti be žmonių įgulos.

SVEIKINAME VYSK. DEKSNf KONSEKRACIJOS PROGA

SpaudojeJIE VIS KALBA, ĮSPĖJA, KALTINA...
Komunistų suvažiavimas Maskvoje posėdžiauja jau antrą savaitę — Keturių kraštų 
komunistai pareiškė nepritarią Čekoslovakijos invazijai — Vis daugiau delegatų 
nepritaria numatytam priimti nutarimui — dokumentui — Britų komunistas smerkia 
Maskvos norą vadovauti pasaulio komunistams

Vis daugiau balsų prieš 
invaziją, (būsimus nutarimus
MASKVA. — Pasaulio kom. 

partijų suvažiavimas jau įžen
gė į antrąją savaitę ir kiekvie
na diena ryškiai tebežymi nuo
monių skirtingumus, kurie, sa
vo ruožtu, liudija suskilusį ko
munistinį “judėjimą”. Kalbėto
jai kiekviename posėdyje ne tik 
puola, Kremliui pageidaujant, 
Kom. Kiniją. Būdinga kad vis 
daugiau delegatų pareiškia sa
vo nepritarimą, pasipiktinimą 
Maskvos įvykdyta Čekoslovaki
jos invazija.

Taip pat kyla nepasitenkini
mo balsai prieš rusų pateiktą 
priimti pagrindinį suvažiavimo 
“dokumentą”.

Europos kraštų komunistai 
smerkia invaziją

Naujieji balsai, pasisakę prieš 
Čekoslovakijos invaziją, tai Švei 
carijos, Ispanijos, Švedijos ir 
D. Britanijos komunistų pareiš
kimai.

Šveicarijos komunistų vadas

Naujausios žinios
Sučiupo Š. Korėjos
žvalgybinį laivę

Laivas sulaikytas 
po 6 valandų kovos

SEOUL, P. Korėja. — P. Ko
rėjos laivynas ir aviacija ket
virtadienį naktį susekė šiaurės 
Korėjos stipriai ginkluotą žval
gybinį, 75 tonų talpos laivą. Po 
cšešių valandų kautynių, laivas 
pateko į pietų korėjiečių ran
kas. 15 įgulos karių - šnipų li
kimas pradžioje buvo nežino
mas. Tai įvyko netoli Huksan 
salos, 140 m. į pietvakarius nuo 
Seou'lo.

P. Korėjos žvalgybos žinio
mis, komunistų laivas turėjo už
davinį: priartėti prie salos ir su 
guminiu laiveliu į krantą nusi- 

zyrus, į laivą atgabenti komu
nistų šnipą. Tačiau... jis jau bu
vo pietų korėjiečių sučiuptas.

P. Korėjos žinių agentūra ne
pateikė daugiau žinių apie kau
tynes jūroje. Aišku, kad be lai
vų, jose dalyvavo ir lėktuvai. 
Tai buvo jau trečiasis, šiais me
tais, Š. Korėjos žvalgybinių lai
vų veržimasis į P. Korėjos pa
kraščius.

• Du traukimai susidūrė V. 
Vokietijoje, ties Andemach. Žu
vo du keleiviai, sužeista 30.

• JAV automobilistai praėj. 
metais peržengė JAV - Kanados 
sieną 12.6 mil. kartų, 
daugiau kaip 5 bilijonai dolerių

1.000 naujų kunigų P. Vietname
SAIGONAS. Pietų Vietnamo 

sostinėje Saigone šiemet buvo pa
šventinta 40 naujų kunigų. Iš 
viso Pietų Vietnamo katalikų 
kunigų seminarijose šiuo metu 
kunigystės pašaukimui rengiasi 
apie tūkstantis seminaristų.

xKitas klausimas, ar tai jiems 
, pavyks ligi š. m. liepos 21 d.

J. Lechleiter nurodė: “Mes ne- rializmą”) — rusai su savo ša-
galime pritarti Varšuvos sutar
ties kraštų “įsikišimui” ir mes 
taip pat nepritariame kinų kiši- 
muisi į kitų partijų reikalus”. 
Ispanijos komunistų gen. sekre 
torius S. Carrillo pažymėjo: 
“Jau žinomas mūsų partijos ne
pritarimas invazijai”.

Abiejų kraštų delegatai smar 
,kiai kritikavo numatytą priim
ti dokumentą (apie “komunistų 
vieningumą ir kovą prieš impe-

John L. Lewis, birželio 11 d. mi
ręs, sulaukęs 89 m. amž., vienas 
didžiųjų JAV prof. sąjungų — 
unijų vadų.
—------------- ------------------------

Charles Senvitg, policijos pareigū
nas, žymia balsų dauguma išrink
tas Minneapolis miesto, Minnesotos 
valst., meru — miesto galva.

Komunistai skuba 
pripažinti Vietkongo

“vyriausybę”
(Pripažino per 10 kraštų

PARYŽIUS. — Vietkongo su
darytai “laikinajai vyriausybei” 
Vakarų sluoksniai neskiria di
desnės reikšmės. JAV delega
tai Paryžiuje jau buvo ją pa
vadinę “senu vynu naujoje bon- 
koje”. Visi jos nariai, tai “Fron
to” rėmėjai ar veikėjai, kai ku
rie buvę pogrindy.

Pati “vyriausybė” jau pripa
žinta kai kurių, tik komunisti
nių, kraštų. Be Alžiro, ją dar 
pripažino, “teisėtai atstovaujan- 

’čia P. Vietnamą”, Sovietų S-ga, 
R. Vokietija, Lenkija, Kuba, 
Sirija, Jugoslavija ir dar keli 
kraštai.

• K. G. Kiesinger, Vak. Vo
kietijos kancleris, prez. Nixono 
pakviestas, JAV-se lankysis ne 
liepos, bet rugpiūčio m. Kelionė 
atidėta, nutarus liepos 16 d. pra 
dėti skrydį j mėnulį.

lininkais tikisi, kad jis būsiąs 
pri'mtas vienbalsiai. Ispano nuo 
mone, dokumente neatsižvelgia
ma į tikrovę, jo projekte daug 
praleistų teiginių. O šveicaras 
teigė, kad suvažiavime nedaly
vaujant visai eilei partijų, tai 
reiškia, jog neįmanoma priimti 
tokį nutarimą, kuris politiniu 
bei ideologiniu požiūriu saistytų 
visas kom. partijas.

Švedo pareiškimas 
aštriausių

vienas

Švedijos komunistų stebėto
jo, Lars Vemer, kalba, Vakarų 
spaudos žiniomis, buvo viena 
aštriausių ir itin nemaloni ru
sams — šeimininkams.

Jis pasmerkė Čekoslovakijos 
invaziją, pritarė Rumunijos de
legato Ceausescu pareiškimui 
(kad nekeltinas Kinijos klausi
mas), jis dar pasisakė prieš 
numatytą priimti nutarimą ir 
pareiškė: mes jo nepasirašysi
me...

Britų komunistai įspėja: 
skilimo vyksmas neišvengiamas

Britų delegacijos pirminin
kas, gen. sekretorius John Gol- 
lan, užvakar įspėjo komunistus
— delegatus: skilimas neišven
giamas, jis vis labiau išplis. 
Nors brito kietas pareiškimas 
Maskvoje tepaminėtas kukliai, 
'tačiau jis ištisai paskelbtas va
kardienos Londono “Morning 
Star” laikrašty.

Gollan pasmerkė invaziją (tai 
buvęs “klaidingas žygis”). Be 
to, Gollan puolė rusų pastangas 
įvelti suvažiavimą į Kinijos - 
Maskvos ginčo svarstymus. Jis 
įspėjo Vak. Europos komunis
tus: “Jūs galite patekti į val
džią tik parlamentarinių rinki
mų keliu”. Britų komunistai,
— Anglijoje nevaidiną žymes
nio vaidmens, tačiau, neabejo
jama, jų pareiškimas sutapo su 
Italijos komunistų ir iš dalies 
su Prancūzijos delegatų pažiū
romis.

Prieš kėslus paglemžti 
suverenines partijų teises

Britas Gollan atstovavo ei
lės kitų delegatų pažiūrą, teig
damas, kad Kremliui neleisti
na paglemžti paskirų partijų 
suverenines teises. Esą, kiek
viena partija yra savarankiška 
ir “negali būti centro, kuris 
pasisavintų tas teises ir toms 
partijoms vadovautų bei jų var 
du darytų sprendimus”.

Tai kietas “riešutas” bei prie
kaištas Maskvai, jos vadams. 
Aplamai, šiuo metu dar sunku 
įžiūrėti suvažiavimo delegatų 
vieningumą bei pritarimą Krem 
liaus laikysenai.

Ryt Prancūzija renka 
prezidentę

PARYŽIUS. — Ryt Prancū
zijoje vyksta prezidentinių rin
kimų antrasis ratas. Teks iš
rinkti vieną iš dviejų varžovų, 
G. Pompidou ar A. Poher. Bir
želio 1 d. jie buvo gavę daugu
mą balsų, nurungę dar penkis 
kandidatus. Neabejojama Pom
pidou laimėjimu.

D. Brazytė - Blndokienė, laimėjusi 
jaunimo literatūros premiją

Jaunimo literatūros 
premija

Laimėjo D. Bindokienė
Chicago — JAV Lietuvių ben

druomenės Švietimo tarybos pas
kelbtam jaunimo literatūros 
konkursui buvo atsiųsta 10 vei
kalų: 5 apysakos ir 5 dramos. 
Konkurso vertinimo komisija, su
sidedanti iš Vinco Ramono, 
pirmininko, Julijos Švabaitės - 
Gylienės, sekretorės, Saulės Jau
takaitės, Algimanto Dikinio ir 
Mykolo Drungos - narių, savo 
posėdyje š.m. birželio 12 d. nuta
rė pirmosios premijos neskirti, o 
antrąją 500 dol. premiją paskyrė 
už apysaką vardu “Mieste nesau
gu”, pasirašytą Vėjūnės slapy
vardžiu. Atplėšus voką, paaiškė
jo, kad premijuotos apysakos au
torė yra Danutė Brazytė - Bin
dokienė, gyvenanti Chicagoje.

Premijos įteikimo iškilmės, pa
sibaigus vasaros laikotarpiui, į- 
vyks spalio 11 d. Jaunimo centre.

• Prez. Nixonas B. Rūmuo
se priėmė Kolumbijos preziden
tą Carlos Lleras Restrepo. Pir
moje eilėje aptarti abu kraštus 
liečią prekybos klausimai.

• P. Vietname JAV daliniai 
su p. vietnamiečiais vykdo puo
limus į pietvakarius nuo Da 
Nang. Puolime dalyvauja apie 
2.000 vyrų.

KALENDORIUS
Šiandien, birželio 14 d.: šv. 

Bazilijus D., šv. Digna, Komo- 
tas, Alka.

Ryt, birželio 15 d.: Tėvo 
dien a. Šv. Vitas, šv. Jolanta, , 
šv. Alina. Tanvilas, Barinta.

Poryt, birželio 16 d.: šv. Be- ' 
nas, šv. Julita, Tolminas, Jūra.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, vėsu, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., ryt — galimi 
krituliai, atvėsusio oro tąsa.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.

Georgės Pompidou, galimas rytdienos laimėtojas Prancūzijos pre
zidentiniuose rinkimuose — čia jis, viešėjęs Bayonne, su baskų 
berete.

Po Midivay pasitarimų — 
jokių nuolaidų komunistams

Iš pranešimo, paskelbto Mid- 
v/ay saloje birželio 8 d. įvykus 
prez. Nxono ir P. Vietnamo pre
zidento Van Thieu pasitarimui, 
seka, kaip pastebi “Chicago Tri
būne”, kad abi pusės liko ištiki
mos savo buvusiai laikysenai ir 
nei viena šalis nesiūlė komunis
tams nuolaidų, kurios nebūtų 
suderinamos su buvusiais pareiš
kimais.

Tai reiškia, kad netenka lauk
ti nei gėdingo JAV pralaimėjimo 
ar sąjungininko “pardavimo”, 

nei Saigono nusileidimo komu
nistų agresijai.

Jokios koalicijos, kur 
komunistai turėtų lygų balsą

Abu prezidentai įsakmiai pa
brėžė, kad neįmanoma tokia su
telktinė, su komunistais, vyriau
sybė, kurioje priešas turėtų lygų 
balsą su kitais. Patirtis liudija, 
kad tokiais atvejais komunistai, 
nustūmę savo partnerį, patys įsi
gali. Geriausi pavyzdžiai, tai 19- 
48 m. buvusi koalicija su komu
nistais Čekoslovakijoje ir 1962 
m. Laose sudarytą sutelktinė vy

riausybė.

Nuolaidos reikštų 
pra laimėj i mą...

Dienraštis nurodo, kad bū
tų liūdna, jei karas Vietname bū
tų pralaimėtas, neturint pasitikė
jimo pačiame krašte. Čia jis pri
mena britų “Economist” pa
žiūrą. Esą jie laimėjimo kaina 
yra didžiulė, tai išdavimo kaina 
būtų dar didesnė... Visiškai
klaidinga manyti, kad JAV sutik
tų eiti į nuolaidas su priešu ir 
laimėtų taiką, o tai reikštų, kad 
kraštas netektų pasitikėjimo Azi
joje ir ne tik joje. Pasitikėjimas

pasauly yra nedalomas.”
Pagaliau, ir W. Churchill po 

Muencheno susitarimo buvo pra
našiškai taręs: “Prancūzija ir D. 
Britanija turėjo pasirinkti išeitį 
— tarp karo ir negarbės. Jos pa
sirinko negarbę ir... jos turėjo 
karą...” Nuolaida priešui neša 

pražūtingas pasėkas.

Mirė kun. dr. A. Norius
Kun. dr. Aleksandras Norius 

birželio 12 d. mirė Great Falls, 
Montana, kur profesoriavo. 
Kun. A. Norius (Nekrošius) g. 
1926 m. rugpiūčio 26 d., studi
javęs Romoje, kur pasiekė dak
taro laipsnį, be to, mokslo laips
nį buvo gavęs ir Kolumbijos 
universitete. Velionis mirė krau 
jui išsiliejus į smegenis. Laido
jamas antradienį, birželio 17 d.



Jaunučiui at-kui Kęst. Pikūnui, davusiam įžodį birželio 8 d., At-kų 
fed. vadas dr. J. Pikūnas sega ženklelį. Matosi Jaunučių globėja J. 
Damu’ienė ir vyr. snoksl. at-kė J. Kriaučiūnaitė.ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

STOVYKLA
Šios vasaros ateitininkų sen

draugių stovykla Dainavoje į- 
vyks rugpiūčio 3-10 dienomis. 
Norintieji stovykloje dalyvauti 
registruojasi pas J. Mikailą, 24334 
Pierce Avė., Southfield, Michi- 
gan 48075, prisiunčiant registra
cijos mokestį (visą stovyklinę in
formaciją turi skyrių valdybos). 
Šeimos su vaikais yra prašomos 
kaip galint greičiau užsiregistruo
ti, nes nuo įsiregistravusiųjų skai
čiaus priklausys stovyklinė pro
grama jaunimui.

Kainoraštį ir registracijos la

Ateitininkų stovykloj tikrai smagu

REMKIME “ATEITĮ”

Visi sendraugiai yra raginami 
skaityti, remti ir prenumeruoti 
“Ateities” žurnalą. Labai nesun
ku tapti “Ateities” garbės prenu
meratorium. Naujoji Ateities re
dakcija ir administracija yra Chi
cagoje. Redakcijos adresas: 6641 
S. Albany Avė. Chicago, Illinois 
60629. Administracijos adresas: 
7235 S. Sacramento Avė. Chi
cago, Illinois 60629. Visi prenu
meratoriai yra raginami kaip ga
lint greičiau prisiųsti “Ateities” 
žurnalo prenumeratos mokestį.

ASS Centro valdyba

AUTOBUSAS Į DAINAVĄ

Autobusas iš Chicagos į vyr. 
ateitininkų stovyklą Dainavoje 
išvyksta birželio 22 d., selkmadie 
nį, 8 vai. ryto nuo Jaunimo cen
tro, 5620 So. Claremont Avė. 
Stovyklautojai grįš į Chicagą 
liepos 6 d., sekmadienį, apie 7 
vai. vakaro. Kelionė autobusu 
kaštuoja 10 dol. į abį puses. 
Stovyklautojai registruojasi pas 
savo globėjus arba kreipiasi į A-

Mokomės naujų dainų. Ar jau užsiregistravai j ateitininkų stovyklą?

Detroito studentai at-kai duoda priesaiką birž. 8 d. Iš kairės — J. 
Nakas, Kr. Kutkutė, Joana Kuraitė ir Bir. Baltrušaitytė.

pą at-kai sendraugiai gali gauti 
kreipiantis į savo skyriaus valdy
bą, p. J. Mikailą, arba tiesiogi
niai į centro valdybą.

Maisto kaina savaitei suaugu
siems 35.00, vaikams nuo 12.00 
iki 27 dol. (pagal amžių). Šei
moms, atskirų kambarių savaitį 
nė kaina yra 30 dol. Pavieniams 
asmenims savaitinė nakvynės 
kaina yra 5 dol.

Akademine stovyklos progra
ma rūpinasi Detroito ateitinin
kai sendraugiai.

domą Viliušį, 4050 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60632, tel. 
LA 3-8330.

CICERO ATEITININKŲ 
ĮSKYLA

— Cicero moksleiviai at-kai
vyksta šį sekmadienį į tėvų ma 
rijonų ūkį metinei gegužinei. 
Norintieji važiuoti autobusais, 
renkasi prie mokyklos prieš 10 
vai. r. Kelionė kainuos 1 dol. as
meniui. Važiuojantieji pasiima 
sau maisto. Iškyloj bus kepa
mos dešrelės. Numatoma įvairi 
programa ir sportas. Visi na
riai, tėveliai ir bičiuliai kviečia
mi dalyvauti.

ATNAUJINS ZOOLOGIJOS
SODĄ •

Chicagos parkų distrikto pre
zidentas Daniel Shannon pa
skelbė, kad bus išleista 13 mil. 
dolerių Lincoln Parko zoologi
jos sodo atnaujinimui. Darbas 
turėtų būti baigtas iki 1971 m. 
vasaros.

KNYGA APIE TESTAMENTUS
Atrodo, kam šiandien berei

kalinga tokia knyga apie testa
mentus, kada visi raštingi, kada 
ant kiekvieno kampo galima 
rasti advokatą ar notaro teises 
turintį asmenį, tačiaiu taip nėra. 
Žmonės nepadaro testamentų 
vien tik todėl, kad neprisiruošia, 
kad namie neturi reikalingos in
formacinės medžiagos ir testa
mentų surašymo reikalo neišstu
dijuoja, o tik tada tuo susidomi, 
kai jau būna pervėlu. Amerikie
čių statistika skelbia, kad kiek
vieną savaitę šimtai milijonų do 
lerių atsiduria teismuose, ka 
dangi dėl neeudarymo testamen
tų prasideda ginčai ir jei paliki
mas nemažas be teismo sunku 
apsieiti, nes pretendentų į pali
kimą atsiranda daugiau negu 
pinigų ir kartais tokių preten
dentų yra visai netikėtų, ko ve
lionis net negalėjo numatyti.

Todėl į naujai išėjusią dipl. 
teis. Prano Šulo paruoštą kny
gą “Kaip sudaromi testamen
tai" reikia žiūrėti teigiamai. 
Juo labiau, kad 'knygą peržiūrė
jo amerikiečių teismo teisėjas 
Frank Monchun (Judge of the 
Connecticut Circuit Court). 
Kaip matyti iš autoriaus pridė
tos padėkos, knygos tekstus pa
tikrino tokie žinomi asmenys, 
kaip teis. Alfonse Wells, advo
katai Charles P. Kai, Julius 
Smetona ir Elena Armamenė, 
taip pat Vakarų Vokietijos tei
sėjas Paul Boehm, tikrinęs 
tekstą, liečiantį testamentus 
Vakarų Vokietijoje.

Knygoje yra visa eilė skyrių. 
Beveik šimto puslapių leidinyje 
gal ina rasti įvairių patarimų, 
lentelių ir pavyzdžių. Kadangi 
labai sunku daugelį terminų 
tiksliai išversti, tai knygoje 
įdėtas ir tarptautinių žodžių žo
dynėlis.

Priede dar yra straipsniai 
apie paveldėjimo teisę paverg
toje Lietuvoje ir taip pat pata
rimai, kaip sudaryti testamen
tus, paliekant turtą Balfui ar 
kuriam nors fondų. Iš viso .kny
goje yra paaiškinama, kokia 
turi būti testamento forma,, ko
kios teisės ir pareigos testa
mento vykdytojo, testamento 
baigimai, ką daryti testatoriui 
mirus ir panašiai. Tarp pat yra 
paaiškinimų apie testamentų 
sudarymus Vokietijoj ir Angli
joje.

Ypač įdomu tai, kad šioj kny
goj sudėti ne tik lietuviški pa
aiškinimai, bet ir duoti pačių 
testamentų tekstai anglų kalba . 
Yra skyrius apie palikimo mo
kesčius — federalinius bei vals
tijų.

Adv. EI. Armonienė apie kny
gą taip pat gerai atsiliepia 
spaudoje, teigdama, kad knyga 
“tikrai bus pagelbsinti žmonėms 
susipažinti su pagrindiniais 
dėsniais testamentų sudaryme.”

Tie, kurie neprisirengda, kaip 
savo santaupas paskirstyti, įsi
giję šią knygą, galės viską na
muose pasvarstyti ir taip pa
sielgti, kad sunkiai sutaupytos

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

lėšos nepatektų ten, kur neno
rima.

Knyga 96 psl., išleido leidyk- ( 
la Sūduva, Los Angeles, Calif., 
kaina 3 dol., gaunama “Drau
ge L. Augštys

Pranas Sulas

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

PALAIDOTA
MALVINA BALČIŪNIENE

Birželio 3 d., antradienį, St. 
Francis ligoninėje mirė Malvina 
Zagorskaitė - Balčiūnienė. Pa
šarvota buvo Karlono - Molloy 
koplyčioje. Jos grabas skendo 
gėlėse. Žmonių apsilankė labai 
daug. Ketvirtadienį į koplyčią 
buvo atvykęs net naujasis Hart 
fordo arkivyskupas John Whea- 
lon.

Penktadienį iš koplyčios buvo 
atlydėta į Šv. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčią. Čia šv. Mi
šias aukojo velionės sūnus kun. 
Henrikas Balčiūnas ir dar 5 jo 
kurso draugai — kunigai. Iš vi- j 
so gedulingose pamaldose daly
vavo apie 30 kunigų; tarp jų 
dalyvavo ir vyskupas aux. John 
J. Hocket.

Palaidota Šv. Benedikto kapi
nėse Bloomfielde, Conn.

Be vyro Vaclovo, velionė pa
liko sūnų kun. Henriką, kuris 
yra vikaras Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje Waterbury, Conn., 
dukterį Mariją Stanevičienę, gy 
venančią okupuotoje Lietuvoje 
(ji rengiasi atvažiuoti Ameri
kon aplankyti savo tėvų ir bro
lio; bet mamytės jau neberas); 
seserį Luciją Zagorskienę, taip 
pat gyvenančią Lietuvoje ir dūk 
raitę (anūkę), gyv. Lietuvoje.

Balč’ūnai yra kilę nuo Biržų, 
buvę ūkininkai. Į šį kraštą, kaip 
ir visi naujieji imigrantai, yra

EARN P?
L

H°io
j&jB PER

"ANNUM

OIM

Standard Federal pays 514% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is paid guarteriy on all accounts.

STANDARD 
FEDERAL
Savings and Loan Association of Chicago 
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,000.00 (more than twice the Iegal reąuirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision '
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija stiaipsnius 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.

atvykę prieš 20 metų. Atvykę 
abu įsijungė į visuomeninį dar
bą. Velionė buvo dauge’.o or
ganizacijų veikb narė.

Abu uoliai bedirbdami (tik 
prieš porą metų velionė buvo 
išėjusi pensijon), įsigijo gražaus 
turto ir sūnų išleido kunig::osna. 
Sulaukę gražaus amžiaus, ren

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA [VAIKIŲ RCS1Ų KEPINIUS

Priima tortų lr kitų gaminių užsakymas įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogum’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

outside Cook County, $18.00 foreign countnes. = 
Metams 14 metų 3 mėn. 1 men. £
si’?? ?ae S =

5.50 2.25 £$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
mais — 8:30 — 12:00.
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gėsi ramiai ir gražiai senatvę 
praleisti. Deja, negailestinga 
mirtis išplėšė vos 64-rių metų 
amžiaus žmoną ir suardė visus 
šeimos lūkesčius...

Tebūna lengva tau, Malvina, 
ši syetinga Amerikos žemė, o 
Viešpats tesuteikia tavo sielai 
Amžinąją šviesą! J. Bernotas



Birželio įvykiai

dabarties perspektyvoj
Birželis mūsų tautai didelių 

įvykių menuo. Liūdni ar džiaug 
®nmgi jie paliečia mus iki są
monės gelmių. Liūdnuosius į- 
vykius prisimename su liūde
siu, bet neprarandame vilčių. 
I džiugius jungiamės su džiaug 
smu, bet nepasimetame dabar
ties tikrovėje. K dabarties tik
roviškai mėginame daryti 
sprendimus ateičiai, kad ji bū
tų geresnė, kartu neišleisda
mi iš akių netolimos praeities, 
skatinančios mus veiklai, ryž
tui, aukai ir konkretiems sie
kimams.

> Tautos laisvės praradimas 
yra atžymėtas tragišku ženk
lu. Ir ta mūsų tautos tragedi
ja lydi mus kaip šešėlis iki pas 
kutinio žingsnio. Keletos šimtų 
tūkstančių genocidinis tautos 
narių sunaikinimas atliepia 
mūsų sąmonėse neatlyžtanč'u 
pagalbos šauksmu, į kurį tik 
mes, gyveną laisvėje, tegalime 
atsiliepti. Mirusieji ir kalėji
muose ar Sibiro tundrose su
pūdytieji nekalba. Bet kalba
me jų vardu mes, kurie gali
me kalbėti, nes naudojamės vie 
na švenčiausių teisių — pilna 
laisve. Tik turime pasauliui aiš 
kiai pasakyti, kad kiekviena 
tauta turi teisę laisvai tvarky
ti savo tautinius, religinius ir 
sąžinės įsitikinimus.

Reųuiem giesme prisimins 
Chicagos lietuviai savo žuvu
siuosius Marųuette Parko baž
nyčioje šį šeštadienį. Tuo pa
čiu Reųuiem prisiminsime ir 
savo pavergtą tautą, tiek me
tų nešančią vergijos pančius. 
Ekumenine malda, kurion su
sirinks visokių tautų ir viso
kių tikėjimų žmonės, melsis 
Philadeiphijos ir apylinkių lie
tuviai šį sekmadienį'. Jie visi 
prisimins pavergtą Lietuvą ir 
pavergtuosius. Tačiau su džiau 
gamų pakilsime sekmadienį di
desniam ryžtui, gaudami nau
ją vyskupą atstovauti mūsų 
religiniams ir tautiniams rei
kalams, pasipriešinti prieš ko
munizmo persekiojimus ir žmo 
giškų vertybių naikinimą. Liū
desys ir džiaugsmas, kančia ir 
ryžtas susilies šį sekmadienį 
bendrame žygy — laisvės at
statymo pastangose.

*
Kai žvelgiame praeitin, ne

galime iš akių išleisti tautos 
nelaimių, kurios dar iki šiol te
besitęsia. Laiko bėgyje užgyja 
žaizdos, bet randai niekada 
neišnyks. Ir niekas negalės pa
sakyti, kad blogis jau virto gė
riu, kol skriauda mūsų tautai 
nebus atitaisyta. Gal tuos ran
dus mažiau jaučia svetur išau
gusi lietuvių karta, nes ji lais
vės praradimo bei genocidinio 
tautos naikinimo žaizdų nėra 
taip skaudžiai išgyvenusi, bet 
nesunyks neteisybė ir tautos 
nedalia, kuri yra paženklinu
si kiekvieną lietuvių tautos na
rį specialiu ženklu. Jaunimas 
laiko bėgyje praras išeiviško 
pojūčio jautrumą, nes sveti
mas kraštas jam jau nebėra 
svetimas, bet ir jis negalės nu
tilti, kol jų tėvai ar seneliai 
net į kapus nešis neišgydoma 
laisvės ilgesį ir neišdildomus 
kančių randus.

Praeitis nėra tik istorija, 
nors dažnai bent daliai išeivių 
ji tokia pasidaro. Fraeitis yra 
tas podirvis, kurin suleidžia 
šaknis kiekvienas savęs ver
tas žmogus, mėginąs ieškoti 
gyvenimo ir savo paties buvi
mo prasmės. Juob^ praeitis 
nėra tik istorija tiems kurie 
savyje ieško tautinės atsparos, 
tautinių syvų, maitinančių as

menybės išsivystymą ir nepa
laužiamus geresnės ateities šie 
kimus. Gali žmogus išoriniu 
būdu apsispręsti ir už kitą tau 
tą, bet negali savyje sunaikin
ti tautos praeities atspaudo, 
iš senolių paveldėtų gerųjų ar 
net blogųjų ypatybių, dažnai 
lemiančių asmeninius laimėji
mus ir pralaimėjimus. 
Dabarties perspektyvoje pra

eitis nėra tik sentimentai ar 
svajonės, bet tikrovė, kurion 
kiekvienas atsiremia savo gi
liausiais dvasiniais polinkiais. 
Ir juo labiau praeitį pats žmo
gus išryškina savyje, juo leng 
viau jis randa savo sugebėji
mų, savo pasisekimų ir nepa
sisekimų giliausias šaknis. O 
tam reikia susigyventi visais 
jausmais ir visu protu su tais 
įvykiais, kurie lėmė tautos is
torinę kryptį, kurie lėmė ir 
asmeninio gyvenimo sąlygas. 
Laisvės praradimas ir vergi
jos baimė nulėmė ne tik tėvų 
ar senelių, bet ir jaunosios kar 
tos dabartį ir net ateitį.

*
Sekmadienį konsekruojamas 

vysk. Antanas Deksnys. Tai 
džiugus ir išimtinis įvykis mū
sų pilkame gyvenime. Tai tam 
tikra prasme naujas atgimi
mas viešajam gyvenimui, nes 
vyskupo poaukštis mūsų tau
tos reikalus iškels laisvojo pa
saulio akyse ir sustiprins mus 
pačius mūsų ryžte. Jei naujoio 
vvskuipo pareigos teapima tik 
dalį mūsų išeivijos, tai vys
kupo ženklas padės mūsų pa
vergtos tautos nedalią parody
ti daug plačiau negu sieks jo 
vyskupiškos galios. Tegul bus 
tiktai sutapimas, kad vyskupo 
konsekracija vyksta birželio 
mėnesį, bet šis sutapimas kaip 
tik yra mums paskatas vie
ningiau ir darniau siekti bir
želio nesėkmių atitaisymo.

Naujas vyskupas nėra tik 
mūsų religinio gyvenimo sustip 
rinimas, nors ir tai šiuo metu 
turi nepaprastos reikšmės. Tai 
yra kartu ir tautinio gyveni
mo atbudinimas, kad nepasi
klystume svetimose pagairėse 
ir neprarastume tautinės tapa
tybės. Nelengva jaunojoje kar 
toje išlaikyti pilnai sąmonin
au tautinį brandumą. Graso 
pavojai ne tik svetur erwe- 
nantiems ir svetimųjų mišiny- 
ie besidarbuojantiems, bet taip 
pat jaunimui pavergtoje tė
vynėje, kur okupanto įtaka, 
skaičiaus persvara ir “vyres
niškumo” svoris žaloja dauge
lio dvasinį ir tautinj veidą sve
timybėmis. Tai atsparai esame 
pasiryžę sutelkti visas jėgas, 
bet reikia ir tokios pagalbos, 
kuri ateitų iš šalies. Paverg
tam kraštui turime padėti iš 
tolo, o mums turi padėti išsi
laikyti ir tautiniu požiūriu 
bręsti net tokie veiksniai, kaip 
vyskupiškas poaukštis ir su 
juo susijęs svetimųjų dėme
sys.

Į birželio įvykius turime žiū
rėti iš dabarties perspektyvos 
Reikia visiems matyti pavojus 
kad jų galėtume išvengti, bet 
kartu vertinti ir tuos paska- 
tus, kurie padeda palaikyti ryž 
tą veikloje ir užsidegimą jau
nojoje kartoje išlaikyti savo 
troškimus. Liūdnieji įvykis i 
šaukiasi mūsų pastangų ati
taisyti tautai daromas skriau
das, džiugieji skatina viltis, 
kad tautos lūkesčiai išsipildys.
Tik dvasinių ir fizinių jėgų su
telkimas vienam tikslui yra 
mūsų tautos laimėjimų laidas.

Pr. Gr.

KREMLIUS VARŽO LAISVĘ
Naujoji priespauda ir priespaudos priežastys

Priespauda rusuose amžius 
tvėrė. Tik protarpiais sociali
niai, tautiniai ir šviesuomenės 
kovotojai pažeidė priespaudos į- 
sibėgėjimą. Rusijoje vyravusios 
priespaudos šaknys mažai tesu- 
sisiekė su Konfucijaus, Platono 
ar puritonų svarstymais, val
dančiųjų užmačiomis jėga “pa
keisti”, perauklėti žmogų. Carų 
laikais jėga naudota valdantiems 
išsilaikyti. Valdovai ir prispaus
tieji žemdirbiai, linkę į kolekty
vizmą, gyveno savitu gyvenimu. 
Menkas šviesuomenės ir vidu
rinis sluoksnis negalėjo turėti 
ypatingos įtakos kovoje dėl lais
vės. Kai kurie rašytojai, pvz. Dos 
tojevskis, siekė užsklęsti duris va
karietiškoms įtakoms Rusijoje.

įsigalėję komunistai naudojo 
jėgą komunistų partijos valdo
mus administracinį, ideologinį 
ir viešajai nuomonei palenkti 
monopolius likti valdžioje. Ca
rinė ir komunistinė priespauda 
bandė išlaikyti tvirtą, pastovią 
valdžią, siekė galingos, rusiškos 
valstybės ir rėmė jos imperialis
tinę politiką.

Priespaudos banga
Šimtmečius rusuose užsitęsusi 

priespauda dažniausia dėl užsie
nio politikos buvo valdančiųjų 
kiek švelninama. Romanovai 
per 300 ir komunistų partija per 
50 valdymo metų, nežiūrint au
kų, dėjo pastangas išlaikyti prie
spaudą. Kovotojai dėl laisvės ir 
didesnių reformų šalininkai bu
vo sutramdyti. Po Stalino siau
bingo valdymo priespauda buvo 
sušvelninta, bet politinis siaubas 
nepanaikintas. Siaubo priemo
nėmis naudojosi ir Chruščiovas, 
kai kurių reformų vykdytojas.

Po Chruščiovo nušalinimo 
Brežnevo, Kosygino ir Podgornio 
tarpsnyje vėl sustiprinta prie
spauda. Užsienio radijo siųstu-

GEDIMINAS GALVA

Atkirtis reformoms

N. S. Chruščiovui pavyko nu
vainikuoti Staliną, sunaikinti jo 
stabmeldystę. Jo reformos vyriau 
sybėje, švietime, ūkyje nebuvo 
sėkmingos. Aparačikai, kariai 
ir net švietimo srities veikėjai ė- 
mė jo reformą vilkinti ir net 
trukdyti. 1963-4 m. įvyko darbi
ninkų streikai Novočerkaske, Zis 
autovežimų gamybos įmonėje 
Maskvoje ir Doneco upyno įmo
nėse. Posūkio metais į liberaliz
mą padidėjo netvarka. Centrinio 
komiteto propagandos vedėjas 
Vasilij P. Stepanovas 1965 m. 
“Pravdoje” ėmė pulti Chruščio
vo skelbtąjį “gulašo komuniz
mą: siekimą gerovės, o ne ideolo 
ginės drausmės.

Chruščiovas nesiekė nei demo 
kratijos, nei liberalizmo. Jo tiks 
las apvaldyti vadinamai proleta
riato diktatūrai ypač kariuose iš
šaukė atsargų Stalino garbinimą, 
kuris šiais metais sustiprėjo. Jo 
nesėkmės ūkio politikoje, smū
giai Kazachstane, nepavykę ban 
dymai Sovietuose įgyvendinti J- 
AV nusižiūrėtiems ūkininkavi
mo būdams ir sklypininkų įta
kos sustiprėjimas rinkoje turėjo 
iššaukti atkirtį.

Naujas posūkis

Chruščiovo įpėdiniai ilgai 
tūpčiojo. Pradžioje jie ranka nu
mojo i pirmtakūno nevykusius 
bandymus. Jie netrukus krašto 
valdymą vėl centralizavo. Šiais 
metais sustiprino saugumo įstai 
gų veiklą. Naujame įstatų suma
nyme kolūkiams tvarkyti norima 
sustiprinti drausmę ir suteikti tei
sę žemdirbiams daugiau gyvulių 
laikyti.

Priešreliginė propaganda su
stiprinta, tikėjimo atgijimas stab-vai trukdomi, užsienio laikraš 

tininkai ištremiami, vedama aš- domas. 
tri propaganda prieš buržuazi- j Tarptautinio'
nį nacionalizmą, neva siekiantį 
griauti socialistinę santvarką. So
vietai deda dideles pastangas 
politiškai, ūkiškai ir ideologiškai 
palenkti komunistines respubli
kas, panaudojant net karinę jė
gą-

omunizmo ir
sovietinio patriotizmo priedango
je slopinami tautiniai sąjūdžiai 
ryškūs ne tik Pabaltijy, Ukrai
noje, Kaukaze, bet ir Azijos sri
tyje.

Didžiausias smūgis taikomas 
Į galvojančiai šviesuomenei ir ra

šytojams, reikalaujantiems panai 
kinti cenzūrą. Partijos ir saugu
mo žvalgai jau pasiekė kai kurių 
laikraščių redakcijas. Prieš kele
rius metus pradėtos bylos rašyto
jams pasmerkti sustabdytos, bet 
šviesuolių suėmimai tebevyksta. 

Priespaudos priežastys
Nesėkmės tarptautinėje poli

tikoje turi įtakos į vidaus politi
ką. Sovietų nesutarimai su Kini
ja tapo aštriu ginču, kuris įtem
pė santykius su užsienio komu
nistų partijomis. Brežnevo smer
kimas kinų sukėlė įtampą komu
nistų partijų suvažiavime Mask
voje.

JAV romantizmas glaudžiai 
bendrauti su Sovietais jau atvė
sęs. Sovietų žaidimas Azijoje tik 
dalinai pavyko. Artimuose Ry
tuose juntamas Sovietų santūru
mas. Sovietų kariuomenės įsibro 
vimas Čekoslovakijon, nepaisant 
reformų sutrukdymo, politiškai 
pakenkė Sovietams. Net suomių 
komunistai Maskvos suvažiavi
me smerke Sovietų įsibrovimą į 
draugišką Čekoslovakiją.

Sovietų vidaus negalavimai 
kelia gyventojų nepasitenkini
mą. Šviesuomenė nepatenkinta 
laisvos minties užgniaužimu. Ne 
tik mokslininkai, rašytojai, bet ir 
eilinis pilietis turi progą patirti, 
kas dedasi svetur. Praviresnė sie
na ir.technikos pažanga sudarė 
progą susipažinti su pažanga va
karuose ir įžvelgti atsilikimą So
vietuose.

Ūkinė reforma, nors ji sustab 
dyta pusiaukelėje, sukėlė vidaus 
trintį. Jos laimėjimai menki. Es
miniai ūkiniai negalavimai ne
pašalinti. Uždarbiai maži, o kai
nos aukštos. Ir aršiausias komu
nistas, susipažinęs su vakariečių 
santvarka, turi pripažinti, kad 
ten darbininko įpirkimo galia 
žymiai didesnė, kaip Sovietuose.

Religinis ir tautinis sustiprėji
mas, kitų tautų pasipriešinimas 
rusų engimui įrodė partijos įtai- 
gojimus buvus beverčiais.

Red. pastaba. G. Galvos straip 
snio birželio 12 d. laidoje ant
raštė turėjo būti “Sovietai nesu
taria su arabais”, o ne —“So
vietai sutaria su arabais”, kaip 
per klaidą buvo atspausdinta.

Prie demilitarizuotos zonos Vietname amerikiečių he likopteriai, numetę JAV kariams reikmenis, kyla, 
sukeldami daugybę dulkių.

ĮSTRIŽAI MEKSIKOS
Kazys Alminas

Rimties valandėlei

BAISUSIS BIRŽELIS KALBA 
MUMS

Įvairiose padėtyse daugelis 
žmonių galvoja, kad jie jose yra 
nepajėgūs, kai tuo tarpu iš tik
ro jie tik neįstengia jų suprasti.

Sąlygos duodamos nepriklau
somai nuo žmogaus norų, tačiau 
nuo žmogaus priklauso, kaip jis 
savo sąlygomis naudojasi. Nie
ko negalima kaltinti už sąlygas, 
į kurias žmogus atsiduria, bet 
kiekvienas yra atsakingas už 
atitinkamą savo jose laikymąsi. 
Todėl keista, kai norima sąly
gomis teisintis, tariamas pasi
teisinimas virsta apkaltinimu. 
Versti kaltę sąlygoms, aplinky
bėm, padėčiai ir taip toliau — 
tai tik paneigti žmogiškąją lais
vę ir bėgti nuo savosios atsako
mybės, kaip pastebi mūsų filo
sofas dr. J. Girnius.

Vienas jaunas ir neprityręs 
pardavimo agentas buvo susier
zinęs savo nepasisekimais. Besi
ginčydamas su savo viršininku, 
jis patraukė pečiais ir pasakė: 
“Aš galiu nuvesti arklį prie 
vandens, bet negaliu priversti, 
kad jis gertų”.

“Ką tu čia plepi? Kas tau lie
pia priversti arklį gerti? Tavo 
darbas — stengtis jį troškinti”, 
— atsakė viršininkas. Mumyse 
glūdi kitos rūšies troškulys — 
“noras įgyvendinta žmonių tar
pe didesnį teisingumą, meilę, gė
rį bei grožį, kartais užtenka 
vieno žodžio tam troškuliui iš
šaukti.

Tu daug gali padaryti, steng
damasis tą išganingą troškulį 
atgaivinti ir numalšinti, nešda
mas gyvąjį Kristaus ir artimo 
meilės vandenį į kiekvieno žmo
gaus širdį.

“Galutinai ne sąlygos padaro 
žmogų vienokiu ar kitokiu, bet 
jis pats tokiu pasidaro, sugniuž
damas ar grumdamas su pa
gundomis, kliūtimis ir taip to
liau. Galima ir geromis sąlygo
mis ne tik pozityviai naudotis, 
bet jose ir išlepti ir aptingti. 
Atvirkščiai, galima ir blogose 
sąlygose ne tik ištižti, bet ir už
sigrūdinti. Todėl galų gale pats 
žmogus turi už viską nešti atsa
komybę, o ne save teisinti sąly
gomis” (žiūrėk Jono Girniaus 
studiją “Visumos žvilgis į mū
sų egzodo literatūrą” veikale 
Lietuvių literatūra svetur, Chi
cago, 1968, 569 psl.).

Nepaslaptis, kad “nutautėji
mas yra mūsų dvasinio atspa
rumo stoka. Jis nėra absoliuti
nis malūnas neišvengiamai nai
kinąs visus. Nutautėjimo girnos 
mala tuos, kurie į jas neapdai
riai patenka. Tose pačiose aplin
kybėse vieni nutautėja, Įriti iš
silaiko, vieni sumalami, kiti ne. 
Tas pats su dvasiniu atbukimu. 
Vieni išeivijos gyvenime prara
do dvasinį interesą aukštesnėm 
vertybėm, kiti ne. Vienų vidaus 
pasaulis tiek sumenkėjo, kad 
jų nebedomina nei knyga, nei

laikraštis, nei paskaita, nei te
atras, nei bažnyčia. Tuo tarpu 
kitų dvasinis pasaulis labai išsi
plėtė, pagyvėjo ir nuvedė į pla
čius vandenis (“Tėviškės Žibu
riai” 1969, nr. 5 sausio 30 d.).

Istorija nėra beprasmiškas 
riedėjimas į nežinią, bet isto
rijos kelias yra paties Dievo ke
lias. Bet ir išganingiausias ke
lias turi savo vingių. Dieviškoji 
Apvaizda, kuri palaiko visus 
daiktus jų prigimtyje ir jų ke
lyje, yra ne kas kita kaip pra
tęstasis pirmykštis kuriamasis 
aktas. Kaip tik dėl to daiktai 
yra nepaprastai aukštame san
tykyje su Dievu.

Bet šį Dievo ir žmogaus san
tykį bando nutraukti Dievo pa
mėgdžiotojas rusas bolševikas, 
skelbdamas naują evangeliją, 
skelbdamas ją visam sutvėri
mui, bet ne meilės ir tiesos, o 
neapykantos ir melo evangeliją. 
Bolševizmas žudo žmoguje tie
sos meilę. Dr. A. Maceina, kal
bėdamas apie bolševizmą, pa
brėžia, kad nepripažindamas 
žmoguje jokių amžinų principų 
ir jokios amžinos prigimties, ru
siškas bolševizmas renkasi tie
sos mastu šiandienos reikalą ir 
jam palenkia sąžinę, ilgesį ir 
mąstymą. Naujas žmogus, kurį 
šiandien 'bolševizmas ugdo, tu
rįs būti greitas prisitaikyti prie 
pakitusios padėties. Jis turįs 
būti istorinis ligi pat savo gel
mių. Šį žmogų bando marškas 
bolševizmas išsiugdyti ir Lietu
voje. Ir Lietuva yra įjungta į 
aną tiesos naikinimo vyksmą, 
kuris šiandien žymi visas komu
nizmo valdomas šalis. Ir šian
dien, birželio mėnesį, kuris pri
mena rusų bolševikų pradėtą 
mūsų tautos genocidą, vis dar 
bolševikai drįsta teigti, kad Lie
tuvoje esanti religinė bei sąži
nės laisvė. Tai yra melas, kuris 
yra dvasios vergija; ir melo ap
spręsti žmonės yra lengviausia 
valdyti, nes meluojąs bei melą 
mylįs žmogus yra palūžėlis dva
sioje.

Baigiu šią rimties valandėlę, 
prisimindamas Baisųjį Birželį, 
dr. A. Maceinos žodžiais: “Ne
leiskime tad sovietams paversti 
melą lietuvių santykiu su savo 
tauta, su jos praeitimi ir jos 
kultūra, su jos tremtiniais. Re
zistencija prieš melą šiandien 
yra lietuviškojo žmogaus išsilai 
kymo pagrindas”.

Laisvame pasaulyje mes atsi
dūrėm kovoti prieš rusų bolše
vikų melą! K. Baras

— Prisišliejus prie ydų, lieka tik 
vienas žingsnis nuo prietelystės į 
vergij’ą. — H. Ballou

— Ydų esminis blogis tame, kad 
žmogų pažemina. —

E. Chaplin

LANKĖSI
BELGIJOS KARDINOLAS
Belgijos primas ir Briuselio 

ankivysk. kardinolas Leo Suen- 
nens, čia besilankydamas, kai 
bėjo Chicagos universitete, kur

Aš nesutikau tai padaryti, kol neužfiksavo tikro 
fakto ir nenupaišė to gramozdo. Tada, dar sako, grąžin
siu leidimą, jei sutinki nekelti ieškinio savo mašinos su
žalojimui. Kadangi tai buvo labai menkas sužalojimas, 
tai mielai sutikau ir pasirašiau. Tuomet atidavė leidi
mą.

Kas žino, kiek ilgai būtų trukę gauti ieškinį, nes 
sakoma, kad ten policijos procedūros labai ilgos ir komp 
likuotos, tai geriau nesivelti į jas. Kaip minėjau, gerai 
kad ne aš į ką įvažiavau, o vienas jų tautiečių. Esant 
atvirkščiai, būtų buvę kitokie dalykai. Tuomet apdrau- 
da būtų tikrai pravertus. Didmiesčiuose susidurti su ki
ta mašina yra gana lengva, nes dažniausia gatvės siau
ros, o važiavimo greitis gana didelis. O mažesniuose
miesteliuose lenktyniauti ir su karvių kaimenėmis pa- 

Vienassjtaiko
, Po penkių dienų saulinimosi, nepaisant, kad būtų

"°JSycnnens galimąj,uvę mįela ,r pabuvoti ilgiau, tarnybinės pareigos ver-
.andidatą į popiežius po Pau-ėiamas, pasukau vairą namų link.

liaus VI mirties. Kaip paprastai, nemėgstu grįžti tuo pačiu keliu, to
dėl pasukau įstrižai krašto

žymių žengti pirmyn.
Chicagos laikraštis mini kardi-

, „___________________ , ___ . iš Pacifiko pakrantės per
nriminė, kad Popiežiaus Jono! — Ateis die»«’ kai; sekant Jung-Mexico City į Atlanto vandenyno pakrantę — Golfo į- 
F , . . timų Amerikos Valstybių pavyz- lanka i Tam niro Tir«« iki T<r„ol<> „„.„nu—a. „ax;„XXHI pradėtas ekumenams są
jūdis privaląs be pavargimo

tinių Amerikos Valstybių pavyz- lanką į Tampico. Tiesa, iki Iguala naudojamės tuo pačių 
džiu, įsisteigs ir Jungtinės Europos95 keliu, o iš ten patraukėm tiesiai į Mexico City. Tai 
Valstybės. G. Wushington buvo sekmadienio popietė ir keliai buvo gana apkrauti.

Šiaip Meksikos keliai gana tuštoki ir spūsties dar nėra jo- mingai nepralindusiu pro kaminą dūmais. Jis prie durų, 
kios. Apie 100 ir iš pietų pusės jau padarytas dvigubas ke| ji prie kasos ir biznis eina gana gerai.

- - ~ *................................... Daugelis amerikiečių skundžiasi apsergą nuo mek-
sikietiško valgio, ypač žalių daržovių amebiniu viduria
vimu. Jei vengi paprastesnių, vietiniams skirtų valgyk
lų ir žiūri, ką ir kaip valgai, galima to nemalonumo 
išvengti. Taip laimingai ir mums pavyko nesusirgti, 
nors sutikti pažįstami tuo pasigirti negalėjo.

Teko ir asmeniškai patirti, kad patarnavimas ir dar 
bas Meksikoje labai pigus. Mašinos sankabai susidėvėjus, 
jos pakeitimas nauja kainavo 19 dolerių ir už tą pačią 
kainą mašiną savo jėgomis nusistūmė į dirbtuvę. Kitas 
faktas Tampico — dėl blogo kelio buvo pramuštas dusin- 
tuvas (muffler), kurį pataisė net už 80 centų. Žinoma, 
prie tokios kainos mielai pridedi ir arbatpinigių “bied- 
man” žmogui, ir kaip jų akys nušvinta net už kelis pe-

lias ir gana geras į Mexico City. Kas įdomiausia, kad 
per vidurį to kelio susodinta tanki, aukštoka gyvatvorė, 
kad ir nakties metu priešais važiuojančių mašinų švie
sos tau akių negadintų.

Bendrai, meksikiečiai bando savo krašto pakeles į- 
vairinti ir puošti, apsodindami medeliais, krūmokšniais 
ar net kaktusais. Yra daugiau tendencijos pas juos pa
gražinti, paįvairinti aplinką, kiek tai leidžia gana skur
džios gamtos sąlygos. Taigi paminėtina, kad gerbia ir 
savo tautos didvyrius, statydami paminklus ne tik mies
to aikštėse, bet ir kryžkelėse, ir tokie paminklai irgi 
būna dekoruojami medeliais ir gėlynais.

Taip besiiriant per kalnus, kalnelius ir staigius po- 
Miesto centras su savo aikšte tai tikras architektūrinis 
istorinis muziejus su dviguba katedra, valdžios pastatais SU5, 
ir biznio rajonu. Toje aikštėje gal pusė krautuvių ver
čiasi aukso gaminių prekyba ir suvenyrais. Niekur nete
ko matyti tiek aukso prekyviečių ir aukso kaip Mexico 
City. Išdirbiniai gana įmantrūs ir gražūs ir, jei sugebi 
derėtis, gali pirkti už žemesnę kainą negu šiame krašte 
aukos 18 karatų gaminių. Odos išdirbiniai gana puoš
nūs ir įvairūs, ypač rankinukai ir piniginės. Žinoma, ir
gi pigiau. Taipgi vilnos audiniai, ypač vilnonės antklo
dės pigesnės. Kitos prekės gal didelio skirtumo ir nesuda
ro.

Taip ir išvaikščiojam visą dienelę besipirkdami vi
sokiausių menkniekių. Užtikome švarią “cafiteriją” su 
plačia šypsena savininku iš Lenkijos “tautiečiu”, lai-

Mexico City judėjimas gana didelis ir didžiąją dali 
to judėjimo sudaro “taxi”. Tie “taxi” — tai visokiausios 
mašinos, įvairios savo išvaizda ir amžiumi ir daugiausia 
neatžymėtos jokiu ženklu. Taip ir zuja jie iš priemiesčių 
į centrą ir atgal ir prie kiekvienų šviesų ima pakeleivių 
tiek, kiek tik telpa sėdom ir net stačiom.

Bendrai paėmus, jie yra labai pigūs, bet tikrų kai
nų net ir nesupaisysi. Iš svetimšalių kai kurie susiorien
tuoja ir paprašyti net dvigubai negu skaitiklis rodo. O 
vietiniai moka proporcingai ir išsidalina pravažiuoto ke
lio kainą, todėl jiems kainuoja tik centai, gal net pi
giau negu autobusas.

XBuh daugiau)



TVRAUGAS, šeštadienis, 1969 ra. birželio mėn.' 14 d.

Nuotraukoje matyti artimas mėnulio vaizdas, gi aukštai matyti žemės 
pusrutulis, šią nuotrauką padarė Apollo 10 astronautai. Mėnulyje lie
pos ^pabaigoj išlips du amerikiečiai astronautai.

Arktika - gamtos turtų kraštas

Arktikos tyrinėtojai nustatė, kad 
ten yra neapskaičiuojamų gamtos 
turtų šaltinių. Visa šiaurė turi tur
tingiausius akmens anglies klodus, 
o dideliais tarpais randama grafito, 
akmens druskos, vario, nikelio rū
dos, švino, cinko, alavo, aukso ir di
džiuliai klodai sidabro. Be to 
250,000 kv. mylių plotas naftos šal
tinių.

./Geologai jau yra ištyrę šiaurės 
ašigalyje virš 1 mil. kv. mylių plo
tą ir tame plote nustatė, kad yra 
per 1,500 įvairių naudingų žemės 
vertybių, nežiūrint to, kad šimtai 
milijonų ha žemės yra apaugę miš
kais, kuriuose veisiasi daugybė saba 
lių, jūrų bebrų, juodsidabrių la
pių ir kitų žvėriukų, kurių kai
liai labai brangūs.

Šitie gamtos turtai ne tik sukėlė 
daugeliui susidomėjimą, bet ir lei
do kurti ten pramonės ir žemdirbys
tės ūkius.

Visų šių pasisekimų ir tyrimų 
tikslas, pasiliko patikrinimas susisie-

PflMIRŠTAS VARDAS
Neseniai atvykęs į Arųeriką su 

Šeima'italas Antonio Lombardi su
silaukia sūnaus. Krašto papročiais 
pasiremdamas pasikviečia kūmus ir 
vyksta pas kleboną naujagimio pa
krikštyti. Klebonas užsideda stulą ir 
tevėi klausia, kuo kūdikis bus var
du. Tėvas apmeta akimis kleboną,' 
žvalgosi j kūmus. Bet vardas pa- 
mifštas.

— Father, padėkit prisiminti. I 
know it — grand name Americana!

— George!
— No, no.
— Charlie!
— No, it i? granda name Ame- 

ricanal Very popular!
Pagaljau klebonas pykteli:
—- Sun of a gun! What is it?
— Son of a gun! Son of a gun! 

— nudžiugo italas, išgirdęs lauktą 
vardą.

Ig. Ma.

PAsčiąjam visada reikia duoti ke
lią. Važiuodamas prię skersgatvio 
sulėtink greitį ir būk atsargus, 
kad kas nepašoktų po mašina.

' Norį nemokamai gauti saugaus 
vairavimo taisykles gali rašyti 
Paul Powell, Secretary of State, 
Springfield, III. 62706.

kimo šiaurės jūromis, Š. Lediniuo- 
tuoju vandenynu. Ypatingą vaid
menį vaidina aviacija. Lėktuvais 
pervežami dideli kiekiai įvairių me
džiagų, daug keleivių. Tyrinėto
jams daug patogiau iš lėktuvų fo
tografuoti Arktikos žemės paviršių, 
atlikti žvalgybą ir numatyti ledų 
pavojus.

Tokiu būdu, kas seniau buvo sva 
jone, šiandien — tikrenybė. Tyri
nėjimo dąi'bai paskatino įsteigti 
daugiau naujų tyrimo stočių ant 
slenkančių ledų ir įvykdyti drąsų 
planą — susisiekimą per Šiaurės 
ašigalį su Amerikos žemynų.

—J. Mškns

Paieškojimas
Ieškomi:

Leonas Svirskis, Juozo, gim. 1919 
m. iš Šiaulių mst., Miglovaro 
g-vės;

Elena Lėšauskaitė iš Šiaulių 
miesto, Pabalių g-vės.

Ieško Stasys Mačiulis, 6612 S. 
Rockivell St., Chicago, III. 60629. 
Tel. GR 6-3075.

MISCELLANEOUS

E REZIDENCINIAI,
' = KOMERCINIAI,

= MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!S

J 3457 VVest 69tfa Street 
J TeL HE 4-7482

PARDUODAMI 
IS MODELINŲ NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galinu 
pirkti dalimis ir išmokėtlnai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

PARDAVIMUI

Parduodamas moteriškų tautiški} 
rūbų komplektas (įgautas iš Lietu
vos). Kreiptis 3613 W. 66 Place, 
tel. 735-7338.

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas — 8-iems ka
pams. Geroj vietoj. Nebrangiai. 
Kreiptis į Mr. Rys tel. 254-5374*

IEŠKO NUOMUOTI

Jr. Executive persikelia į Chicagą, 
ieško nuomoti namą su 3 miega
mais kamb. arba butą pirmame 
aukšte. 4 maži vaikai. Pasiūlymus 
skambinti tel. 778-9781, 6—8 v.v.

CLASSIFIED GUIDE
PROGOS — VPFOKTVNITies K KAL E S T A T E

Kanadoje parduodamas restoranas 
(48 sėdimų vietų). 15 vienetų mo
telis (galimybė padidinti). Viskas' 
puikiam stovy. Netoli Stayner, arti 
Provincial Parko. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis šiuo adr.:

Draugas, Adv. 7071, 4545 W. 
63rd St., Chicago, Ui. 60629.
Parduodama KEPYKLA. Gyveni
mui patalpa. Arti bažnyčios. Piet
vakariuose. GR 6-8443.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 3-jų kamb. butas 2-me 
aukšte, Marąuette pke. Galima tuoj 
užimti. Skambinti RE 7-8647. 
MEDICAL OFFICES FOR RENT

2656 W. 63rd St.
Air conditioned. Reception rm. with 
receptionist. Laboratory and X- 
Ray. Pharmacy

434-7007 or 476-2222
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2825 W. 83. PIt 8-8032 
Nelaukit — užslregintruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai

Išnuom. 5J^2 kamb, butas, 3 miega
mieji, centr. gazo apšildymas, šil
tas vanduo. Rūtas bus naujai išda
žytas nuomininkų pageidaujamo
mis spalvomis. Pageidaujami tik 
suaugę. Butas randasi 59-toje g-je, 
tarp Lawndale ir Hamilton Avė. 
Teirautis — 268-5093.

RJEAL^ESTATE

66 ir daremont apyl, savininkas 
parduoda pajamų namų — 5 kamb. 
apačioj, 4 kamb. viršuj. Plytelių 
vonia ir virtuvė. 2 maš. garažas. 
GR 6-7358.

MIRACLE DEAL
Didelis 8 kamb. mūras su 4-riais 
miegamais, plius ‘‘panelled” šeimos 
kambariu. 2 pilnos vonios “built 
-ia” orkaitė ir virimui krosnis, 
valgomasis kambarys, 2 maš. ga
ražas. Į vakarus nuo Kedzie, į įpie- 
tus nuo 63-čios. Užimti galima už 
7 dienų. Turi būti parduotas — 
jūsų naudai — tik $22,500. 
Kreiptis į MIracle Man. Skambinkit 
dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

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

Tel. 616-674-8130

DE LUXE MCR. 2-JŲ BUTŲ SU 
RUSIU. Modemus iš lauko. Dideli 
miegamieji. Nauji 220 elektros 
laidai. 2 maš. garažas. Apyl. Ko- 
mensky ir 27th Pietvakariuose. 
$23,900. SVOBODA, 3739 W. 
"«th St, LA 1-7039.

2854 VV. 85th Plaoe — Namas su 
4 miegamais kamb. Skambinkit po 
6 v.v._______ HE 4-1459_________

BIG BARGAIN
4 dideli dvigubi miegamieji, valgo
masis, gražus “panelled’’ rūsys, 2 
maš. garažas, visas namas centr. 
air-conditioning su puikiu elektro
niniu oro filtru, namas būna be 
dulkių. Į pietus nuo 83-čios, arti 
Pulaski. Savininkas kitame krašte 
įsako skubiai parduoti. Sutaupysit 
daug pinigų tik $22,500. Būsite 
laimingi, kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Marąuette pke. 6 kamb. didelis 
mūr. bungalow. Nauja šiluma — 
virtuvė — vonia. Arti mokyklos. 
Geras susisiekimas. Pigus. Skam- 
binkit po 8 v. Llskus. 626-7382
CICERO. Mūr. 4 butų — 3 po 5 
kamb. ir 6 kamb. Apyl. 16 ir 50 
Avė. Pilnas rūsys. Nuomininkai 
patys apsišildo. Pajamų $4,700 per 
metus. Mokesčiai $260. Po 3 mieg. 
kamb. kiekvienam bute, $25,500.

SVOBODA, 2134 S. 61st Ct.
BI 2-2162. Jei neatsako skambin
kit LA 1-7038.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Brighton Parke — 2-jų butų po 
4 kamb. medinis namas su rūsiu. 
Centr. apšild. gazu. Nebrangiai. 
$15,000 Kreiptis į
B. B. Pietkietvicz — LA 3-1083

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

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

Mūr. 5 kamb. ‘"ranch” stiliaus 
bungalow. $18,000. Tuščias. Adr.: 
11330 So. Natoma Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.___________________
IIIIIIICIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllltlIlIlIlIlIlHIIII

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

iiiiiiiuuiiHiiiniiiiiiuiiiniiiinHinuimni
6 room brick. 3 bedroom, centrai 

air-conditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park. near schools and 
churches.

CALL — PR 8-5886

Savininkas parduoda — 5616 S. 
Troy. Erdvus 5Va ir 6H kamb. ir 
beismente kambarys. Mūras. Nau
jas garažas. Apkaltas porčius. 
$200 pajamų ir savininkui buta» 
2-me aukšte. 778-4254.

Cicero — 3-jų metų senumo 6 bu
tų mūr. namas: 3 po kamb. ir 
3 po 4J^. Gazo šiluma. Paskutinių 
madų aukštos kokybės visi namo 
įrengimai. Tik $94,000.
Cicero—-Parkhohne. 7 kamb. mūr. 
bungalovv. Gazo šiluma. Moderniški 
namo įrengimai. Beismente baras 
ir sienos iškaltos “panel” lentomis. 
Garažas. Tik $21,500.

LIN ARTAS REALTY 
4936 W. 15th St 652-4343

64 & NARRAGANSETT 
Naujas 4 butų po 4*4 kamb. (po 
2 rnieg.) Virimui krosnys, šaldy
tuvai, air-cond. kilimai, žiem. lan
gai Ir sieteliai. Apsodinta Geras 
susisiekimas ir krautuvės.

586-1100

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. mod. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

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

6, 4 ir 2-Jn kaml) med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. tr 4 
kamb. butai Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273* W. 4Srd St. CL 4-2390 Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES ■ MORTBA6ES ■ MANAGEMENT

Metnber of 1IL3.
4 L E X ŠATAS — R E A L T 0 R

Ihli odto. ff727 W. Ommfk Bd- Olom IU. TH- OL a-SU 
Turime ilmtoa namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Purk 
Ir kituose vakariniuose prlemleečliiose. Prašome niaukti | mūsų įstaigą 
far Utatrlnktl li katalogo.
«*nmm«mmmmummn9iAUAMA4UMiMMeM4aMMMuitiMaiMMUMiiMuiiHHUMAutiiMi

REAL ESTATE

35th ir Litiianica apylinkėje 
Bridgeporte — saulėtas 6 kamb. 
mūr. bungalow su 25 p. tuščiu 
sklypu Šalia, 3 mieg. kamb. Spin
telės virtuvėje, keramikos plytelių 
vonia. Pilna pastogė ir rūsys. Gazu 
karštu vand. apšild. 2 maš. mūro 
garažas. Mokesčiai mažiau $175. 
Kaina apie $24,000.

HE 6-4037

Arti Marąuette pko.
S metų modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 V. vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca
lifornia. Kaina $44.900.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 Mi mo
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 hutai po 4 kamb. ir raš
tinė. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas Ir taverna, labai pel
ningas tavernos biznis. $35,000.

Marąuette Pke. mūr. 2-jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas 
$18,900.

Prie 71 ir W<*stern — Med. 6 
kamb. namas.Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $i2,5Q0.

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

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 144 
vonių, įrengtas rūsys. 2 auto mūr. 
gantžaa.

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

2 po 6 kamb. (S mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 Ir California
$28,600.

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

kmb. S metų mūr. bungaioa 
prie Marąuette Fk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Apie 79-tą ui Cicero, modernus 10 

metų bl-level, S mieg., žaidimo kab.. 
centr. oria vėsinimas, tuoj pamaty
kite. pigus — $24,000.

5 jį kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17.900.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6 
kamb. 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 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti.

Uoksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1% akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50.000.00.

Uotas 80 p. Marąuette Parke.

VALDIS REAL ESTATE 

2458 W. 69th St RE 7-7200

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimii

VYRAI IR MOTERYS

COOKS AND PANTRY VVOMEN
For exclu»ive motei in Dės Plaines, 
m. Excellent conditions and bene- 
fits.. Apply in person.

H O L I D A V INN 
Mannbehn & Touby, Dės Plaines

HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEERING
CONSULTING

Experienced
in

Pioducing Projectiles 
By Hot Cup

Cold Draw Process

Send Resume or Contact
Mr. Galknvay or Mr. VVoodel

American 

Manufacturing Co. 
Fort Worth, Texas

Mechanical Designers —. $15,500 
Electrical Designers —- $17,000 
Structural Designers — $14,500 
Architectural Designers — $13,750 
Draftsmen — All types to $6.00 hr. 
100% free. Call Antanas Mažeika.
Tel.774-8700. Muilins & Associates.

VVANTED _ ENPERrENCED
SPRAY PAINTER

For night ahift.
Excell. conditions. Apply:

HOSSMAN ENGINEERING 
1800 Holste liond 

-Northbi-ook, Til., Tel. 272-7570

F I S H MAN
Experienced for small service 

market. Good salary and working 
conditions. Call ąnytime.

Tel. OR 3-1088
VVANTED AT ONCE 

LETTER PRESSMAN 
Good Hourly Rate; Frlnge Benefits. 

CaU Or See George Pitler

Gari Gorr, Color Card Co. 
4242 W. Fillmore. Tel. 638-1400

HELP HANTKD — MOTERYS

SECRETARY
Mušt speak English fluently. 
Shorthand and typing. High

starting salary for the right per
son.. Excellent working conditions. 

Call MR. THOMAS 666-2177

BEAUTY OPERATORS
Top guaranteed salaries 
Pilus liberąl comraisaions. 

FAMIOUiS BEAUTY SALON 
7020 Cermak ltd. 
Phone  484-9895

BOOKKEEPER
Mušt speak English fluently. 

Full charge through trįal bąlance. 
Typing. Excellent salary and work- 
ing conditions.

Call MR. THOMAS 666-2177

SECRETARY
Small Company

Dictaphone, invoicing, purchasing, 
importing.

WILMETTE LOCATION 
GOOD SALARY 

KXCELtLENT BENEFITS
Call Mr. Niek Schick 

256-4700

Sales Service Giri
Typing — Telephone Work

Good Working Conditions And 
Company Benefits

CHliKEK.MAN 
PAPER COMPANY 

1440 W. Cermak Road
 TeL 226-4242

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

EXPERIENCED

LINEN AND UNIFORM 
P R E S S E R

5-day, 4O-hr. week, no Sat. or Sunday work. Excellent wages, man? 
benefits, including hospitalization and Dr. Services for employee an< 
dependents, life insurance, paid vacation and holidays. Retiremen’ 
plan. Free lunch in our cafeteria. CTA bus to our front door 
Free Parking on hospital lot. Apply in person or call

Mr. Hofer — 643-9200

IUINOIS CENTRAL HOSPITAL

584X1 So. Stony Island Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

HELP W ANTRI) — VYRAI

CABINET MAKERS
EXPERIENCED

Call 372-4036. Ask for Bill IIIII 
or Pelo Pederson.

D I E
F O R G E R
English langu age not reąuired. 

No skili needed. We vvill train. 
Age under 40. Company benefits. 
Can start at $3.00 an hour.

Contact —

FRANK ANDERSON, Jr. 

at

Chicago Cutting Die 
Company

2333 W. Nelson Street 
Chicago, Illinois

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. 50th Street 

Chicago, Illinois

SAW FILER
EXPERIENCED

Top wages and overtime. Paid holi
days & other benefits. Inąuire —

2044 W. Lake St. — MO 6-3251

Auto Meehanles Needed 
2 LINE MEN

Mušt have dealership. 
Experienco Ford pref. būt not 

necessary.
Also Transmission Men.

Call Barney — 581-5858

SHOP FOREMAN
Exper’d. Supervise operation and 
maintenance for small mach. shop. 
Mfg. replacement parts and acces- 
sory for motion picture project- 
ora Exc. salary & working cond.

Call 9 a.nt. - 5 p.m. for appt. 
MR. KUTOK — 939-2720

Evcfdlent Opjiorinnlty 
Immedlate Openinga

CABINET MAKERS 
EXPERIENCKD 

Flvo day weck. Pleaaant »urround- 
infTH and g-ood workina condltionH.
CaU today: 372-103(1 oi- 923-2141 

___________Ask KOI- Bill Hill_________

COLLECTORS
Ooflloetora for lnsldo phonp work. 
Good advanccment potenttal in na- 
tion-wide company. Call now for 
Iminedlato position.

Tei.-545-7120

TRUCK
MECHANICS

Diesel and Gasollne Mechanlcs

Needed for large truck operation 
New focility. Excellent working 
condition. Union Scale and Bene
fits.

Located Halsted and Erie Sts.

CALL 829-2300 

Universal Leaseway

Systems of Illinois, Ine 

700 W ERIE STREET



Didėja lietuvių kolonija karštuose 

šaltiniuose
(Įspūdžiai iš Hot Springs National Park, Arkansas)

Paties pavadinimo tų Karštų
jų šaltinių beveik nežinojome. 
Kampu ausies teko nugirsti apie 
vieną — kitą Lietuvių šeimą ten 
besikuriančią, apie vieną — an
trą senosios lietuvių imigracijos 
gyventoją.

Pasitaikė graži proga pajudėti 
kryptimi ir savo akimis žvilgtelė
ti.

Mat, ne anksčiau kaip perei
tais metais ten nusibeldė Sake- 
vičių šeima. Giminėmis reikėtų 
vadinti, bet man tąi jau tik gen
tys. Ir su keturiais priaugan
čiaisiais tautos atstovais.

Gediminas Sakevičius jau kai 
kuriems čikagiškiąms girdėtas iš 
savo verslų: ir užeigas ir maisto 
krautuves beturėjęs. O Gražina 
- buvusi Dariaus - Girėno Litu
anistinės mokyklos tėvų komite
to narė, 1967-1968 mokslo me
tais daug darbo ir energijos {dė
jusi, kad tik mokykla kaip nors 
gyvuotų, kad neužsidarytų, kad 
vaikai nebūtų šeštadieniais pa
leisti gatvėsna.

Atsidūrė visi tame Hotspringe. 
Sustabdyk, kad gudrus prekybi
ninką - verslininką. Jis vis ieškos, 
kur geriau. Nenuvarysi jo nei j 
fabriką, nei j įstaigą.

Taigi, judame tb Hotspringso 
link. Feliksas Mackevičius (vy
resnysis), nelabai seniai perda
vęs savo Brighton kepyklos ver
slą jaunajam Antanui —sūnui 
su žmona, jau dveji metai jaučia
si šalia karštų šaltinių patenkin-

me. Pagaliau po 15 valandų ke
lionės atsiradome, kur buvome 
planavę. Didelė iškaba “Birch 
Motei” ir adresas 635 Ouachita 
Avenue parodo, jog nepaklydo- 
me. Net nuostabu - atšovėme be 
jokio klystelėjimo. Net ir žemė
lapis nereikalingas, nes kelias 
aiškus, kaip ant delno.

Oras šiltas, tad maudymosi 
baseine, nors jau 10 vai. vakaro, 
dar juda jaunosios kartos atsto
vai. Niekad nešalta, nes baseinas 
šildomas.

Kitą dieną pučiame į akį iki 
pietų. Gerokai išvargino neįpras
ta kelionė. Išsimaudome ir prade
dame “išvykas” į miestelį.

Jau pats Karštųjų šaltinių var
das sako apie kokius šiltus van
denis. Pažiūrėsime, kas čia per 
vandenys būtų.

Iš aplinkinių kalnų apačios 
išsiveržia aukštyn 47 Šaltiniai. 
Vandens temperatūra - 143 laip
sniai. Vanduo reto gerumo, tu
rįs gydomosios galios (minerali
nis). Atšaldžius, be jokio skonio, 
nepaprastai skaidrus. Be mažiau
sios priemaišėlės.

Iš tų 47 -ių šaltinių karštas 
vanduo surenkama į rezervuarus 
ir naudojamas vadinamuose 
maudymosi namuose. Jų paliai 
kalną ilgiausia eilė, ir kai kada 
reika užsisakyti vietą iš anksto, 
kad išsimaudyti. Žinoma, vonios, 
masažuotojai (jeigu kas nori), 
patarnavimas tenka apmokėti, 
bet kainos gana žemos. Visokį

Amerikiečių rašytojas Charles Angoff praėjusį šeštadienį lankės,'! Chi
cagoje. Jis buvo pareiškęs noro susipažinti su lietuvių kolonija.
Čia matyti Jaunimo centre, prie paminklo žuvusioms už Lietuvos lais
vę. Iš k. į d.: Pov. Gaučys, A. Kairys, ponia Angoff, Al. Baronas, rašyt. 
Angoff ir Jaunimo centro direktorius kun. J. Borevičius, S.J.

Nuotr. V. Noreikos

už kftas, kur lietuviai kuriasi. 
Klimatas palankus, temperatūra 
žiemos metu siekia apie 25 laip
snius naktį, dieną atšįla. Vasa
ros ilgos ir šiltos, bet tokio slė
gimo, kaip Chicagoje, nėra.

Ką čia per daug susipažinsi 
per kelias dieneles. Reikėtų bent 
porą savaitėlių paatostogauti.

Vos baigus rašinėti, paaiškė
jo, jog svečiai iš Chicagos, susi
rinkę su vietos lietuvių iniciato
rių grupė F. Mackevičiaus sody
boje, padėjo pagrindus LB apy
linkei. Laikiną valdybą sudaro: 
Feliksas Mackevičius, Jadvyga 
Mackevičienė, Kostas Plepys, Gra 
žiną Sakevičienė, Elena Černiaus
kienė (vietinė lietuvaitė) ir Gra
silda Šliūpienė. Daug sėkmės.

J. Vaičiūnas

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. birželio mėn. 14 d.

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

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

AREA CODE 312 247-2425

tas. Jis ten ilsisi. Su mumis ponia I žmonės voniose maudosi: seni,
Mackevičienė ir mažasis anūkė
lis Antanukas. Mat, atvyksta Mac 
kevičienė dažnėi Ghicagon padė
ti sūnui, ypač “karštomis” die
nomis. Dabar atgal begrįžtanti.

Plauname amerikoniškas ly
gumas beveik bė nuotykių. Tik a- 
pie garsųjį Springfieldą, kaip iš, 
patrankos, sprogsta padanga, lai
mei paskutinių’ “rdto. Apsilopę 
skutame tolyn. Dėl mažos nelai
mės esame susitrukdę, — East ir 
St. Louis lietuvių kolonijos ne
siekiame. Skubame, nes per die
ną Šiltuosius šaltinius sunku pa
siekti. Čia tau nė Beverly Shores 
ar Union Pieras. Žemėlapiai ro
do apie 720 mylių, bet mes ren
kamės geresnį dviejų linijų kelią 
per Memphį, tad kiek toliau.

Lyg ir Suvalkijos lygumomis 
kvepėtų, bet eik-, .sveikas, skersai 
ir išilgai suvalkiečių žemę, nie
kur nepamatysi tokių gyventojų 
ir trobesių, kokius mes pastebė
jome... Sunku tikėti, kad tokia
me turtingame ir galingame 
krašte pakelėse riogsotų apgriu
vusios ir aplūžusios pirkelės, ki
tos be langų, atsilapojusiais ir 
nuplėšytais stogais. Artėjant 
prie Memphio jauste jauti dide
lio neturto kvapą.

Ar čia dar palikimas iš vergi
jos laikų? Ir nespėta sutvarkyti.

Prie Memphio pasukus Mažo
sios Uolos (Little Rock) krypti
mi vaizdas nesikeičia beveik iki 
vietos, nors pradeda temti, ir ne
galime stebėti apylinkių vaizdų.

Nuo Mažosios Uolos iki tikslo 
tik 50 mylių. Kelias keičiasi, pra
sideda mažos kalvelės ir nelygu
mai, bet nėra taip, kaip kalnuo
se, kur dažnai važiuoji kaip lėkš
tės kraštais. Silpnesnių nervų 
vairuotojai nelabai sugeba to
kiais keliais valdyti vežimo. Čia 
gi lyg Žemaitijos kalvelės.

Sustingusiomis kojomis išlipo

te krinta. Taip pat valgykloms 
ir užeigoms.

Nuo balandžio iki birželio mie
stelis kiek patuštėja. Ruošiama
si atostoginiam sezonui. Kada

jauni, net vaikai, - iš visų Ame- mokyk,os baigia mokslo' metus,
rikos kraštų suvažiavę turistai 
Yra daug tik tam tikslui atvažia
vę. Rodos, kas antra diena mau
dosi. Yra gydytojai, nustatą, kiek 
vonių reikalinga. Žinoma, pas 
gydytoją eiti nereikia, norint iš
simaudyti, bet, norint tomis vo
niomis gydytis, patartina. Mat, 
gali pasitaikyti ligų, kurių gydy
mas tomis voniomis gali būti 
pavojingas.

įsišnekame su “nuolatiniais” 
besimaudančiais. Viena ponia 
pareiškia, jog gyvenanti vien tik 
tų vonių pagalba. Esą, keliolika 
metų atostogų metu važinėjan
ti. Po tam tikro skaičiaus vonių 
jaučiantis labai gerai. Ir vėl su
diev iki kitų metų.

Iš tikrųjų išsimaudžius pasau
lis šviesesniu atrodo. Eini, lyg be 
kojų, vos oru skrendi.

Tik vienas šaltinis yra atida
rytas, - prieinamas lankytojams 
pažiūrėti. Įkišk ranką vandenin, 
nelabai tepalaikysi.

Yra kelios vietos norintiems 
vandens prisipilti savo namų rei
kalams.

Iš viso, vanduo toks minkštas, 
kad poniutės Chicagoje, savo 
garbanas trinkdamos, tikrai pa
vydėtų hotspringietėms...

Tačiau visas gyvenimas užver
da, kai vasario - kovo mėnesiais 
susikemša miestan arklių lenkty
nių dalyviai ir žiūrovai. Tada vi
si viešbučiai ir kitokios nakvy
nės vietos grūste prigrūsta. Dau
guma kambarius ar butus užsisa
ko iš anksto. Tada tai jau vieš
bučių verslu besiverčiantiems tie
siog doleriukai iš dangaus krin-

prasideda judėjimas. Per mieste 
lį iš visų pusių pradeda važinėti 
atostogautojai, vieni tik nakčiai 
ar dviem sustodami, kiti savai
tei, net mėnesiui. Mat, yra trys 
labai simpatingi ežerai, paruošti 
turistų patogumui, taip pat Sodai 
su upeliais, kuriuose atvykėliai 
pasistato palapines, vežiojamus 
gyvenamuosius namus (trene
rius) ir taip pramogauja. Miškų, 
ypač pušų, papėdėje (mat, pats 
miestelis glūdi kalnelių paunk- 
smėje) tikrai malonu ir gera. 
Oras nuo pušų ir aplinkinių miš
kų geras visame mieste, visai ne-; 
lyginant su Chicaga. į

Gyventojai įvairuoja. Prade
dant nuo pačių neturtingiausių, 
panašių, kokius matėme pake
lėje, kylama iki didžiulių, nors 
daugiausia medinių, pastatų, ne
lyginant pilių, su kolonomis, di
deliais sodais, gėlėmis ir t.t. Vie
na “pilis” lyg iš akmens, su kam
pais, bokštais, kaip Bavarijoje. 
Neteko išsiaiškinti, kam ji pri
klauso.

Lietuvių besama apie 50 šei
mų. Daugiau senesnės ateivijos. 
Pamažu pradeda domėtis ir nau
jieji ateiviai. Visi gyvena gražiai: 
dr. Minginas su šeima, Mackevi- 
čiai, Juciai (verslininkai, vieš
bučių savininkai), Martin, Chai- 
nauskienė, Bertulis (muziko bro
lis) ir kiti, taip verčiasi iš vieš
bučių.

Dar čia gyveną Mironas, Rim- 
kevičiai, Bernotas, Šliūpienė, Sle- 
gaitis, Plepys ir daugiau, su ku
riais greitosioms neteko susitik
ti.

Gražu, tai gražu, bet su užsi
ėmimais sunkoka. Prekyba, vers
las, tai beveik viskas, iš ko pra
gyvenama. Pramonės nėra.

Jeigu lietuvišką kolonija aug
tų ir klestėtų, galima būtų, be 
abejonės, ir lietuvišką mokyklą 
steigti,pasirūpinti lietuviškomis 
pamaldomis, steigti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę.

Vieta tikrai nebūtų blogesnė

MANO KELIAS PRIE 
ALTORIAUS

PREL DR. F. BARTKUS

Savais žodžiais, lyg pasakoda
mas įdomią istoriją, autorius pie
šia čia savo gyvenimą kaip dai
lininkas paveikslą.

Įvesti dialogai paįvairina pasa
kojimą ir daro knygutę gyvą ir 
įdomią.

Šeima, tėviškė, mokslas, pašau
kimas į dvasininkų luomą ir gy 
venimo įvykiai — viskas dėsto
ma to laikotarpio fone, kuris nu
šviečia ne tik atskirų žmonių, 
bet ir visos Lietuvos gyvenimą.

Knygutė 95 psl., raudonais gy
vais viršeliais, kainuoja tik 1.00 
dol. ir gaunama DRAUGE.

Prie knygos kainos prašome 
pridėti 5 proc. mokesčiams, 
iitiiiiiilllllllllltlllllilllllllllllllllllllllllllli

Mielam broliui

A. -f- A.
VIKTORUI KAPOČIUI mirus,

JUOZĄ KAPOČIŲ, L.B. Tarybos prezidiumo pirminin
ką, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

j Mielai choristei

j A. + A.
MARIJAI RAUBIENEI mirus,

‘ vyrą FELIKSĄ RAUBĄ, brolius VYTAUTĄ ir GEDI

MINĄ ir tėvus nuoširdžiai užjaučia

Dainavos Ansamblis

tgreso atstovas ,3ob Eckhardt 
Tex.) skelbia,' kad jis norįs 

vesti įstatymą, kad į naujokų 
mo komisiją galėtų naujokas
vesti jei nori teisinį patarėją.

Phone Evenings: 
388-2529

FOR SALE

’ INTERESU!
Froclionol unčlivided working inferesl. 
Subject to landov/ner royalty interest 

in Mt. Auburn Oil Pool. 
Offering not more than $1 5,000 

in any one lease.
All leases have been proven.

*

Corporation
OFFER MADE TO 

RESIDENTS OF THE STATE 
OF ILLINOIS ONLY

Geologica.1 report and brochure 
\vlth factfl about our co. & the 
oil busineaa sent on reąuest.

SPRINGFIELD, ILL. 82702 
PbU Kwain, Chicago Rep.

Kongreso narys Patanan (D.-Tex.) 
laiške prez. Nixonui kelia susirūpi 
niimą, kad kraštui yra pavojingas 
bankų procentų pakėlimas už pa
skolas namų statybai.

CATHERINE ŠINKŪNAS
Mano mylima žmona mirė 

1969 m. birželio mSn. 3 d. ir 
buvo palaidota birželio mėn. 6 
d. šv. Kazimiero kapinėse Chi- 
catroje.

Noriu padėkoti visiems, ku
rie sutelkė Jai paskutinį patar
navimą lr palydėjo į amžino 
poilsio vieta.

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. 
Juknevičiui, kun. L. Vaišvilai 
ir kun. P. Pauražtti, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą- Dėkoju kun. P. Juk
nevičiui, kuris palydėjo velionę 
į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė Sv. Mišias už jios 
sielą.. Dėkoju visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių, bei 
pareiškė man toje liūdesio va
landoje užuojautą.

Dėkoju visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturiu galimybės padė
koti.

Dėkoju gra/bnešiams ir lai
dotuvių direktoriui Petimi Bie
liūnui už malonų patarnavimą.

Visiems,
dėkui.

visiems nuoširdus

Vyras Jurgis

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

1)

2)

5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

5996 SO. ARCHER AVĖ-
Telef. — 735-2345

WHITE CR0WN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & VODKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $5 49 Fifth

KRUPNICK $2.98 Fifth

DR AFT ROOT BEER 6/16 oz bottles 69c.

CANADIAN WHISKEY $3.39

3 for $10.00

IMPORTED 10 Yeat SCOTCH $4.98 Fifth

A. -f- A.
ALEKSANDRUI GEŠVENTUI 

mirus,
jo sūnums JURGIUI ir OLEGUI ir marčioms gilią už

uojautą reiškia

Krygerių šeima

A. -Į- A. Pranas Otonas Lepertas
Gyv. 2280 W. Cermak Rd., Chicago, Dl.

Mirė birželio 12 dieną, 75 metų amžiaus.
Buv. Lietuvos saugumo valdininkas, kūrėjaa-savanoris.

Gimęs šikšnių kaime, Tauragės apskr.

Liūdi žmona Ona (gimus Tinginytė), sūnus Jonas Adolfas ir 
kiti giminės ir draugai

Kūnas pašarvotas Kruse and Gottert koplyčioje, 2130 W. 21 
St., tel. VI 7-7758.

Budėtuvių pamaldos Ziono bažnyčioje, sekm., birželio 15 d., 
7 v. v. Laidojimo pamaldos pinmad., birželio 16 d., 1 vai. popiet, 
Ziono bažnyčioje.

Giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

A. + A.
ALEKSANDRUI GEŠVENTUI mirus, 

sūnus JURGĮ ir OLEGĄ ir visus gimines ir pažįsta
mus liūdnoje valandoje nuoširdžiai užjaučia

Cicero Lietuvių Medžiotojų-žuvautojų 

Klubas

A|A
EDWARD KUNDRAT

Gyveno 6601 S. Albany Avė., Chicago, III.
Mirė birželio 13 d., 1969. 2:17 vai. ryto, sulaukęs 54 m. amžiaus.
Gimė Chicago, m.
Velionis buvo sūnus mirusių Walter ir Alice Kundrotų ir sūnė

nas mirusios Anna Gužauskienės.

Pasiliko dideliame nuliūdime dėdė Frank Gužauskas, giminai
čiai Paulina Kleiva, Julian Kleiva, Emily Corona ir Peter Bukauskas, 
ir kiti giminės, draugai ir piažįstami.

Priklausė Knights of Columbus St. Ritįa Council 2034.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. popiet Eudeikio koplyčioje, 
4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 16 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dėdė ir giminaičiai
Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440
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X Prel. Ladas Tulaba, šv.
Kazimiero kolegijos rektorius, 
iš Romos atvyksta į vyslk. A. 
Deksnio konsekraciją, kuri yra 
birželio 15 d. Belleville, III., vys
kupijos katedroje. Vėliau sve
čias lankysis ir Chicagoje.

X Naujieji ateiviai lietuviai 
kunigai Chicagos arkivyskupi
joje gavo oficialius paskyrimus, 
kurie paskelbti diecezijos laik
rašty “New World”: kun. Ches-
ter Auglys _  Visų Šventųjų
parap.; kun. Ant. Juška — Šv. 
Antano parapijoje, Cicero; 
kun. Juozas Domeika, iki šiol 
darbavęsis Šv. Kryžiaus parapi
joje, perkeliamas į šv. Agnie 
tės parapiją; kun. Mykolas 
Kirkilas — Šv. Julijonos para- 
pijon; kun. Petras Patlaba — 
Šv. Petro ir Povilo par.; kun. 
Zigmas Ramanauskas — šv.

Waukegan, 
Šv.

Jaunimo už tikėjimo laisvę komitetas su sveč'ais vysk. V. Brizgiu ir dr. V. Vygantu. Iš kairės prie 
mikrofono R. Laniauskas, D. Ciuberkytė, M. Jokūbai tytė. vysk. V. Brizgys, dr. Vyt. Vygantas, M Gai- 
liušytė, A. Muliolis ir R- Baublys Nuotr. J. Garlos

IŠ ART! IR TOLI

X Šatrijos meno draugijos ir 
studentų Šatrijos korporacijos Baltramiejaus par 
bendroji pavasario iškyla bus IIU-1 kun. Adolfas Stasys 
birželio 22 d. (sekmadienį) dr. j Kryžiaus par.; kun. Stasys San 
R. ir K. Giniočių sodyboj, 2621

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. L. Musteikis, Mergai

čių miesto (Giris Town) kape
lionas, gavo naują paskyrimą - 
Šv. Juozapo ligoninės kapelionu. 
Dabar jo naujas adresas: St. 
Joseph’s Hospital #2, 2305
South lOth iS't., Omaha, Nebr. 
68108.

_  Akademinio skautų sąjū
džio korespondentinė sueiga jau 
yra prasidėjusi, tačiau neįsire
gistravę nariai gali į ją įsijung
ti, skubiai registruodamiesi pas 
f ii. Liūtą Grinių, 3879 Castle 
man Ave., Riverside., Calif. 
92503. Korespondencinę sueigą

N. ISheridan Rd., Waukegan. UI. 
Vyresnieji šatrijiečiai registruo
jasi iškylom, paskambindami te
lefonu PR 6-9438, studentai — 
776-9275 iki birželio 19 d. (ket
virtadienio) .

x Gary Maukus, 17 m., 3250 
W. Marąuette Rd., laimėjo pie
tų Chicagos aukšt. mokyklų

taras — švč. Jėzaus Širdies 
par. Melrose Parke; kun. Juo
zas šeštokas __ Šv. Adrijono
par.; kan. Vaclovas Zakaraus
kas — Gimimo švč. M. Mari
jos par.; kun. F. Guredkas — 
Šv. šeimos viloj, Lemont, III.

x Kathy Ivinskaitė birželio 
8 d. su aukštais pasižymėji
mais baigė Nek Pras. Pan. Švč.

foto konkursą. Nuotrauką ba- parapijos mokyklą. Ta proga 
iandžių porelę, įsidėjo ketvirta- Į Kathy tėveliai Clara ir Anta-
dienio laidoj “Chicago Tribūne” 
dienraštis.

X Lietuvių evangelikų refor
matų sinodas įvyksta birželio 
21—22 dienomis, 1942 So. 
(Spaulding, Chicago, III. Refor
matų bažnyčios reikalus šiuo 
metu tvarko rinktinė kolegija, 
J. Tamulėno (pirmininko) ir 
Vikt. Karoso (sekr.) vadovau
jama.

nas Ivinskiad iškėlė dukrelei 
šaunią puotą. Dalyvavo daug 
giminių ir svečių. Po atostogų 
Kathy Ivinskaitė lankys Mari
jos aukšt. mokyklą, kurią ir 
jos mamytė baigė. Veikėja A. 
įSkrabutienė ir A. Jurgaitienė 
džiaugiasi anūkės gabumais.

X Cicero Lietuvių kareivių 
d-jos susirinkimas įvyks šį sek
madienį Liberty svetainėj, po to
susirinkimas bus tik rugsėjo 

x Ignas Andrašiūnas trum- mėnesį. Pirm. K. Šimkus prašo 
pai ir tikrai įdomiai kalbės'visus narius atvykti ir sumokė- 
Amerikos Liet. Tarybos Chica
gos skyriaus ruošiamame birže
lio tragiškųjų įvykių minėjime, 
kuris įvyks penktadienį, birže
lio 20 d., 7:30 v. v. Jaunimo 
centre.

X Per visą 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 RAŠOMOS MAŠINĖLES.
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite ikatalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.j

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

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

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

X Reikalinga prityrusi siuvė
ja suknelių pataisymo darbui. 
Turi kalbėti angliškai. Dirbti 
daliną ar pilną laiką. Eleanor’s 
Smart Shop, 2446 W. 63 SU, 
tel. GR 6-9545. (sk.)

x “Gintaro” vasarvietė ant 
Michigan ežero kranto, Union 
Pier, jau pasiruošusi priimti va
sarotojus. Skambinti (616) 469 
-3298. (sk.)

ti savo duoklę.
X Lietuvos atstovas J. Ra

jeckas dalyvaus birželio 15 d. 
vysk. Antano Deksnio konsek
racijos iškilmėse, Belleville, III., 
katedroje.

1 vai. Marąuette Parko bažny- 
x Boverly Shores, Ind., prie gja -pas pats pusa,s atgal visus 

ežero išnuom. naujame name 4 grąžina tarp 6.7 vai. vak. (pr.) 
kamb. butas metams, vasaros
sezonui ar savaitėms. Skambin
ti po 6 v. v. 925-6130. (sk.)

X Pablogėjus sveikatai esa
me priversti parduoti savo krau 
tuvę, 2640 W. 69th St. A. ir B.
— URBONAI, (sk.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šonnės, ko- 
šelienos. šviežiu mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00.
Įvairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. —
Skambinti telef* 486*0446. isk.j

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MOTERŲ KLUBŲ 

FEDERACIJA
Birželio 8 d. Jaunimo cent

re įvyko Lietuvių Moterų klubų 
federac'jos Chicagos klubo vi
suotinas susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo ilgametė pirminin 
kė M. Kriaučiūnienė, sekreto
riavo J. Valdienė. Dalyvavo ir 
kviestos kad kurių moterų orga
nizacijų atstovės ir viešnia iš 
Lietuvos.

Įstojo 12 naujų narių: dr. A.
Domanskienė, E. Diminskienė,
K. Cesnienė, A. Jankauskaitė,
J. Grybauskienė, B. Gustaitie- 
nė, dr. M. Krasauskaitė, O. Le- 
pert’enė, V. Lauraitienė, R. Si- 
mokaitienė, dr. V. Sruog’ienė ir 
B. Štangenbergienė. Tai paro
do, kad susidomėjimas šia or
ganizacija smarkiai padidėjo.

Buvo diskutuojami pedagogi
niai klausmai. svarbiausiai pa- biau susipažintų su d-jos veik-

Federacijos centro raštu, ku
riame prašoma prisidėti prie 
protesto dėl jaunimo narkotikų 
vartojimo, dėl televizijoje rodo
mų demoralizuojančių progra
mų ir kt. Nutarta prie protesto 
prisidėti. Buvo dar užsiminta 
apie moters įnašą į visuomeninį 
gyvenimą Lietuvos nepriklau
somybės laikais.

Ypatingai gražiai dr. Mons- 
tavičienė iškėlė dr. Tumienės 
nuopelnus. Moterų Federacijos 
klubas turėjo noro suruošti vie
šą dr. Tumėnienės pagerbimą, 
tačiau dėl daktarės sveikatos 
stovio teko nuo šio sumanymo 
atsisakyti ir nutarta ją pagerb
ti per spaudą.

Numatytus valdybos rinki
mus nutarta atidėti į rudenį, 
t. y. sekančiam susirinkimui. 
Svarbiausia priežastis: noras, 
kad narnai įstojusios narės la-

X Į vysk. Antano Deksnio į r n^’m4 su gautuoju iš Moterų 
pagerbimą, kuris bus Chicagoje 
birželio 29 d., pakvietimai nie
kam nesiuntinėjami. Bilietus 
reikia, iš anksto užsisakyti pas 
O. Gradinskienę, tel. FR 6-1998.

X Tradicinis joninių laužas 
šiais metais įvyks birželio 21 d.
Bučo sodyboj. Programą atliks 
Grandies tautinių šeirių grupė.
Pradžia 5 vai.

X Ramintos Rudaitytės ir 
Algirdo Marcherto sutuoktuvės 
įvyksta birželio 21 d. 3 v. p. p.
Švč. P. Marijos Gimimo bažny
čioje, o vakare vaišės Šv. Kry
žiaus iparapijos salėje.

X Lietuvos Vyčių sendraugių 
kuopos visuotinas susirinkimas 
birželio 10 d. buvo gausus. Pa
skaitą skaitė Pov. Dirlkis.

X Philco, oro vėsintuvai 
(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir į- 
dėjimas veltui. Banga TV, 2649 
W. 63 r d St., tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607.

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.
^HO 8734 (sk )

X Į Balto pikniką autobusas 
išeina: 12 v. 18 ir Halsted kam
pas, 12:15 Lietuvių Auditorija,
12:30 Šv. Kryžiaus bažnyčia,
12:45 Brighton Parko bažnyčia,

liestas dabartinio jaunimo maiš 
tavimas, televizijos demorali
zuojančios programos ir t. t.

Pirmininkė supažindino susi-

la ir tarp savęs. Rudenį yra 
pasižadėjusios ate’ti dar kelios 
nauios narės, kurios dėl susidė- 
iusiu aplinkybių negalėjo to ši 
kar+a padaryti.

Birželio 1 d. Kennebunkporte, Maine, lietuvių pranciškonų išlaikomoje 
— š,v. Antano gimnazijoje įvyko — devintos abiturientų laidos išleis
tuvės. Ją šiemet baigė 18-ka jaunuolių. Iš jų keturi detroitiečiai: stovi 
iš kairės/ į dešinę — Edmundas Pesyjs, Juozas Vaičiūnas, Gediminas 
Geldys ir Jonas Šniokaitis.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJI VIEŠBUČIAI 
PRIE AERODROMO

Chicagos dienraščių finansų 
skyriuose minima, kad prie 
O’Hare aerodromo bus pradėta 
statyti daug naujų liuksusinių 
viešbučių. Ernest Schvvartz už 
7.7 mil. dolerių žada pastatyti 
480 kambarių O’Hara Plaza 
Motor Inn. Arlington parko 
arklių lenktynių aikštės savi
ninkai žada už 14 mil. dolerių 
pastatyti 700 kambarių viešbu
tį. Hilton korporacija už 16 mil. 
dolerių žada pastatyti 800 kam
barių viešbutį. Keturi kiti vieš-

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos aštuonioliktosios abiturientų laidos var
du prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę kalba R. Damijonaitis.

Nuotr. J. Slaboko

bučiai praplečia savo patalpas 
maždaug po 200 kambarių. Su 
naujais projektais prisidės apie 
4,200 naujų kambarių prie da
bar apylinkėje esančių 2,700 
kambarių. Šia statyba ruošia
masi prisirengti keleivių ant
plūdžiui, kai už metų prasidės 
milžiniškų sprausminių lėktuvų 
skridimai.

SUTELKĖ 91 MIL DOLERIŲ
Evanstone Northwestem uni

versitetas, vykdydamas penk
mečio projektą 180 mil. dolerių 
sutelkimui, praneša, jog po pus
trečių metų jau sutelkta 91.3 
mil. dolerių. Lėšos skiriamos 
universiteto praplėtimui.

SLAPTAS SEIMAS IR 
POLICIJA

Slaptas SDS (Studentai už 
demokratišką draugovę) sei
mas prasidės Chicagoje birž. 18 
d. nepam’nėtoje vietoje. Iš vi
sos Amerikos sugužės apie 1,500 
radikaliųjų delegatų. Posėdžiai 
baigsis birž. 22 d. Draugovės 
sekretoriai giriasi, kad jų pačių 
sargai mokės apsidirbti su Chi
cagos policininkais, jeigu šie 
bandytų trukdyti seimo eigą.

Vėliau paaiškėjo, jog seimas 
t įvyks Coliseum patalpose.

Susirinkimas užbaigtas nuo
taikingu pabendravimu.

S. Gedvilienė

SIDABRINU VEDYBŲ 
SUKAKTĮ PRISIMINUS

Antanas ir Emilija Gaškai 
birželio 8 d. tėvų marijonų kop
lyčioje, kur jų intencija kun. V. 
Bagdanavičius atnašavo šv. Mi
šias, prisim'nė savos moterys
tės 25 m. su'kalktį. Jie po susi
kaupimo koplyčioje gimines ir 
artimus draugus pakvietė į sa 
vus namus, kur visi buvo šau
niai pavaišinti.

Su Gaška's mane jungia daug 
ir gražių prisiminimų. Emilija 
Bagdonaitė Gaškienė yra iš tos 
pačios parapijos Vadoklių, 
o jos mamos tėvų sodyba buvo 
šalia mano tėviškės. Kartu bai
gėme Ramygalos progimnaziją, 
gyvenome i r viename bute. 
Skaidrios anos jaunatvės die
nos. Lyig ir nenorėtum tikėti, 
kad jau tiek daug metų praslin
ko. Jau tada Emilija buvo su
sipratusi katalikė, priklausė 
prie moksleivių ateiturnkų.

Antaną Gašką pirmą kartą 
sutikau, berods, 1942 metais 
šeduvoie. Jis dėstė matematiką 
Šeduvos gimnazijoje, kurios ka
pelionu man teko būti. Ji moki
niai mvlėio ir gerbė. J:s su vie
tos kunigais palaikė artimus, 
bičiuliškus ryšius Į Šeduvos 
pradžios mokvklą kaip mokyto
ja b”vn atkelta Emiliia Bagdo
naitė. Čia jie abu susipažino, už 
simezgė artima draugystė, per 
kuria prieš 25 metus prie Vieš- 
oatięs altoriaus jie ir žiedus su
mainė.

Anksčiau Antanas ir Emilija 
Gaškai gyveno Roselando kp- 
loniioje. Jie buvo aktyvūs Visų 
šventu parapijos nariai — pa- 
rapiečiai. Jiems buvo prie šir
dies organizacinis darbas — 
daug prisidėjo prie tos vietos 
bendruomenės apylinkės suor
ganizavimo, prie lituanistinės 
mokyklos išlaikymo. Juos ir 
dabar didesniuose lietuvių su
važiavimuose, minėjimuose, kon 
ceriuose, vaidinimuose visada 
matysi. Jie remia lietuvišką 
spaudą, ir “Draugas” jų namus 
kasdien lanko. Abu jie yra geri 
katalikai, susipratę lietuviai - 
patriotai, linksmi, nuoširdūs ir 
vaišingi.

Geriausios sėkmės artimiems 
bičiuliams, sveikiems sulaukti ir 
auksinės vedybų sukakties, iš
likti visada pakilioje dvasioje, 
sulaukiant džiugios valandos 
sugrįžti į laisvą Lietuvą.

kun. A. Juška

CICERO KOLONIJOJ
— Po 10 mėnesių atostogų 

Europoje, linksmas grįžo Jib la
boratorijos vedėjas Jurgis Brei- 
vė. Namuose rado tvarką, sū
nus tiksliai užsakymus išpildė 
ir mielam tėvui pateikė staig
meną — nupirko namą su biz
niu, tad pirmą liepos bus atida
ryta užeiga 1409 So. 49 Ave.

— Albert Stelingis, nors ge
rame ūpe, bet lazdų dar nepa
deda, koja nesugyja ir gana.

— Barbora Cinikas ligos pri
slėgta gydosi namuose vyro ir 
dukros geroj priežiūroje.

— Frank Lupę (Lapinskas) 
Raudonos Rožės klubo narys, 
Jonas Šumakaris,, ligonių lan
kytojas, ir pats sunegalavo ir 
susirinkime negalėjo būti. 
Sveiksta namuose.

— Lietuvių Namų savininkų 
klubo pusmetiirs susirinkimas 
įvy*ko praėjusi antradieni Liber
ty svetainėj. Pats pirmininkas 
P. Kimbarkas pravedė susirin
kimą ir pateikė svarbiuosius 
punktus, liečiančius namu sav:- 
nkkus. Sekantis klubo susirin
kimas bus, orui atvėsus, po visų 
piknikų. K. P. D.

- suvažiavimą praveda komisija: 
blataitė ir J. Venckus. Komisijai 
VI. Pažiūra (pirm.), R. Rozen- 
padeda I. Janušauskaitė, A. Kaz 
lauskaitė, V. Baipšys ir E. Ku
likauskas.
— Lituanistikos instituto pre

zidiumo rinkimai įvyks artimiau 
siu laiku. Jiems pravesti Bosto
ne sudaryta trijų asmenų komi
sija: pirm. dr. J. Gimbuto ir na- 
rių — prof. S. Sužiedėlio, VI. 
Kulboko. Komisijos adresas: Dr.
J. Gimbutas, 8 Whittier PI., Apt. 
19G, Boston, Mass. 02114.

VOKIETIJOJ
— Vakarų Vokietijoj lietuvių 

sielovadoje dirbantys kunigai 
gegužės 27-30 dienomis Koenigs 
šteine “Haus der Begegnung” - 
Susitikimo namuose dalyvavo 
metinėse rekolekcijų susitelki
mo konferencijose. Iš viso Va
karų Vokietijos sielovadoje dir
ba virš 20 lietuvių kunigų.

DID. BRITANIJOJ
— Sekminių šventė buvo jau-^ 

kiai ir kultūringai atšvęsta Lie
tuvių sodyboje. Ir sutrauikė 
daug lietuvių, ypač jaunimo, šv. 
Mišias atnašavo ikun. J. Sakevi- 
eius, MIC. Skautės suruošė ba- 
zarą ir dovanų paskirstymą, 
skautai visą dieną kepė aviną, 

j kurį jiems padovanojo DBLS- 
(gos Derby skyrius. Vakare, kad 
ir kiek apdegęs avinas buvo iš
dalytas susirinkusiems. Festiva 
lyje dalyvavo Bradfoido “Atža
lynas”, Manchesterio liet. jauni
mo skyrius, Londono “Grandis” 
ir jaunučių grupė, iš viso 65 šo
kėjai, sušokę 22 šokius. Vaišes 
paruošė DBLS-gos centro val
dybos pirmininkas J. Vilčins
kas ir jo žmona, jiems padėjo 
Liet. namų b-vės pirm. S. Ne- j 
nartas. Dalis suvažiavusių iietu-
vių dar ir pirmadienį stovyklavo.

Vaizdai iš laisvės paminklo šventinimo iškilmių Toronte. Eisenoje 
(iš k. į d.): kun. P. Ažubalis, Elzė Jankutė (su gėlomis) savanorių 
atstovas Streitas. Nuotr. St. Dabkaus

TAUTOS KANKINIŲ PAGERBIMAS

Didysis tautos kankinių pa

Scena iš lietuviškos “dramos” “Ro
mas ir Julytė” suvaidintos Daina
voje, Detroito at-kų šeimos šventės 
metu. Vaidino vyr. moksl. at-kai 
Aldona Mikalaitė ir Paulius Kuras.

gerbimas įvyksta šiandien 7 vai. 
vakaro Marąuette Parko lietu
vių šventovėje. Į šį Lietuvos 
didvyrių, kovojusių ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę atminimą, 
renkasi visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai. Čia ypatingu būdu 
sustiprinsime savo rezistencinę 
dvasią, kur nebus jokių kalbų, 
bet puikus dvasinis susikaupi
mas. Iškilaus koncerto metu 
bus atlikta niekad negirdėtas 
Česlovo Sasnausko “Reąuiem” 
ir kiti kūriniai. Koncertą atlie
ka solistai — Alė Kalvaitytė, 
Stasys Baranauskas, Povilas 
Mariukas, Jonas Vaznelis ir 70 
asmenų Gimimo M. Marijos 
šventovės choras. Koncertui di
riguoja muz. Vladas Baltrušai-

tis, vargonuoja muz. Marija^ 
Mondeikaitė. šiam įvykiui at*
minti yra išleistas Vytauto 
Riadžiaus paruoštas specialus 
leidinys, kurį kiekvienas gaus 
prie įėjimo į šventovę. Jame tel 
pa labai aktualus šiuo metu 
žurn. Vlado Ramojaus straips
nis. Marąuette Parko Marijos 
šventovę specialiai šiam įvykiui 
dekoravo akt. Kazys Oželis, ku
ris pritaikė katafalkui ir įdomų 
apšvietimą. Visi 'lietuviai, nežiū
rint bet kokių aplinkybių ar oro 
sąlygų, kviečiami tuo pagerbti , 
■birželio išvežtuosius, žuvusius 
partizanus ir dabar tebekovo- 
jančius už Lietuvos laisvę. Šio 
išskirtinio koncerto išlaidams 
apmokėti įėjimas tilk 2 dol. Ren
gia Lietuvių bendruomenė. Pra
šoma nevėluoti. V.

HEALTHY FOOD RESTAURAHT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608i
HORMAH SURŠTEINAS, kailiy krautuve
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


