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RUSŲ 

SKUNDAS 

-AR J| 
SVARSTYS?

Rūsy skundą liepos mėn. 
svarstys Ženevoje?

“Draugas” jau keliais atvejais 
skelbė, kad 54 sovietų piliečiai 
gegužės 22 d. Maskvoje buvo pa
skleidę tekstą skundo J. Tautų 
Žmogaus teisių komisijai. Vaka
rai buvo patyrę apie kai kurias 
rašto vietas ir tai, kad apie 3-4 
savaites to skundo likimas buvo 
neaiškus. Tik praėjusią savaitę 
paaiškėjo, kad tarptautinei orga
nizacijai, “Amnesty Internation
al”, (būstinė — Londone) tarpi
ninkaujant, 54-rių raštas jau pa
siekė J. Tautų centrą New Yorke.

Bostono “The Chr. Science 
Monitor” žiniomis, Ženevoje vie
šėjus J- Tautų gen. sekretoriui 
U’Thantui, jis sutikęs, kad Amn. 
International priimtų skundo fo
tostatinį nuorašą kaip dokumen
tą ir jis būtų svarstomas J. Tau
tose.

Paruošus skundo santrauką, 
ji pateikiama J. Tautų ūkio ir so
cialinių reikalų tarybai, su būs
tine Ženevoje. Manoma, kad ta
ryba galėtų skundą dar liepos 
mėn. svarstyti, jei, žinoma, rusai 
delegatai neras noro bei būdų vi
są šią bylą užvilkinti ir atidėti 
ateičiai...

J. Tautos teikia išimtį rusams 
ir čekams

Jau yra žinoma, kad skundo 
autoriai su savo raštu buvo krei
pęsi į J. Tautų atstovybę Maskvo 
je, bet ji rašto nepriėmė, gi reika
lą tyrinėjus J. Tautų centrui 
New Yorke, šiam trumpai atsakė: 
į mus niekas nesikreipė...

Iš tikrųjų, tos atstovybės tar
nautojai su Igoriu Čečetkinu prie 
šaky, yra rusai ir gauna atlygi
nimus iš New Yorko. J. Tautos 
visame pasauly turi 50 tokių at
stovybių ir visose, išskyrus Mask
vą ir Prahą, dirba tarptautinis 
personalas- Rusai ir čekai buvo 
pareiškę — “nepriimsime jokio 
užsieniečio, atstovybėje tegali 
dirbti tik mūsų žmonės.”

Skunde nurodoma ir į slaptą 
“nacionalistų” bylą Kijeve

54 skundo autoriai savo rašte 
iškėlė politinių persekiojimų So
vietų Sąjungoje apraiškas ir 
pažymėjo, jose įžiūrį stalininio 
laikmečio, su jo žiaurumais, tero
ru, grįžimą. Jie kreipėsi į J. Tau
tas, nes jų protestai, buvę nu
kreipti į visas žymiausias sovietų 
įstaigas, neturėję jokio atgarsio.

Skunde nurodoma į septynias 
plačiau žinomas bylas, ir teigia
ma, kad kaltinamieji buvo nu
bausti, pasirėmus išgalvotais kal-

Prof. Zigmas Žemaitis, miręs Vil
niuje birželio 24 d., pernai sulau
kęs 84 m. amžiaus.

UZBEKISTANE - PRIEŠ RUSUS
Atvykę į Maskvą praneša: Uzbekistane pr iešrusiškos nuotaikos jaučiamos jau eile 
metų — Šimtai gyventojų buvo suimta.

jsjeil Armstrong, vienas iš dviejų 
astronautų, kuriam lemta (jei pa
vyks...) liepos 21 d. nutūpti mė
nulio paviršiuje, šiomis dienomis 
jis vykdė sėkmingus pratimus su 
"Voro” prietaisu.

Mirė
Prof. Z. Žemaitis

Vilnius. — Birželio 24 d. stai
ga mirė Vilniaus universiteto pro 
fesorius ir visuomenės veikėjas 
Zigmas Žemaitis.

Vilniaus krašto sūnus
Velionis buvo gimęs 1884.11.8 

Daktarių kaime, Tverečiaus vals 
čiuje, Švenčionių apskrityje. Šis 
Vilniaus krašto kampelis (iki 19- 
39 m. lenkų valdomas) yra da
vęs daug šviesių žmonių. 1908 m. 
baigė Odesos universitetą. Čia 
studijuodamas sujungė vietos 
lietuvius, suorganizavo chorą ir 
jam vadovavo. 1909-1914 m. mo
kytojavo Vilniuje, reiškėsi kaip 
aktyvus Liet- mokslo ir dailės dr- 
jų narys.
Mokytojas, profesorius, dekanas, 

universiteto rektorius
I pas. karo metu mokytojavo 

Voronežo liet. gimnazijoje. 1918- 
1919 m. Švenčionių liet. gimna
zijos direktorius, 1920-1922 m. 
Aukštųjų kursų (universiteto pra 
dininko) vedėjas. Kauno (Vytau 
to Didžiojo) universitete dirbo li
gi 1940 m. kaip ilgametis Gam
tos-matematikos fak. dekanas. 
1940 m. buvo perkeltas į Vilnių, 
kur dirbo ir okupacijų metais 
kaip Vilniaus u-to Matematinės 
analizės katedros profesorius ir 
dekanas. Kurį laiką buvo Vil
niaus u-to prorektorius, o 1945- 
1948 m. ir rektorius. Profesoria
vo ligi savo mirties.

Veiklus visuomenės darbe
Prof. Z. Žemaitis yra paskelbęs 

nemaža mokslo darbų- Aktyviai 
reiškėsi ir visuomeniniame dar- 

\be. Ilgą laiką buvo Lietuvos aero 
klubo (LAK) pirmininkas, va
dovavo Vilniečių sąjungai, dirbo 
Vilniaus vadavimo s-goje, buvo 
“Vilnijos” korp! garbės narys ir 
kitų. organizacijų darbuotojas. Su 
jo mirtimi Lietuva neteko žymaus 
mokslininko ir seno visuomenės 
veikėjo.

Palaidotas vakar, birželio 26 
d., Rasų kapuose Vilniuje.

Rasinio pobūdžio riaušės 
netoli Kinijos sienos

MASKVA. — Nors sovietų į- 
staigos draudžia skelbti apie ne
ramumus ar riaušes paskirose 
respublikose, tačiau į Maskvą iš 
Azijos sovietinių respublikų at
vykę paskleidžia žinių apie re
žimui nemalonius įvykius.

Neseniai pasklido žinių a- 
pie neramumus pietryčių Uzbe
kistane, netoli Kinijos sienos. 
Tai, kas pavyko patirti, yra į- 
vykę š. m. balandžio mėn. pa
baigoje ar gegužės m. pradžioje 
— tik dabar apie tai paaiškė
jus, tai aiškinama sovietų įstai
gų pastangomis žinias apie ne
ramumus savose respublikose 
pirmoje eilėje slėpti nuo užsie
niečių, Maskvoje gyvenančių 
spaudos atstovų ar diplomatų.
Priešrusiškos nuotaikos — jau 

keleri metai
Tuo tarpu patirtos žinios 

tiems užsieniečiams įdomios ne 
tik dėl to, kad įtampos reiški
niai pastebimi netoli Kinijos 
pasienio, bet ir dėl to, kad prieš 
rusus nukreiptos nuotaikos Uz
bekistane įsigalėjusios jau eilė 
metų.

Pranešta apie du incidentus 
Taškento mieste. Pirmasis jų 
buvo balandžio mėn. vidury, ant 
rasis — gegužės 9 d. Tomis die

nomis įvykusios futbolo rung
tynės tarp rusų ir uzbekų rink
tinių buvo virtusios rasinio po
būdžio riaušėmis. Uzbekai — 
žiūrovai viešai reiškė savo ne
pasitenkinimą rusais sportinin
kais ir demonstravo priešiškas 
nuotaikas. Pirmuoju atveju bu
vo suimta 300, kitu — 28 asme
nys.

Reikalauja: rusus pakeiskite 
uzbekais

Uzbekai yra turkų kilmės, jų 
yra apie 6 mil, ir dauguma gy
vena Uzbekistano respublikoje. 
Gyventojai nepatenkinti rusų 
įsigalėjimu valdžioje. Jei svar
bieji politiniai pareigūnai, kaip 
min. pirmininkai, yra uzbekai, 
tai politinė priežiūra yra rusų 
rankose.

Būdami nepatenkinti rusų į- 
sigalėjimu, uzbekai neseniai pi
ketavo dvi Taškento įmones. Jau 
nimas buvo iškėlęs užrašus, ku
riais buvo reikalaujama: “rusus 
pakeiskite uzbekais”. Patirta, 
kad milicijai pasirodžius, ten 
pat vėl buvo suimta apie 300. 
Jų dauguma netrukus paleista, 
bet 30 jaunuolių buvo teisiama 
ir jie buvo kaltinami “chuliga
niškais išpuoliais”.

Dar kiti neramumai įvyko Sa- 
markande, Tadi. kijoje. Čia tad
žikai, persų kilmės, buvo pasi-

Peru nusavinimų grūsmė ir JA \f

piktinę rusų parėdymu, pasuose 
juos įrašius uzbekais.

Vyko totorių bylos
Pagaliau, Taškente neseniai 

buvo teisiami totoriai, reikalavę 
juos grąžinti į Krymą, iš kurio, 
karo su Vokietija laikais, jie bu
vo prievarta perkelti j sovietų 
Azijos respublikas. Prieš kelias 
savaites Taškente buvo suimtas 
kovotojas dėl laisvės Sovietuo
se, pasisakęs už totorių teisė
tus reikalavimus — ats. gen. 
P. Grigoreniko.

Paulius VI
gina encikliką

Negalima keisti encikliką, 
“lengvesnio gyvenimo” siekiant

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI, vakar šv. Petro ba
zilikoje priėmęs tūkstančius ti
kinčiųjų, teigė, kad enciklikos 
(dėl gimdymų kontrolės) nega
lima keisti, nes ji “sunkus įsta
tymas, gi jo priešininkai no
rėtų gyvenimą paversti lengves 
niu”. Be to, enciklika savo pa
grindais atsiremia į Dievą, tad 
juo sunkiau ją pakeisti.

Ryšium su mažėjančiu skai
čiumi stojančių į kunigystės 
luomą, popiežius teigė, kad tai 
noras “ieškoti lengvesnės krikš
čionybės, be d;dvyriškumo ir be 
pasišventimo”. Jis priminė, kad 
lengvų, gerų bei malonių daly
kų kaina visuomet yra aukšta.

Svarbus posūkis ir naujas tarpsnis krašto teisingumo, teismų srity: 
Aukšč. teismo Washingtone pirmininko pareigas perėmė prezidento 
paskirtas W. E. Burger (dešinėje) ir pasitraukė, 16 metų to Teismo 
pirmininku buvęs, E. Warren (pirmas iš kairės). Vidury — prez. R. 
Nixonas

VOKIEČIU CDU PLANAI

tinimais. Paminėtos Siniavskio, 
Danielio, vėliau — Ginsburgo, 
Galanskovo, pagaliau, fiziko P. 
Litvinovo ir L. Danielienės by
los.

Šalia jų skundo autoriai dar 
primena Kijeve vykusią slaptą va
dinamą nacionalistų bylą, Kry
mo bylą, dar bylas Baltijos kraš
tuose ir bylas tų žydų, kurie bu
vo pareiškę norą emigruoti į Iz
raelį.

Pirmas platus, dokumentuotas 
politinių bylų sąrašas

Visos ankščiau minėtos bylos, 
tai tik atspindis to, kas vyksta šių 
dienų Sovietų Sąjungoje. Vis

Žemės plotai
virsią “ūkiniais kooperatyvais”

LIMA, Peru. — Čia paskelb
ta, kad karinio režimo preziden
tui, Juan Velasco Alvarado pa
vedus, netrukus numatyti nu
savinti visi, privačioje nuosa
vybėje buvę, žemės plotai. Pre
zidentas Velasco kalbėjo “In
dėnų dieną”, kurią kasmet pa
gerbiami krašto ūkininkai. Ve
lasco nurodė, kad būsiančios nu 
savintos ir užsieniečių turimos 
žemės. Prezidentas, per televizi
ją kreipdamasis į susirinkusius 
ūkininkus, darbininkus, gyvai 
priminė šūkius ir įvykius komu 
nistiniuose kraštuose, ar tokiuo
se, kurie turėjo virsti komu
nistiniais, tardamas: “Darbinin 
kai, jūsų skundams jau atėjo 
galas. Niekas daugiau nebega
lės išnaudoti kito žmogaus...”

Santykiai su JAV gali dar 
labiau pašlyti

Jei Peru diktatoriaus planas, 
žemes nusavinti, bus įvykdytas, 
'tai, neabejojama, Peru - JAV 
santykiai smuks tolimesnio blo
gėjimo kryptimi. Jie jau buvo 
įtempti, Peru perėmus ameri
kiečių valdomą naftos valyklą 
ir sulaikius bei nubaudus visą 
eilę JAV žvejų laivų.

Nusavinimo atveju, grėstų 
pavojus Rockefellerio šeimos 
IBEC (Pagrindinei ūkio bendro
vei) ir W. R. Grace bendrovei. 
Šioji pastaroji, su centru New

dėlto, dar niekuomet nebuvo su
darytas taip išsamus visų svar
biausių politinių bylų sąrašas 
ir dar niekuomet nebuvo taip ryš 
kiai bei dokumentuotai žmogaus 
teisių pažeidimai Sovietuose pri
statyti tarptautinei organizacijai.

Jau tai, kad gen. sekretorius 
U’Thant pasiryžęs skundą per
duoti svarstyti žmogaus teisių ko
misijai, turėtų sukelti pasaulio 
viešosios nuomonės dėmesį.

Peru prezidentas Juan Velasco Al
varado, Limoje paskelbęs: nusa
vinami privatūs žemės plotai

Yorke, turi ne tik cukraus per
dirbimo, bet ir visą eilę kitų į- 
monių, kaip popieriaus, plasti
kinių medžiagų, džino, vodkos 
gaminimo ir kt.

Rockefellerio nuosavybės 
Venecueloje ir kitur

Rookefelleris, New Yorko 
valst. gubernatorius, Pietų A- 
merikoje turi nuosavybių, bet 
Peru įvykiai jo žemėms negrės- 

'mingi. Pranešta, kad IBEC yra 
įsteigę keli broliai Rockefelle- 
riai, tačiau šiuo metu jie nėra 
savininkais ir Peru neturį nuo
savybių.

N. Rockefeller nuo 1952 m. 
turi įsigijęs 14.400 akerių že
mės Venecueloje — ten augi
nami galvijai. Be to, guberna
torius dar turi 1.600 akerių ka
vos plantacijų Ekyadore.

Pati IBEC b-vė turi ęmonių, 
be Peru, įvairiuose P. Amerikos 
kraštuose ir pernai iš savo įmo
nių apyvartos P. Amerikos res
publikose turėjo per 114 mil. 
dol. pajamų.

• Izraelio žiniomis, jų naikin
tuvas numušė Egipto MIG-21 
lėktuvą.

Paryžiuje
Paryžius skelbia 

amnestiją

Bet... tai nereiškia valdžios 
silpnumo...

PARYŽIUS. — Naujoji pran
cūzų vyriausybė vakar pritarė 
naujam amnestijos potvarkiui, 
kuriuo nebus traukiami atsa
komybėn, pernai riaušėse daly
vavę studentai ir darbininkai, 
buvę kaltinami įvykdę “politi
nius nusikaltimus”. Potvarkį pa 
rengė naujasis teisingumo mi
nisteris R. Pleven.

Vyriausybė pareiškė, kad am
nestijos paskelbimas nereiškia, 
jog valdžia esanti silpna.

Min. pirmininkas J. Chaban- 
Delmas tarėsi su didžiųjų darbo 
sąjungų vadais ir pažadėjo ki
tą savaitę vesti pasitarimus at
lyginimų pakėlimo klausimu. 
Sąjungos jau anksčiau reikala
vo atlyginimus pakelti 12%.

JAV delegacija griežtai gynė 
Saigono režimą

PARYŽIUS. — Čia vakar į- 
vykęs taikos pasitarimų posė
dis ir vėl buvo nesėkmingas. 
Kaip įprasta, abi šalys kaltino 
viena kitą. —

Komunistai prez. Nixono pra
nešimą apie 25.000 karių atitrau 
kimą iš P. Vietnamo laiko “ap
gaulinga komedija”. Jiems vis 
pasisakant prieš Van Thieu re
žimą P. Vietname ir reikalau
jant jį pakeisti kitu, vakar de
legacijos pirm. Lodge (grįžęs 
po 3 savaičių atostogų) pažy- 
•mėjo, kad Washingtonas ir to
liau pasiryžęs remti vyriausybę 
Saigone. “Reikalavimą ją pa
keisti mes atmetame” — nu- 
'rodė Lodge.

Numatė politikos gaires dar 4 
metams

Bonna. — Fed. Vokietijos kan 
cleris K. G. Kiesinger paskelbė 
CDU partijos (krikščionių demo 
kratų) rinkiminės programos 
bruožus, artėjant, rugsėjo 28 d., 
Vokietijos parlamento (Bunde
stago) rinkimams-

Programa artima partijos 
kongreso, praėj. metais lapkričio 
m. įvykusio Vak. Berlyne, priim 
tiems nutarimams, kuriais vy
riausybės politinės gairės numa
tomos ketveriėms metams.

Pažymėtina, kad CDU parti
ja, kuriai pradžioje vadovavo 
kancleris K. Adenauer, po jo — 
prof. L. Erhard ir dabar — K. G. 
Kiesinger, buvo visų buvusių par 
lamento rinkimų laimėtoja.

Rasiniai neramumai
Degino, plėšikavo, šaudė 

iš pasalų
OMAHA, Nebr. — Nuo ant

radienio šiame mieste vyko rim 
tos negrų sukeltos riaušės. Jie 
sudegino namų, plėšikavo, į po
liciją šaudė iš pasalų. Tvarkai 
atstatyti buvo pašaukti Taut. 
gvardijos vyrai.

Jau savaitė neramumai vyks
ta Cairo mieste, Illinois valst., 
negrų riaušės buvo kilusios ir 
Harrisburge, Pennsylvania vals
tijoje.

Argentinoje, Buenos Aires, 
sudeginta 14 “supermarketų”. 
Tai protestas, kitą savaitę į 
Argentiną vykstant gubern. N. 
Rockefelleriui, prez. Nixono į- 
galiotiniui.

KALENDORIUS
Birželio 27 d.: šv. Vladislo

vas, šv. Ema, Gediminas, Nor- 
gaila.

Birželio 28 d.: šv. Leonas II, 
šv. Marcelė, Tulantas, Gaudė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
labai šilta, drėgna, galima per
kūnija, temp. sieks 90 1. F., ryt 
— saulėta, mažiau drėgmės, 
kiek vėsiau.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:28.

Pabrėžia sąjungą su JAV-mis

Partijos programoje —deklara 
cijoje paminėtas Vokietijos ir 
Europos padalinimas, noras jį 
baigti ir iškelta visa eilė politi
nių, ūkio ir kt. klausimų, kaip ry
tų - vakarų santykiai, ūkio poli
tika, švietimo reformos. Nurody
ta, kad CDU užsienio politikos 
didysis ramstis — glaudūs ryšiai 
su Atlanto santarve.

Esą, “Vokietija ir Europa tega
li išlaikyti savo saugumą ir su
verenumą, tik būdamos JAV są
jungininkėmis.” Reikia išlaikyti 
bei stiprinti NATO.

Sieks tarpusavio ryšių su rytų 
kaimynais.

Partija pabrėžia, kad siekiant 
baigti įtampą Europoje, reikės ry 
šių ir su R. Vokietijos vadais, bet 
gi atsisakoma tą kraštą pripažin
ti.

Būsią siekiama kontaktų su ki
tais rytų kaimynais, ypač su Len 
kija- Partijos programa, su 30 
straipsnių, yra trumpesnė už ki
tų partijų rinkiminės kampanijos 
pareiškimus ar programas.

Vėl “pagrobtas” 
lėktuvas

31 lėktuvas šiais metais...
MIAMI. — Užvakar vakare 

lėktuvas, iš Los Angeles skridęs 
į New Yorką, užpuoliko buvo 
nukreiptas į Kubą. Lėktuve bu
vo 50 keleivių ir 8 įgulos na
riai. Kubiečiai lėktuvą išlaikė 
visą naiktį ir jį, su keleiviais ir 
įgula, teišleido vakar.

Šiais metais į Havaną iš JAV 
ir kitų kraštų, ypač Kolumbi
jos, į Havaną per prievartą bu
vo nukreiptas 31 keleivinis lėk
tuvas.

Dr. H. John Knowles, skiriamas 
sveikatos, švietimo žinybos vadovo 
R. Finch pavaduotoju sveikatos 
reikalams. Paskyrimui priešinosi 
šen. Dirksen ir krašto gydytojų 
organizacija



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 27 d.

Redaguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60626

VASAROS ŽAIDYNĖS
1969 m. Š. Amerikos Pabaltie

čių ir lietuvių lengvosios atletikos 
ir plaukymo pirmenybės ir Pa
baltiečių lauko teniso pirmenybės 
įvyks liepos 26-27 d. Clevelande, 
Ohio, kaip ir buvo skelbta anks
čiau.

Š. Amerikos Lietuvių 1969 m. 
lengvosios atletikos ir plaukymo 
pirmenybės bus išvestos iš pa
baltiečių pirmenybių pasekmių, 
atskirų varžybų visai nevykdant. 
Lauko tenise bus vykdoma tik 
pabaltiečių pirmenybės.

Lengvosios atletikos pirmeny
bės bus vykdomos tik vyrų, mote
rų ir jaunių A (16-18 metų imti
nai) klasėse.

Plaukymo pirmenybės vyks 
šiose klasėse: vyrų, moterų, jau
nių A (15-17 m.), jaunių ir mer
gaičių B (13-14 m.), jaunių ir 
mergaičių C (11-12 m.) ir jau
nių bei mergaičių D- (žemiau 11 
m.).

Pabaltiečių lauko teniso pir
menybių programa: vyrų viene
tas; moterų vienetas; vyrų dveje
tas; moterųdvejetas; mišrus dve
jetas; jaunių ir mergaičių A kla
sės (žemiau 19 m.) vienetai; jau
nių ir mergaičių C kl. (žemiau 
15 xn.) vienetai; jaunių A Klasės 
dvejetas. Komandinių lauko te
niso varžybų nebus.

Žaidynes vykdo ŠALFASS-gos 
centro valdyba per specialų orga
nizacinį komitetą.

Pirmenybėse dalyvių skaičius 
neapribotas. Smulkios informaci
jos išsiuntinėtos visiems sporto

klubams. Dalyvių registracija 
atliekama per sporto klubus ar 
pavieniai iki š.m. liepos 21 d. 
SALFASS-gos centro valdyboje, 
šiuo adresu: Mr. A. Bielskus, 15 
321 Lake Shore Blvd., Cleve- 
land, Ohio 44110. Telefonas: 
(216)- 481-5704 namų: (216)- 
248- 6510 darbo.

Pavieniai, klubams nepriklau
są sportininkai, suinteresuoti šio
mis varžybomis dėl informacijų 
prašomi kreiptis aukščiau nuro
dytu adresu-

Lengvosios atletikos ir plauky
mo varžybos vyks Case- Western 
Reserve universiteto stadione ir 
baseine, kurie yra Case “cam- 
pus", 10900 Euclid Avė. (įvažia
vimas iš Euclid Avė.).

Lengvosios atletikos varžybos 
prasidės 3 v. p.p. šeštadienį ir 12 
vai. sekmadienį. Plaukymas abi 
dienas vyks nuo 10 iki 12 vai.

Teniso varžybos vyks Gordon 
Parko teniso aikštėse, Menorial 
Shoreway prie Liberty Blvd., 
pradžia abi dienas nuo lOval. r-

1969 m. Š. A. Pabaltiečių ir 
lietuvių prieauglio klasių leng
vosios atletikos pirmenybės įvyks 
1969 m- rugsėjo 6 d. Kanadoje. 
Varžybas vykdo latviai. Progra
ma apims šias klases: jaunių ir 
mergaičių B (14-15 m.); jaunių 
ir mergaičių C (12-13m.); jaunių 
ir mergaičių D (10-11 m.) ir jau
nių ir mergaičių E (žemiau 10 
m-). Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Centro valdyba

Auatralietis ilgų distancijų bėgikas Bill Emmerton, 49 m., išbėga iš 
Houston, Tex., į Cape Kennedy, Fla., 1,046 mylių nuotolį, norėda
mas pagerbti astronautus. Per dieną bėgs po 40 mylių.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Spaskis įveikė Petrosianą 

12,5- 10,5 ir tapo naujuoju pa
saulio šachmatų meisteriu. Bori
sas Spaskis, 32 m., gimęs Lenin
grade, žurnalistas. .Šachmatais 
žaidžia nuo 10 metų. 1952 m. 
Leningrado p-bėse laimėjo 2 v., 
1953 m. tarpt. Bucharesto turny
re buvo ketvirtas, gavo tarptau
tinio meisterio vardą. 1956 m. 
laimėjo pasaulio jaunių p-bes ir 
didmeisterio titulą. 1959 m. lai
mėjo tarpt. Baltijos turnyrą Ry
goje. 1962 m. Havanos tarpt, 
turnyre pasidalijo 2-3 v., 1966 
m. laimėjo JAV Piatigorskio tau
rės turnyrą Santa Monica, Calif-; 
1967-1968 m. pasaulio kandida
tų varžybose įveikė Gelerį, daną 
Larseną ir Korčnojų, ir paskuti
nėje š.m. dvikovoje - pasaulio 

čempioną Petrosianą- Spaskio

Tinklinį žaidžiant Dainavoje

LITUANICA — MACCABEES
3:1

Futbolo pirmenybių pavasario 
ratą Chicagos Lituanica užbai
gė aiškia 3:1 pergale prieš Mac- 
cabees, surinkdama 10 taškų ir 
atsistodama pirmos divizijos pa
čiame viduryje tarp dvylikos įvai
rių tautybių komandų.

Pirmoje žaidimo minutėje prie
šininko vidurio puolėjas, išbėgus 
mūsų vartininkui, padarė 1:0, 
duodamas ženklą kad reikia pra
dėti ir mūsiškiam žaisti. Puslai- 
kiui baigiantis Parulis išlygino. 
Antrame puslaikyje V. Pikšrys 
netikėtu, tolimu šūviu įkirto an
trąjį įvartį. Žaidimui baigiantis 
M. Mikalauskas iš 20 metrų 
baudos, per gynikų užtvarą, nu
taikė į aukštąjį vartų kamputį. 
Vartininkui neliko kito pasirinki
mo, kaip išimti kamuolį iš tink
lo — 3:1. Gražiausią dienos į- 
vartį iš apie 35 metrų atstumo' 
įkirto gynikas J. Lisauskas, bet 
teisėjas dėl užnugario neužskai
tė. Julius Ringus ir Kleinaitis abu 
po kartą sukirto į vartų virpstus. 
Kalbant apie Ringų, reikia pripa
žinti, kad jis yra visapusiškai 
puikus, ištvermingas ir užbaig
tas žaidėjas, bet surasti priešo 
vartuose nesaugomą plotą jam 
šį sezoną palaimintai nesiseka.

Antrame puslaikyje visa ko
manda įsižaidė, tarpais išvystė ti
krą komandinį susižaidimą. At
sakingose vidurio saugos pareigo
se užtikrintai, kietai ir pasiryžu
siai darbavosi A. Jurkšaitis, ku
riam teko suvaldyti priešininko 

Į išskirtinai gerą ir pavojingą vi
durio puolėją. Visada darbštus ir 
ištvermingas R. Galėnas kiekvie
nose rungtynėse įgauna daugiau 
pasitikėjimo, kuris kiekvienam 
jaunam žaidėjui I-je eilėje būti
nas, ypač žaidžiant tarp senų “vii 
kų”. Vartuose jaunasis Koos atli
ko keletą tikrai paradinių, vaiz
dingų ir sėkmingų numerių. Pū- 
dymaitis sužaidė kaip visada kie
tai ir užtikrintai, het kartais pas
tebimas atlekiančio kamuolio lau
kimas, kas suteikia priešui progą 
jį perimti. Apie McCluskey puoli
me galima tik tiek pasakyti: Mai- 
kis lieka neapskaičiuojamas Mai- 
kis. Jis bus toks ir po 10 metų. 
Bielskus dėl savo preciziškų 
pasuočių puikus puolimo rėmė
jas iš užpakalinės linijos. Svečias 
iš Anglijos, J. Parulis, dar mažai 
visiem pažįstamas . Daro visa
pusiško žaidėjo įspūdį. Jauni gy- 
nikai V. Linas ir J. Lisauskas turi 
visus duomenis būti gerais žaidė
jais.

Kokį vertinimo mastą vartoja 
komandos “menadžeris” pastaty
damas dešiniu kraštu T. Besich ir 
palikdamas už aikštės ribų grei

čiausią komandos žaidėją A. Klei- 
naitį, daugelis negalėjo suprasti. 
Nesuprantu ir aš. Nesutikdamas 
su panašiais komandos vadovo 
veiksmais, E. Skistimas paėmė a- 
tostogų. Žiūrovų 300.

Priešžaismyje matėme prakai
tuojančius Lituanicos ir Rams ve
teranus. Laimėjo Lituanica 4:1. 
Įvarčius įmušė V. Grybauskas 2 
ir Kožėnas 2 .

J. Juška

LAUKO TENISO TURNYRAS

Šių metų liepos 4-5 dienomis 
lietuvių Vid. Vakarų apygardos 
lauko teniso pirmenybės. Daly
vaus Detroito, Clevelando, Chi
cagos ir Highlando (Indiana), 
žaidėjai.

Highlando žaidėjų tarpe išsis
kiria Romas Sidabras, šiuo metu 
daugiausia vilčių duodąs lietu
vių jaunuolius. Jis beveik kas sa
vaitgalį dalyvauja kokiame nors

Prancūzas jūrininkas Bernard Moi- 
tessier, kurie vienas plaukia lai
veliu 10 mėnesių apie pasaulį, šil
tai sutiktas Tahiti saloje.

turnyre, keletą jų jau spėjo lai
mėti ir Indianos valstijoje yra 
skaitomas tarp pirmųjų keturių. 
Neatrodo, kad bet kas iš mūsų 
jaunių jam pajėgs pasipriešinti, 
o vyrų klasėje duos bėdos ir pa
tiems geriausiems.

Turnyras bus pravestas vyrų, 
jaunių, moterų ir dvejeto klasėje. 
Pradžia lygiai 11 vai. (liepos 4 
d.).

Registracija vietoj. Vieta bus 
pranešta kitą savaitę (sekite spau
dą).

Liet. Teniso klubas

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su 
*1 tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGO8.
GINEKOIZlGTNffi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Ronte 25, Elgin. Illinois
Ofisas 3148 West OSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest 8«th Place 

Tel.: REpubllc 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—-8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849. rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
alergija

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, penatadie

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimam pagal susitarimu

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

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

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

We Offer To Suvers
SAVINGS CERTIFICATE

5 5F

Thp LITHUANIAN wo«ld-wwe uajuv |
| 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, HJ; 60629. Tei. 5-9500 |

1 Second«Chica8°/1 g"”!8 JX‘uWu2l!«n I 
= exeept Sundays, days after Christmas and Easter by the L.thu 
s Catholic Press Society __________ x
i j

Metams *6 metų 
$17.00 9.00
$15.00 9-00 
$18.00 9.50

P r e n dm e r a t a :
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

S • Redakcija straipsnius tai 
S so savo nuožiūra Nesunau 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50
5.50

1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.5 pFašymus ? niais - 8:30 - 12:00.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologine Clilrurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8 v.v. 
SeStad, nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
1 DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susita 
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir bnto tel. OLympie 2-188.

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
Vai. kasdien tO-12 lr 4-7. Trečlao 
t šeštad tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801 
DR. J- MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT.
8424 W. C3rd St.; GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius b 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PK 6-7800; Namų 925-7091
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik . pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. t. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 
______________(By appt.)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLBS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7lst Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telęf. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKUČIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 087-2020 
Narni) tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 W. 63rd Streei

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovehiU 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 v 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. va 
antr lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. n 
lr vakarais pagal susitarimą.

j privalumai: turi gilių šachmatų 
I dinamikos supratimą, moka ir su
geba įveikti sunkiausias proble
mas lentoje, neprarasdamas pu
siausvyros po nesėkmės.

— Vladas Mikėnas, Lietuvos 
šachmatų veteranas gali didžiuo
tis, kad jis 1959 m. tarptautiniam 
Rygos turnyre laimėjo antrą vie
tą, vos' pustaškiu atsilikęs nuo 
dabartinio pasaulio čempiono, 
B. Spaskio, pakrovusio 11,5 tš. iš 
13 galimų, Mikėnas 11, Toluš 
9,5, M. Talis 9, toliau Sliva (Len 
kija), Teschner (V. Vok) ir kt. 
Norvegijos, Suomijos, R. Vokieti
jos dalyviai. Mikėnas šiame tur
nyre įveikė garsųjį didmeisterį 
Talį, kuris 1960 -61 m. tapo pa
saulio čempionu.

— Estė M. Raniku laimėjo 
tarptautinį moterų turnyrą Ven-

gųijoje, surinkusi 11 tš. iš 13 gali
mų. Polichiionadi (Rumunija) ir 
Varoci (Vengrija) po 8,5 tš-

— JAV jaunių atviros pirme
nybės (US Junior Open) įvyks 
rugpiūčio 1-5 d., d., Bostone 
(Northeastern University, 360 
Huntington Av.). Dalyvio mo
kestis iki liepos 31 d. 9 dol. ir po 
to 11 dol. Dovanos paskirtos 1-3 
v. 250 dol., 100 ir 50 dol. Beto 
A, C, ir D-E kl. geriausiems žai
dėjams. Teirautis ir registruotis 
pas Prof. S.H. Phillips, 18 Rennie 
Rd. Andover, Mass 01810 (adv. 
registration; inųuire reduced 
rates, room, meals).

— Massachusetts mokyklos 
(High School) turi 93 šachmatų 
komandas, apjungtas 9 lygų. 
Šie skaičiai rodo sparčiai augan
tį domėjimąsi šachmatais mok
sleivių tarpe-

Kazys Merkis

6 or 12
month
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

41
per annufn

Paesbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

6 or 12
MONTH
$5/000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

edercsl
ovsngs
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608

VIrginia 7-7747

• - - f

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDIK1U IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. ' nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. HE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai., 
antra lr penkt. 1—4 vai. 

PrlimlnBJa tik susitarus.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus- 

! dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Bendra praktika lr chirurgija
275O W. 71st 

Telefonas —- 925-8296
Valandos: 2—8 y. v penktad. 10— 
y. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1.4 v. t 
karo. Sekmąd.fcjr ^trečiad. uždary

Rezid. VVA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

BENDRA TRAKTIka m OIOTE

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th f 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 ii

2—* vai. popiet lr I lalku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-fll

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitaru.
Vai. 2—4 .p. p. ir g—g v„, .

Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIA

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRU

6648 So‘ A,ba“y Aven
Va.1.: pirm., antrd., ketv 6- 
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TAIKSTOSI PAGROBTI JŪSŲ 

VAIKĄ
Vykdydami savo imperialis

tinius planus pasaulyje, komu
nistai įsitikino, kad viena iš 
stipriausių atsparos tvirtovių 
yra laisvoji Amerika. Į čia jie 
ryžosi atkreipti pagrindinį sa
vo propagandos ir akcijos dė
mesį. Ankstyvesnė patirtis 
jiems parodė, kad Amerikos 
darbininkas, susilaukęs aukš
tos gerovės ir neblogai infor
muotas, yra gana atsparus sub 
versyvinei raudonajai įtakai. 
Dėlto raudonieji agitatoriai 
dabar pagrindinį dėmesį nu
kreipė į nesubrendusius: aukš
tesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
auklėtinius

Pasiekę matomų rezultatų 
su “naujosios kairės” sąjū- 
džir’s studentijoje, dabar iie 
Visu svoriu stengiasi užgulti 
g’mnazijų jaummą. šiuo klau
simu gerų informacijų turi 
‘The Mindszenty Report”. Čia 
atkreipiamas dėmesys, kad bai 
giantis mokslo metams JAV 
aukštesniosiose mokyklose iš
dygo apie 500 nauių vadinamų 
pogrindžio laikraščių. Ju tiks
las — nuteikti moksleivius 
prieš mokyklų administraeiia, 
prieš švietimo tarybas, užsi
kabinant už kokio nors daly
ko, kuris gali būti populiarus 
moksleiviuose, kuris juos nu
teiktų prieš auklėtojus ir ruoš 
tų i evoliucinius, maištingus 
nusistatymus.

*
Kad ši priešiška nuotaika 

moksleiviuose stengiamasi skie 
pyti planingai ir organizuotai, 
rodo faktas, jog net yra su
organizuotos tokius pogrindžio 
laikraščius aptarnaujančios 
dvi spaudos agentūros. Viena 
jų yra Ne\v Yorke ir Vadinama 
HIPS (High Schooll Indepen- 
dent Press Service). Šios a- 
gentūros biuleteniai ir iliustra
cijos siuntinėjamos tik už $4 
mėnesiui. Vienas iš tos agentū
ros redaktorių yra pareiškęs: 
“Mes norime moksleivius pa
daryti radikaliais pirma negu 
jie įstos į kolegijas”.

Antroji tokių ružavų infor
macijų agentūra yra pas'vadi- 
nusi Liberation News Service 
ir siuntinėjama iš Washingto- 
no, D. C. JI yra įsteigta hipio 
Marshall Bloom, kuris hipių 
sąjūdyje skelbia naują ateisti
nę “religiją”, šios agentūros 
žinias ir straipsnius dažnai pa
naudoja komunistų dienraštis 
“The Daily World”.

*
Be šių agentūrų žinių, tie 

vadinamieji pogrindžio moks
leivių laikraščiai panaudoja 
medžiagą iš kitos raudonosios

Spaudoj ir gyvenime

AR RUGIENIUS BUS NUBAUSTAS?

“Darbininkas” Nr. 40 priminęs 
Lietuvoje nubaustus tris kunigus už 
tai, kad jie nuvežė į Maskvą me
morandumą, siekdami nors kiek 
daugiau laisvės kunigų seminarijai, 
toliau rašo:

“Prisimenam kitą faktą, 1968 me
tais paskelbtą “Tiesoje” (nr. 98, ba
landžio 26). Tai “TSRS Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo įsakas”, 
pasirašytas pirmininko N. Podgor- 
no ir sekretoriaus M. Georgrdze. 
Jame rašoma:

“TSRS Aukščiausios Tarybos pre
zidiumas nutaria:

1. Visi valstybiniai ir visuomeni
niai organai turi užtikrinti reikia
mas sąlygas, kad būtų įgyvendin
ta TSRS piliečiams suteikta ir ga
rantuota laisvė kreiptis su pasiūly
mais, pareiškimais, skundais raštu 
ir žodžiu. Valstybiniai organai, įmo
nės, įstaigos, organizacijos, kolūkiai 
ir kitokios kooperatinės bei visuo- 
jneninės organizacijos, jų vadovai 
ir pareigūnai privalo priimti ir su
tinkamai su savo įgaliojimais spręs
ti piliečių pasiūlymus, pareiškimus 
ir skundus...

7. Spręsdami pasiūlymus, pareiš
kimus it skundus, pareigūnai pri

spaudos. Pvz. St. Louis stu
dentų SDS sąjūdžio platina
mas laikraštis “Xanadu” kai 
ką persispausdino iš “Guar
dian”, kuris kongreso komi
teto apklausinėjimuose buvo 
rastas esąs komunistiniu; taip 
pat minėtas “Xanadu” panau
dojo medžiagą iš kito “pogrin
džio” laikraščio “Rat”, išleis
to Chicagoje prieš demokratų 
konvenciją ir nurodžiusio 100 
taikinių demonstracijoms ir 
maištams.

Minėtuose moksleiviams ap
dumti skirtuose pogrindžio 
laikraščiuose dažnai išjuokia
ma religija. Pvz. viename jų 
skaitytojai buvo kviečiami į 
jaunimo pramogą, kur bus žai
dimai, išiuokią popiežių. Kitas 
“pogrindžio” moksleivių laik
raštis skatina deginti naujokų 
ėmimo komisijų patalpas, o ne 
šaukimo ; kariuomenę korte
les.

*
Minėtoji HIPS agentūra kar 

tais savo žinias išsiunčia su 
viršelyje išspausdintu revoliu- 
cionierišku Castro tipo jaunuo
liu, turinčiu iškeltą kumšti — 
įprasta komunistų sveikinimo- 
si būdą.

Čia tik maža dalis apie tą 
raudonosios nronavardoR tva
ną, kuris ruošiasi paskandinti 
Amer kos jaunimą. Neribota 
spaudos laisvė panaudojama 
subversyvinia.ms tikslams. Ge
raširdiškas, kitais pasitikintis 
jaunimas norima laimėti mas
kuotam diktatūriniam sąjū
džiui.

y.
Tėvai, mokytojai, jaunimo 

organizacijų Vadai iau dabar 
turi tuos dalykus aiškinti. Pa
mate tokį “Pogrindžio” laik
rašti savo vaikų rankose, turi 
atskleisti slaptus raudonuiu 
kėslus. Svarbesnius, ryškes
nius numerius galima atsiusti 
redakcijai, kad mes plačiau 
perspėtume visuomenę.

Faktas yra aiškus — po su
žlugusio fašizmo ir nacizmo, 
pasilikusioji dar viena — mark 
sistinė — diktatūra nori pa
grobti mūsų jaunimo protus 
ir valias, iš jų padaryti, kaip 
kitados Turkijoje, janičarų 
būrius. Niekam nevalia šito
kiose aplinkybėse sėdėti sudė
jus rankas. Kiekvienas turi
me įnešti savo dalį, kad jauni
mas išliktų patriotiškas ir re
ligiškas ir kad nebūtų apgau
tas, suviliotas, pavogtas rau
donųjų agentų ir nebūtų nu
blokštas klastingos tautų pa
vergėjų imperialistinės ban
gos. J. Pr.

valo:
atidžiai ištirti jų ešmę, reikalui 

esant pareikalauti reikalingų doku
mentų, siųsti darbuotojus į vietas 
patikrinimui ir imtis kitų priemo
nių objektyviam klausimo sprendi
mui;

pranešti piliečiams, kokie nutari
mai priimti dėl jų pasiūlymų, pa
reiškimų arba skundų, o jeigu pa
starieji atmetami, nurodyti moty
vus;

8. Pilietis, nesutinkąs su nutari
mu, priimtu dėl jo pareiškimo arba 
skundo, turi teisę apskųsti šį nu
tarimą aukštesniam organui...

15. Dėl to, kad laužoma nusta
tyta piliečių pasiūlymų, pareiški
mų ir skundų svarstymo tvarka, 
dėl vilkinimo, biurokratiškos pa
žiūros į pasiūlymus, pareiškimus 
Ir skundus kabiesiem pareigūnam 
tenka drausminė atsakomybė sutin
kamai su veikiančiais įstatymais.

Dėl tų pačių veiksmų, kurie pa
darė žymią žalą valstybės arba vi
suomenės interesam, arba piliečių 
teisėms ir įstatymo saugomiems in
teresams, taip pat dėl to, kad pa
reigūnai persekioja, piliečius, pada
vusius skundus arba pareiškimus,

MASKVA LAIDOJA KAPITALIZMU
Sunkmetis Sovietuose ir kapitalistinės santvarkos silpnybės

Sovietų santvarkos negalavi
mai privertė daryti naują žygį. 
Ideologinis suskilimas, menka 
ūkinė pažanga, krašte tautinių 
mažumų nepasitenkinimas, švie
suomenės reikalavimas panaikin 
ti cenzūrą ir didesnės kultūrinės 
laisvės-didžiosios sovietinės silp
nybės užgniaužiamos sustiprin
ta priespauda. Sovietų komunis
tų partija vengia tobulinti atsili
kusią santvarką. Rusai komunis
tai bando propagandiniais šū
kiais raminti nepatenkintus so
vietine santvarka-

Komunistų partijų dviejų sa
vaičių suvažiavime Maskovje ru
sai padarė nepaprastą šuolį. Nu
tarimuose jie išbraukė tiesioginį 
Kinijos kaltinimą, atsisakė vado
vavimo komunistų partijoms, bet 
kvietė jas vienybėn. Komunistų 
partijų vienybė esanti neatsieja
ma nuo tarptautinio komuniz
mo, atstovaujamo Maskvos.

Komunistiniams negalavi
mams sušvelninti skelbiamas ka
pitalistinės santvarkos perdėtas 
sunykimas. Šiuo metu Maskva 
remiasi ne Markso prielaidomis, 
bet išpūstais perdėjimais, daryda
ma išvadą, kad kapitalistinė san
tvarka jau griūna.

Mokslas ir technika

Klaidingiems marksistų pra-

pareigūnam tenka baudžiamoji atsa
komybė pagal atitinkamus sąjungi
nių respublikų baudžiamųjų ko
deksų straipsnius, kur kalbama apie 
pareigybinius nusikaltimus...”
Ar teisę atstatys ir persekiotoją

nubaus;
Taigi pagal 1968 metų “įsaką” 

tie trys Lietuvos kunigai turėjo tei
sę įteikti savo skundą.

Pagal tą “Įsaką” jų skundas tu
rėjo būti ištirtas ir praneštas jiem 
atsakymas.

Pagal tą “įsaką” tie pareigūnai, 
kurie minėtus kunigus persekioja, 
turėjo būti nubausti.

Ar bus nubaustas pirmoje eilėje 
“kulto reikalam įgaliotinis” Rugie
nius?

Deja, maža vilties, nes sovietiniai 
“įsakai” ir “konstitucijos” rašomos 
tik propagandai. Ir tie Rusijos or
todoksų du dvasininkai (kurių pa
reiškimas buvo Darbininke prieš po
rą metų paskelbtas) rėmėsi konsti
tucija ir įstatymais, nurodydami, 
kaip pareigūnai juos laužo. Bet ne 
pareigūnai buvo nubausti, o dvasi
ninkai.

Ir Sovietų Sąjungos intelektualai 
rašytojai nurodinėjo, kad sovietinė 
konstitucija garantuoja žodžio lais
vę, bet ne konstitucijos laužytojai, 
o intelektualai buvo pasiųsti į ka
lėjimus, į koncentracijos stovyklas, 
į bepročių namus, nes sovietų kons
titucijos ir įsakų žodžiai tėra tik 
melas smurtui pridengti —kaip ir 
Stalino laikais. O Rugienius yra toks 
vergas ir Maskvos įrankis.”

J. Žvilb

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIClENK

8
Vėl suburzgia volkswagenas ir lyg motorizuotas 

žvėjis veržiasi į priekį. Skersai kelio stovi du ragano 
šiai. Vienas geraširdžiškai pasitraukia, bet kitas pakaps- 
noja nagais žemę ir nuleidęs ragą puola mus. Bet... 
pusiaukelėje susigalvoja ir susilaikęs nuseka draugą.

— Jie pavojingi net mašinoj, — aiškina Harrison, 
o aš jaučiu kaip nugara nuvirpuliuoja drebulys. O jei 
taip mautų tuo ilgu ragu į mašinos šoną?..

Liūtų medyje nei ant žemės taip ir nesurandam. 
Grįžtam lyg apsvilinti, ypač mano kairioji ranka, kurią 
laikiau iškišus pro langą. Dešinioji visai balta. Dega ir 
veidas, o nosis tai iš tolo žvilga pamidoro raudonumu.

Valgom lyg išbadėję, nes saulė, oras ir atslūgęs į- 
tempimas sukėlė apetitą. Šį kartą Mr. Taylor patenkin
tas gavęs dvigubą porciją, kurią geraširdis kelneris jam 
įkrovė. Chester į sriubos lėkštę prisideda visokių pudin
gų, vaisinių mišrainių ir suktinių pyragų, nes jo pa
grindinis ir mėgiamiausias maistas yra saldumynai. Mu
dvi su Betty stengiamės laikyti linijas, siurbčiojam pilks- 
vfį kavą if alkanomis akimis žiūrim į pilna burna kem 
šantį Chesterį.

Prieš akis dar ilga kelionė, nės iki vakaro turim 
pasiekti- Ngorongoro -kraterį,- kurio- pakrantėje nakvosi
me. Bet po pietų Afrikoje niekas uęjuda ir bent dvi

GEDIMINAS GALVA

našavimams apie kapitalizmo su
nykimą sušvelninti nurodo, kad 
mokslas ir technika laikinai iš
gelbėjo kapitalistinę santvarką. 
Nutarimuose raminamasi, kad 
mokslas ir technika paaštrinsią 
kapitalistiniuose kraštuose sociali 
nę įtampą: “Šiuolaikinis imperi
alizmas stengiasi prisitaikyti prie 
dviejų sistemų kovos sąlygų: mok 
slo ir technikos revoliucijos rei
kalavimų. Stiprėja jo valstybi
nis monopolistinis pobūdis. Vis 
plačiau vartojami tokie svertai: 
valstybė skatina koncentruoti mo 
nopolistinę gamybą ir kapitalą. 
Jam perskirsto vis didesnę dalį 
tautos pajamų, duoda monopoli
joms karinių užsakymų, vyriausy 
bės finansuoja pramonės ir moks
linių tyrimų vystymo programas, 
sudaro ekonomikos ugdymo pro
gramas šalies mastu, vykdo im
perialistinio integravimo politi
ką, vartoja naujas kapitalo eks
porto formas.

Mokslo ir technikos revoliuci
ja spartina ekonomikos suvisuo- 
meninimo procesą. Viešpatau
jant monopolijoms, plečia ir 
aštrina socialinį antagonizmą. 
Ne tik sustiprėja ankstesni kapi
talizmo prieštaravimai, bet ir at
siranda naujų. Tai — visų pir
ma prieštaravimas tarp nepapras 
tų galimybių, kurias atveria 
mokslo ir technikos revoliuci
ja, ir kliūčių kurias kapitalizmas 
daro, kad tomis galimybėmis ne
būtų galima pasinaudoti visuo
menės reikalams. Šiuo tikslu di
delę dalį mokslo atradimų ir di
džiulius materialinius išteklius 
skiria karo tikslams. Tai — ne 
tik stiprėjantys prieštaravimai 
tarp darbo ir kapitalo, bet ir gi
lėjantis antagonizmas tarp di
džiosios daugumos tautos ir fi
nansų oligarchijos.

Tačiau valstybinis monopolis
tinis reguliavimas tokiomis for
momis ir tokiais mastais, kurie 
atitinka monopolistinio kapita
lo interesus ir padeda išsaugoti 
jo viešpatavimą, neįstengia paža
boti kapitalistinės rinkos stichiš
kumo. Beveik nė viena kapitalis
tinė valstybė neišvenge žymių 
ciklinių ekonomikos svyravimų 
ir smukimų; sparčių pramonės 
augimo tempų laikotarpiai atski (Nukelta j 4 pusi.)

Naujas kabinetas Prancūzijos sudarytas ir į jį be kitų įeina Maurice 
Schumann, užs. reik. min., Michael Debre, gynybos min., ir Giscard 
d’Estaing, finansų min.

rose šalyse kaitaliojasi su lėtais, 
o dažnai ir su gamybos smuki
mu. Kapitalistinę sistemą krečia 
stipri valiutos ir finansų krizės 
karštligė”-

Galime pripažinti kapitalisti
nių kraštų kai kuriuos nesklan
dumus, tačiau juos toli prašoka 
sovietinio valstybinio kapitaliz
mo pakrikimas. Sovietų komunis 
tai yra meistrai perdėti, iš šipulio 
vežimą priskaldyti ir ne tik ki
tus, bet ir save apgaudinėti.

Perdeda maskviniai 
propagandininkai

Komunistų natarimai, pava
dinti dokumentu, tiesiog juokin
gi, kai kalbama apie žymų ne
darbą, susirėmimus, “klasių” 
kovą. Vakarų kraštuose vyksta 
kova, bet jos negalima įsprausti 
į komunistinius rėmus. Džiūgau
jama dėl neramumų Prancūzi
joje, nors praėjusiais metais juos 
smerkė. Sovietų nusivylimui ko
votojui dažnai nesutaria su ko
munistais, o užsienio komunistai 
įsakmiai reikalauja Maskvos: nesi 
kiškite į mūsų reikalus.

Komunistų nutarimai nepasi
žymi net eilinio spaudos bendra
darbio rimtimi: “Net labiausiai 
išsivysčiusiose kapitalo šalyse mi
lijonai žmonių kenčia nedarbą ir 
skurdą, nepasitikėjimą rytojumi. 
Nors ir kalbama apie “pajamų 
revoliuciją”, apie “socialinį part- 
neriškumą”, kapitalistinis išnau
dojimas stiprėja. Darbo užmokės 
čio didėjimas toli atsilieka nuo 
darbo našumo didėjimo ir jo in
tensyvėjimo, nuo socialinių po
reikių, šis didėjimas neatitinka 
monopolijų didėjančių pelnų. 
Tebeblogėja smulkiųjų valstiečių 
padėtis, sunkesnės darosi sąlygos, 
kuriomis gyvena žymi dalis vidu
rinių sluoksnių gyventojų.

Padidėjo kapitalizmo sistemos 
nestabilumas. Daugelyje šalių 
kyla socialinės ir politinės krizės, 
kurių metu plačiosios darbo žmo 
nių masės pradeda įsisąmoninti, 
kad reikia nuodugnių, lemiamų 
pasikeitimų.

Tai rodo visų pirma įvykiai bu 
vę Prancūzijoje 1968 metų gegu
žės ir birželio mėnesiais, ten kilę 
didžiuliai streikai, kurių metu 
darbo žmonės pasiekė žymių re
zultatų. įvyko rimtas darbininkų

valandas pasnaudžia. Mane deleguoja pas Harrison, 
kad paraginčiau anksčiau važiuoti. Mes niegot nenorim, 
geriau anksčiau vietoj atsirasti. Nors ir nelabai paten
kintas, Harrison sutinka išvažiuoti už valandos. Aš sė
džiu svečių kambaryje, rašau atvirukus namiškiams ir 
draugams, vartau dviejų dienų senumo laikraštį ir... 
skaitau. “Tanzanijoj, netoli Dar Es Salaam liūtai sudrąs- 
kė 11 žmonių, jų tarpe vieną moterį ir vaiką. Septynio
lika jų jau nušauta, bet medžioklė dar vyksta. Žmonės 
įsibauginę bijo išeiti iš namų.”

— Brrr.., — pasipurtau. Čia jau ne juokai. Ir stai
ga prieš akis iškyla Afrika, žiauri, grasinanti ir reali.

Pakeliui nieko kito nekalbam, tik apie tą įvykį. 
Harrison mėgina juokauti, žada apginti, bet mums ne
atrodo juokinga, nors ir nesinori tikėti, kad ir mums 
gab kas nors panašaus atsitikti.

— Bet nė vieno liūto nematėm, — raminam pa
tys save.

Vėl kylam j kalną, leidžiamės žemyn, o užpakaly 
dulkių debesys. Ant posūkio guli apvirtęs sunkvežimis, 
šailia jo sėdi šoferis ir rūko. Kaž kodėl nesustojam, nors 
šiaip kiekvieną sutiktą mašiną sveikinam, aiškinamės 
apie kelius ir orą ar pernykštį derlių. Bet Harrison, tur 
būt, išsigąsta talkos, kuri sunkvežimio šoferiui greičiau
sia reikalinga.

Laukuose kažką dirba pasilenkusi moteris, o ant 
nugaros pririštas vaikas guli kniūpsčias ir miega. Kai 
kurie namukai skardiniais stogais ir net turi langus, 
nors ir be stiklų. Jauna mergina su pagaliu rankoje ve
jasi šunį, o tas cypia, kaukia, raitosi ant žemės ir bėga 
lyg prievarta stumiamas.

■— jai pačiai reikėtų su tuo pagaliu užduoti, — pik
tinasi Chester, kuris verkdamas Loug Beach atsisveiki

INFORMACIJOS CENTRO KLAUSIMA 
SPRENDŽIANT

Reiktų steigti bendrą baltų informacijos centrą

JUOZAS VIEKŠNYS

Kad informacijos sritis mūsuo-Iš tolo stebint artėjančios 
JAV LB tarybos sesijos ženklus, 
iš anksto buvo galima pramatyti, 
kad ji praeis tam tikroje įtampo
je. Pasitikėjimo klausimo kėli
mas yra demokratiška, nors ir ra
dikali, priemonė daugumos va
liai patikrinti. Kai kuriose situa
cijose ji neišvengiama.

Daugumos valia išreikšta
Daugumos valia tarybos suva

žiavime pareikšta 8:1 santykiu. 
Net nedalyvavusiam sesijoje ne
sunku suprasti, kad tie, kurie 
klausimą pastatė balsavimui ir 
patys balsavime nedalyvavo 
naudoja ne parlamentarinį 
demokratiškų tradicijų kelią, 
bet “pressure group” taktiką iš 
anksto pramatytam pralaimėji
mui pridengti.

Iš antros pusės, dėl pasireiš- 
kusios LB tarybos suvažiavime į- 
tampos niekam ašarų lieti ne
reikėtų. Net labai senų tradici
jų demokratiškuose seimuose, 
parlamentuose, konvencijose tarp 
oponentų pasitaiko ir kietesnių 
susidūrimų. Ne tik čikagiečiai, 
bet ir visa Amerikos lietuviška 
išeivija puikiai prisimena demo
kratų partijos konvenciją Chica
goje 1968 metais. Demokratų 
partija dėl to nesugriuvo. Išsi
laikys ir lietuvių bendruomenė. 
Didesnį rūpestį už pačią sesijos 
įtampą kelia perilgai nusitęsusios 
iškreiptos, perdramatizuotos ir 
neteisingais kaltinimais sklidi- 
dinos tam tikroje spaudoje nepa
liaujamai skleidžiamos informa
cijos, tarnaujančios ne bendriem 
lietuviškiem reikalam, bet kai 
kieno tuščių ambicijų patenkini
mui. Laikas dėmesį nukreipti į 
pozityvius tarybos suvažiavime 
keltus klausimus. Vienas iš svar
biausių - naujai pajudintas lietu
vių informacijos centro organi
zavimo reikalas.

Ar toks centras steigtinas? 
Lietuvių informacijos centro 

steigimo klausimas jau seniai ju
dinamas Lietuvių bendruomenės 
ir kitų centrinių organizacijų su
važiavimuose. Partizaninis, tik 
labai neištvermingas judėjimas 
tokį centrą buvo suorganizavęs 
Chicagoje. Sutinkant Lietuvos 
laisvės kovos metus, toks centras 
organizuoti buvo nutarta tarp- 
veiksminėje konferencijoje. Net 
ir atstovai į jį buvo numatyti. 
Tačiau rivalizacinė dvasia veiks
niams į bendrą darbą sueiti ne
leidžia. Taip ir šį nutarimą nusi
nešė laiko vėjai.

Kiek tenka girdėti, dabartinė 
JAV LB centro valdyba lietuvių 
informacijos centro steigimo klau 
simą rimtai svarstanti. Būtų 
naudinga, kad tas reikalas pla
čiau būtų padiskutuotas ir mū
sų spaudoje.

apgailėtiniai paneigta, abejoti vi
sai netenka. Informacija šių die
nų pasaulyje yra labai reikšmin
gas ginklas.

Jungti jėgas
Dabartinės JAV LB tarybos 

pirmojoje sesijoje New Yorke in
formacijos centro reikalą labai 
stipriai akcentavo, regis, trečio
sios kartos lietuvis Antanas Ma
žeika. Ir projektą tokio centro 
steigimui buvo paruošęs. Sesijos 
dalyviams tą kartą atrodė, kad 
50,000 dolerių suma nėra pasie
kiama. Šio reikalo suignoravi- 
mas, tur būt, privertė šį pozity
vų vyrą pasitraukti iš tarybos. O 
veiklai jis daug entuziazmo tu
rėjo. Entuziazmą ir pajėgumą 
buvo įrodęs Lapkričio 13 žyginin- 
kų sąjūdyje.

Ar A. Mažeikos pasiūlyta są
mata buvo reali, rimčiau jos ne- 
išstudijavus, gal ir nebuvo gali
ma pasakyti. Tačiau ji buvo gera 
bazė tolimesniam klausimo na
grinėjimui.

Atrodo, kad net vieniems lie
tuviams informacijos reikalams 
kasmet sutelkti 50,000 dol. nebū
tų fantastinis užsimojimas. Ta
čiau jei trijų tautybių išeivija - 
lietuviai, latviai ir estai - pasista
tytų tokį tikslą, nesunkiai jj ir 
pasiektų. Mūsų visuomenė yra 
pakankamai dosni, jei tik žino, 
kokiam konkrečiam reikalui pi
nigai renkami.

Centro būstinė Washingtone
Pirmiausia tektų tvirtai apsi

spręsti organizuoti ne lietuvių, o 
baltų informacijos centrą. Tų 
kraštų likimas yra labai glau
džiai susijęs, tad ir pastangos tą 

likimą lemti viešojoje pasaulio 
opinijoje turėtų būti suderintos 
ir koordinuotos. Visoms tautoms 
yra tos pačios kliūtys į laisvę ir 
tie patys išsilaisvinimo galimu
mai. Kovojame vieną ir tą pačią 
kovą ir kartu džiaugsimės ar 
liūdėsime dėl tos kovos rezultatų.

Kad sujungtomis pastangomis 
galima daugiau laimėti, parodo 

Rezoliucijoms remti komiteto 
darbo rezultatai. Nesunku nu
matyti, kad ir iš vieno centro 
teikiama informacija būtų pil
nesnė, įspūdingesnė ir paveikes
nė ir centro išlaikymo finansinė 
našta lengvesnė.

Centras steigtinas tik Washing- 
tone, o tarnautojai po vieną iš 
kiekvienos tautybės (centro ve
dėjas, pavaduotojas ir sekretorė) 
samdomi iš informacijos reika
luose patyrusių ir tam darbui en
tuziazmą turinčių žmonių. Su 
40-45 tūkstančių sąmata toks 
centras neblogai galėtų 
funkcionuoti, įskaitant padorius 
atlyginimus tarnautojams, ne
blogas patalpas ir patenkinamų 

I techniškų priemonių įsigijimą.

no su savo pūdeliu ir jo nuotrauką nešiojasi piniginėj.
Vyrai stoviniuoja prie kelio ir, atrodo, užsiėmę nie

ko neveikdami Vaizdai keičiasi, slenka pro akis kaip 
filmas, o mes iriamės į priekį ir laukiam kelionės galo.

Prie kratymo, tur būt, jau įpratom, nes jo nejau
čiam. Nebent pataikom į kokią duobę ir galva atsitren
ktam į volksvvageno stogą.

— Atsiprašau, — kiekvieną kartą sušvyturiuoja 
baltais dantimis Harrison. Jie visi turi tokius gražius 
dantis.

Harrison vedęs, augina du vaikus, bet šeimą temato 
tik kartą į menesį, nes ji gyvena ūkyje už 60 my
lių nuo Nairobi. Bet jo darbas ir šiaip neleistų jam sė
dėti namie, nes diena iš dienos važinėja su turistais.

— Aš esu “number one”, — pasididžiuodamas sa
ko jis ir žiūri, kokį įspūdį padarys. Aš sužavėta ir abu 
šypsomės patenkinti.

Kraterio siena lipam į kalną. Mano pusėj stati be
dugnė, krentanti 2000 pėdų žemyn. Stengiuosi ten ne
žiūrėti. Kitame šone kyla tankais medžiais apaugęs kal
nas. Man vis atrodo, kad svyram į mano pusę. Bet Har
rison birbina volkswageną vingiuotu keliu be jokios 
baimės ir linksmai švilpauja afrikietiškų melodiją, kuri 
man skamba visai be melodijos.

Privažiuojam Michael Grzimek paminklą. Jis žu
vo būdamas vos 35 metų, helikopteriui užkliuvus už 
vielų, kai vežė kažkokiam sužeistam gyvuliui skiepus. 
Jis buvo pirmasis, kuris susirūpino globoti Afrikos lau
kinius žvėris, kuriems grėsė pavojus išnykti. Žmonės su 
pagarba prisimena Michael ir visuose safari viešbučiuo
se kabo jo portretas. Palaidotas jis po tuo paminklų, 
kurį sustoję fotografuojam.

(Bus daugiau)
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AKADEMIJA

ŽVELGIANT Į SAVO ATEITĮ
Lietuvių katalikų susivienijimui pradedant seimą

L. SIMUTIS
Dienraščiui “Draugui” nėra tai kam steigti ir palaikyti bet ko- 

svetimos mūsų organizacijų pro- kią lietuvių biznio įmonę ar įstai- 
blemos. Ne svetimos dėl to, kad gą, nes jų yra daug ir be lietu- 
prie daugelio jų sukūrimo jis yra'viškųjų. Kam steigti parapijas ir 
prisidėjęs ir daug padėjęs joms iš- ] jas išlaikyti, nes jų yra daug ir 
augti ir sėkmingai dirbti savo pa- i be lietuviškųjų. Pagaliau kam 
sirinktiems tikslams. Nors dabar į kurti ir išlaikyti lietuvių mokyk- 
nebebūdamas oficialiuoju šios or- las, kai mūsų vaikai gali moky-

PONTIFIKALINES ŠV. MISIOS — ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 

BAŽNYČIOJE, Marąuette Parke’ 3 vai. po pietų.

AKADEMIJA IR PAGERBIMAS — Martiniąue restorano salėje, 

2500 West 94th Place, Evergreen Parke, 6-tą vai. vakaro.

VISI JAUSKIME PAREIGA PAGERBTI NAUJĄJĮ LIETUVĮ 
VYSKUPĄ IR KARTU SU JUO PASIMELSTI!

REIKALAUJA DAUGIAU 
TEISIŲ SESELĖMS

ganizacijos laikraštis, nesustoja 
garsinęs jos reikalų ir skatinęs sa
vo skaitytojus tapti jos nariais. 
Taip darė ir daro, nes matė jos 
naudą ne vien tik nariams, bet 
ir visai Amerikos lietuvių visuo
menei.

LRKSA ir šiandien, po 83 me
tų savo veiklos, tebėra gyvas, veik 
lūs ir naudingas mūsų tautai. Ne 
viena mūsų organizacija, nors 
taip pat gražius tikslus buvo pa
sirinkusi, neišsilaikė. Neišsilai
kė, nes savo pagrinde, apart gra
žių tikslų ir gerų norų, neturėjo 
tokių dalykų, kurie garantuotų 
organizacijai pastovumą, kurio 
ne tik idėjiškai, bet ir medžiagiš
kai pririštų savo narius kad ir 
tuo požiūriu jie jaustųsi nariais 
pastovios organizacijos ir pasi
traukimas iš jos būtų nuostolin
gas jiems patiems. LRKSA pa-
grindė kaip tik buvo ir tebėra su- tikrai rimto plačiosios Amerikos
gretinti visi tie momentai, kuriais 
kiekvienas lietuvis turi rūpintis: 
tikėjimas, tautybė, kultūriniai, Susirinko į 64 -jį seimą LRKSA

. ,. . . ., - . . , . kuopų atstovai, apžvelgę trijųsocialiniai reikalai ir gyvybes , . . \ , ■ ■■■
uri lie i Pas^utiniM metų laimėjimus ir 

organizacijos padėtį, įvertinę da-bei sveikatos apdrauda, kuri lie
tuviams ir visiems tebėra reika
linga.

Seimo belaukiant

Belaukiant LRKSA seimo (š. 
m. birželio 29, 30 ir liepos 1„ 2d.), 
reikia kalbėti apie šios organiza
cijos praeitį ir dabartį, bet gal 
labiausiai tektų svarstyti jos atei
ties perspektyvas.

Kalbant apie ateitį, gal nebus 
pro šalį pacituoti keletą šakinių 
iš centro valdybos dvasios vado 
prel. Jono Baltusevičiaus prane
šimo 64 -tam seimui. Pažvelgęs 
į LRKSA praeitį ir dabartinius jo 
užmojus, jis rašo: “Kai laikai kei
čiasi, mūsų organizacija, mūsų 
institucijos turi prisitaikyti, kad 
sutiktų pasikeitusias sąlygas, ar
ba turi sunykti. .Šis iššūkis stovi 
prieš mūsų seimą. Mes turime 
surasti kelius prisitaikyti ir iš
spręsti problemas, kurios prieš 
mus stovi. Mums reikalinga spe
cializuotoji pagalba. Produktas 
yra tiek geras arba net geresnis, 
bet jis fraternalinės organizacijos 
turi būti parduotas. Mūsų jauni
mas turi būti patraukiamas fra- 
ternalizmo vertybėmis. Ir tas ga
li būti atsiekta ryžtingom pastan
gom, jaunimui pritaikytom pro
gramom, mūsų sus. paruoštom. 
Jaunimas turi energijos, entuziaz
mo atlikti žygius ir jis ieško bū
dų savo energiją panaudoti. Nu
kreipkime tą jėgą gera kryptimi. 
Mūsų protėviai daug atsiekė, į- 
kurdami savo židinius — namus, 
statydami bažnyčias ir mokyklas, 
taipgi įsteigdami mūsų Katalikų 
susivienijimą. Argi nebūtų gėda 
mūsų generacijai leisti tokią kil
nią organizaciją, su tokiais aukš
tais idealais, sunykti dėl tos pa
prastos priežasties — negalėjimo 
surasti kelių ir priemonių suin
teresuoti narius pasiekti mūsų 
protėvių pavyzdžiu, kurie nenu
ilstamai darbavosi įsteigti šią 
garbingą organizaciją”.

Pasakyta gerai ir teisingai.

Organizacija reikalinga

Kai kam šiandien gali atrodyti, 
kad savos fraternalinės apdrau- 
dos organizacijos nebereikalin
gos. Apsidrausti galima bet kur. 
Dirbtuvėse darbininkai apdrau
džiami- Turime Sočiai security, 
Medicare ir t.t. Jei šiaip galvoti,

tis kitur. Jei steigėme savas insti
tucijas, biznius, parapijas, mokyk
las, savas organizacijas, susivieni
jimus, turėjome tam labai rimtą 
religinį, tautinį išskaičiavimą, 
nes kiekviena lietuviškoji įstai
ga, religinė, tautinė, ekonominė, 
socialinė ar kultūrinė, ji labai 
daug prisidėjo prie lietuvybės 
palaikymo. Be jų dar labiau bū
tume nudardėję pakalnėn lietu
viškumo atžvilgiu.

Žvilgsnis praeitin ir ateitin 
LRKSA ne tik rūpinosi savo 

narių apdrauda ir bendra jų gero
ve, ne tik savo narių šeimom po
mirtinėmis ir pašalpomis išmokė- Italijoje nuolat didėja streikai 
jo iki aštuonių milijonų dolerių, f bendranacionaliniu mastu, ple- 
bet nerasime nė vieno ryškesnio dideli politiniai mūšiai, kai-
lietuviško sąjūdžio, kuriam ne
būtų suteikęs moralinės ir me
džiaginės paramos. Tad jis įro
dė savo reikalingumą ir pelno

lietuvių visuomenės dėmesio.

barties aplinkybes, turės nus
maigstyti ateities veikimo gai
res taip, kad jos atliktų šių laikų 
dvasią ir besikeičiančio gyveni
mo reikalavimus, ir būtų patrauk 
lios mūsų jaunosioms kartoms. 
Tarp visų šių reikalų seimas ne
galės užmiršti ir to labai svar
baus dalyko, jog jis, planuoda 
mas ateitį savo organizacijai, tu
rės galvoje ir visų Amerikos lie
tuvių katalikų organizuotosios 
visuomenės ateitį, nes ateitis ga
li tapti tamsi ir liūdna, jei atsisa-
kysime tapti jos dalimi bei na- |os Federatyvinėje Respublikoje,
riais jau nebe daug likusių Belgijoje, Portugali- ~ ~ ...................
ganizacijų, besisielojančių mūsų j0je’ .. . ,e.’ Lidijoje, Pakistane,. rluos sovietinė spauda nutyli kraš 
religinių ir tautinių vertybių iš- Turkijoje ir kitoje šalyse, V aka- to santvarkai peikti. Jie gali nie- 
laikymu. 'rų Berlyne- Demokratinio judėji- kinti “amerikinį gyvenimo bu

mo augimą taip pat parodė ko- dą”, bet negalės paneigti, kad 
munistų ir kitų pažangiųjų jėgų amerikietis darbininkas žymiai 
laimėjimai per rinkimus eilėje turtingesnis už sovietinį darbi- 
šalių, taip pat Japonijoje. Demo- ninką, kuris tegali svajoti apie 
kratinio fronto vyriausybės, ku- amerikiečio gerovę ir laisvę, 
riose dalyvauja komunistai, bu
vo sudarytos kai kuriose Indijos 
valstijose. Komunistai dalyvauja 
Suomijos vyriausybėje”.

Kongreso narys William Bates (R. 
Mass.) mirė Washingtone, vėžiu, 
sulaukęs 52 m. Jis buvo patekęs j 
kongresą 1950 m. mirus jo tėvui.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. IJĖPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 6

Clevelando konservatorių klubo valdyba. Iš kairės: J. Smetona, I. 
Šatkauskienė, C. Šatkauskas, prof. L. Shumacher, dr. V. Ramanaus'- 
kas ir A. Benas. Nuotr. J. Garlos

MASKVA LAIDOJA...

(Atkelta iš 3 pusi.)
klasės, žymios inteligentijos ir stu 
dentijos dalies susirėmimas su 
golistiniu režimu, su monopolijų 
valdžia. Jis atskleidė naujas ko
vos už demokratiją ir socializmą 
galimybes.

riosios jėgos iškovoja laimėjimus 
per rinkimus. Tai sudavė rimtą 
smūgį kairiojo centro politikai, 
kuria viešpataujančios klasės tikė 
josi stabilizuoti kapitalizmą.

Ispanijoje masių kova dar la
biau silpnina Franko fašistinę 
diktatūrą, kuri buvo priversta 
griebtis nepaprastųjų priemonių:
nepaisant represijų, kova plečia- cialinio protesto judėjimą, į judė 
ma ir nauji socialiniai sluoks
niai, platieji visuomenės sluoks-
niai įsijungia į opozicijos Franko 
režimui eiles.

Anglijoje vyksta svarbūs kla
siniai mūšiai, taip pat politiniai 
streikai, ginant profsąjungas ir 
teisę streikuoti, kurias atakuoja 
leiboristų vyriausybė-

bei kitų visuomenės sluoksnių 
veiksmai Japonijoje, Meksikoje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Vokieti-

Krizė JAV

Sustiprėjo klasių kova, streikai st>PrInan2as smurtas įgauna ma- 
ir kiti darbo žmonių, studentų s’ni Liūdnai pagarsėjęs
- _ XX XZXXX XX XXX I X X XX, « XX XX*-X XX 9 XX XXX X XXWX XX l“X 1 X Z" ■ XX

partijos
nutari-

Sovietų komunistų 
propagandininkai, rašę 
mus, pasižymi ne tik menku J- 
AV buities pažinimu, bet ir nesu
sigaudymu, pvz. rasines kovas į- 
terpiant į kapitalizmo krizę:

“Kokia gili krizė apėmusi ka
pitalistinį pasaulį ryškiai rodo 
taip pat masių kovos pakilimas 
pačiose Jungtinėse Valstijose — 
pagrindinėje pasaulinio impe

rializmo tvirtovėje. Negrų getus 
užlieja maištų prieš rasinį diskri
minavimą, skurdą ir badą, taip 
pat policijos žiaurumų banga. 
Dešimtys Amerikos miestų tapo 
įnirtingų susirėmimų su ginkluo
tais armijos ir policijos arena. 
Buvo daug aukų, tūkstančiai neg 
rų buvo suimti.

JAV vyksta koviniai streikai. 
Jie dažnai prasideda, nepaisant 
vyriausybės spaudimo bei grasi
nimų ir prieš reakcingų profsą
jungų vadovų valia. Platieji dar
bo žmonių sluoksniai stoja prieš 
karą Vietname.

Inteligentai, laisvųjų profesijų 
žmonės, religiniai JAV sluoks
niai vis aktyviau įsijungia į so

jimą už taiką. Jaunimas, ypač stu 
deniai — tiek negrai, tiek ir bal
tieji, įvairiausiais būdais ryžtin
gai kovoja prieš karą Vietname, 
prieš šaukimą į armiją, rasinį 
diskriminavimą, prieš mono
polijų kontrolę universitetams. 
Reakcija į tai atsako pasikėsini
mais prieš visuomenės veikėjus,

amerikinis gyvenimo būdas’ 
diskredituoja save viso pasaulio 
akyse.”

Amerikos spaudos skaitytojas 
gali parinkti gausybę įvykių, ku-

Šen. Fulbright, senato užs. reik. 
komiteto pirmininkas, sakosi vėl 
pradėsiąs apklausinėjimą Vietnamo 
reikalu, nes esą norima ką nors 
daryti, kad karas būtų baigtas.

Yours Free...
this lovely Mėsa 12 piece 

limelight breakfast sėt 

from the....

"accessibles

Iš gyvenimo Sibire

Nebegirdėjome nusiskundimų. 
Buvome jau tokiame beviltiškume, 
kai žmogus jau nebesiskundžia savo 
likimu, nebesikeičia mintimis bei j- 
spūdžiais su kaimynais ir nebeai- 
manuoja. Sielos ir fizinių kančių 
išvarginti, tylėjome. Buvome it tie 
nuvaryti nuo kojų gyvuliai, tamso
je patekę j liekno klimstančią pra
rają, nuolat, bet veltui bandą iš
lipti iš dumblo, kur kiekvienas ju
desys reiškia jiems kančią ir smuki
mą vis gilyn ir gilyn. Lauke ir vėl 
siautėjo tamsioji purga visu savo 
galingumu.

H. Tautvaišienė

Čekoslovakijos kultūros mi
nisterijos įbažnytiniij reikalų 
skyriaus vedėja prof. Erica 
Kadlecova, spaudoje paskelb
tame straipsnyje iškelia netei
singą ir skaudžią katalikių se
selių _  vienuolių teisinę padė
tį Čekoslovakijoje. Yra netei
singa — rašo Čekoslovakijos 
bažnytinių reikalų sekretoriato 
vadovė prof. Kadlecova — kad 
katalikų vienuolėms yra telei- 
džiaima rūpintis tik nepagydo
mais ligoniais ir nenormaliais 
vaikais, šis sunkiausias darbas 
turi priklausyti lygiai visai vi
suomenei. Taip pat yra nenor
malu — pastebi prof. Kadleco
va, — kad daugelis socialinių 
institutų Čekoslovakijoje vi
sais būdais stengiasi įgauti ka
talikų vienuoles savo tarnybai, 
bet iš kitos pusės katalikų vie
nuolėms neleidžiama kurti savus 
naujokynus. Prof. Kadlecova 
pabrėžia., kad daugelyje komu 
nistinių kraštų vienuolių skai
čius labiau pakilo negu prieš 
ikarą ir socializmas dėl to nei 
kiek nenukentėjo.

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didt lis pasirin 

kimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.
Lengvi tropikiniai kostiumai, kelnės, išeiginiai marškiniai n k ■

_ __ čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

T k ką gauta iš ITALIJOS kostiumų 
marškinių ir kt aprangos

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būs te patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat v etoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT.

VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pir.mad,, ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6- 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.

Good Housekeepinggarantuota, šis puikus, komplektas 
elegantiškai puoš jūsų pusryčių stalą. Kiekvienas ea 
balas pagražintas švelnia “lime” ir aukso spalvomis' 
Ar jus nesutinkate, kad kiekvienas valais vrn W puikiai servuojamas ? «, pa“,rusTompX“ 
nemokamai atidarant naują sąskaitą $500.00 ar dau? 
giau, arba pridedant tokią sumą jūsų dabartinėn sąs’ 
kaiton. St. Anthony Savings siūlo platų pasYrink?™
Sy”?MPlanU’ įSkHtant 5%% single Pa>™*nt CerU 
ficate (Minimumas $7.500.). patarnavimui visoms m’ 
taupymo reikalavimams. Prašome, tegalima tik viena 
dovana šeimai, pasiūlymas baigsis liepos 15 diena "r 
dovanos nėra siunčiamos paštu Paskambinkit u atsilankykite dar šiandien. ' kambinkite arba

aint 
jatliony 
avings

Member Federal Savinos and loan Insurance Corporation, Washlngton, D.C.

1447 South 49th Court
Cicero, Illinois 60650

PHONE: 656-6330 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SEC'Y

J
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Vysk. Antanas Deksnys

*

Pirmą kartą naujasis lietuvių vyskupas ANTANAS 
DEKSNYS, prieš išvykstant j Europą, kurioje jam skirta rū
pintis Europos lietuvių dvasiniais reikalais, pasidalins min
timis su mumis apie būsimus naujus planus bei darbus, ku 
rie bus surišti su jo vyskupiškomis pareigomis Europoje.

Šį sekmadienį mūsų naujajam vyskupui Chicagos lietu
viai ruošia iškilmingą pagerbimą.

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CLEVELANDO ŽINIOS 35 METAI PRIE DIEVO ALTORIAUS

Clevelande lankėsi dr D. Jasaitis. Čia matyti su Ona lr Alfonsu 
Mikulskiais. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Birželio 17 d. suėjo 35 metai, 
kai kunigystės šventimus pri
ėmė iš Sibire ntJtankinto arki
vyskupo M. Reinio šie Vilka
viškio vyskupijos kunigai: Kun. 
Vladas Aleksoms, gyv. No. Da- 
kota, kun. Vytautas Demikis, 
miręs 1963 m. Paterson, N. J., 
i-tun. Jonas Butkus, gyv. Romo
je, kun. Juozas Jakimavičius, 
gyv. Lietuvoje, kun. Kazimie- 

1 ras Kasakevičius, miręs 1968 
I m. Lietuvoje, kun. Pranas Lin 
gys, gyv. Lietuvoje, kun. Juo 
zas Marčiulionis, gyv. Chicago. 
III., kun. Antanas Račkauskas,

gyv. Lietuvoje, Ikun. Jurgis 
Riauba, miręs 1962 m. Chicago, 
III., kun. Juozas Statkevičius. 
miręs 1959 m. Lietuvoje, kun. 
Petras Totoraitis, gyv. Newark 
N. J., kun. Vaclovas Vaičiūnas, 
gyv. Columfbia, S. A., kun. Vin
cas Valevičius, gyv. Grand Ra
pids, Mich., kun. Antanas Za- 
Ikaryza, gyv. Lietuvoje, prel. 
Vladas Tulaba, šv. Kazimiero 
'kolegijos rektorius Romoje. 
Kadangi buvo per jaunas šven
tintas, buvo keliais mėnesiais 
vėliau įšventintas.

Prel. VI. Tulaba ir kun. Jo-1

nas Burkus gyvenantys Romo
je šiais metais buvo užkvietę 
visus kurso draugus, gyvenan 
čius laisvame pasauly atvykti 
į Romą atšvęsti 35 m. kunigys
tės sukaktį. Bet kun. P. Toto- i 
raičiui susirgus širdies negala
vimu. suvažiavimas atidėtas! 
tolimesniam laikui. Kurso drau 
gų suvažiavimai įvyko: 25 me-1 
tų proga šv. Kryžiaus bažnyčio-i 
je Chicago, III. 1959 m. 30 me-! 
tų proga Newark, N. J.

K. P. Totoraitis

— Pasipriešinimas tironams — I 
klusnumas Dievui.

T. Jefferson

Pl»l MILIJONO
MALDININKŲ FATIMOJE

Daugiau kaip pusė milijono 
maldininkų dalyvavo iškilmin
gose pamaldose už taiką tarp
tautinėje Portugalijos švenčiau 
stos Mergelės Marijos apsireiš 
kimų šventovėje Fatimoje. 6v. 
Mišias aukojo Sao Paulo arki
vyskupas kardinolas Agnelo 
Rossi, specialiai atvykęs iš Bia 
žili jos. šv. Mišių metu tikinčių
jų maldos buvo kalbamos ang
lų, prancūzų, italų, ispanų, slo
vakų, vengrų, vokiečių, lietuvių 
kalbomis.

PLAUKIOJIMO DIENA IR 
GEGUŽINE

Lietuvių Budžių plaukiojimo 
diena įvyksta birž. 29 d., sekm. 
2 vai.p.p. Ncff Road prieplauko
je. Gegužinė prasideda taip pat 
2 vai. ir bus dr. ir p. Mačių so
dyboje, 17902 Nottingham Road. 
Clevelando lietuviai kviečiami 
atsilankyti. A.

GRANDINĖLĖ BAIGĖ ŠIŲ
METŲ SEZONĄ

Nukeliavusi šį pavasarį virš 
2000 mylių ir pasirodžiusi trims 
tūkstančiams žiūrovų, pasipuo- i 
Susi gražiomis uniformomis, 
Grandinėlė praleido šį mėnesį 
sezono baigimo ženkle.

Birželio “S d-, East Cleveland 
YMCA salėje, suruoštas nariams 
pasilinksminimo vakaras- Jo me
tu buvo pagerbti šių metų abi
turientai. Jų Grandinėlėje šiais! 
metais atsirado net dvylika: Da- i 
lia Zylytė ir Paulius Alšėnas bai
gė universitetus; Kristina Ažely-Į 
tė, Kristina Jankutė, Roma Jasi-i 
nevičiūtė, Dalia Juodėnaitė, Da
lia Kavaliūnaitė, Ramintu Vaite- j 
naitė, Edmundas Čepas ir Rimas Į 
Čepulis baigė gimnazijas; Ona 
Kliorytė ir Eglė Žygaitė gavo Ii- Į 
tuanistinių mokyklų baigimol 
diplomus. Kiekvienam iš jų įteik- Į 
ta Grandinėlės chronologijos 
knyga, papuošta V. Čyvo pieštais 
originaliais viršeliais ir įrašu-

Demokratiško balsavimo būdu

apdovanoti visi grupės nariai uŽ 
įvairius sezono atsižymėjimus; 
draugiškumą, tvarkingumą, ge
rą šokimą, gerą apetitą, ir t.t. Šių 
kategorijų sugalvojime ir skirsty
me daug lakios fantazijos parodė 
valdyba ir paskiri grupės nariai. 
Pirmininko K. Razgaičio kelionių 
metu darytų skaidrių rodymas 
baigė oficialiąją dalį. Po jos sekė 
vakarienė ir, grojant Eugenijaus 
Sviderskio orkestrui, šokiai iki 
vidurnakčio.

Birželio 18 d., paskutinės repe
ticijos metu išrinkta nauja val
dyba. 1969 - 70 metų sezono 
reikalus tvarkyli likoso Kazys 
Razgaitis, Elena Razgaitytė, Vy
tautas Kliorys. Jiems pagalbon 
atėjo du energingi jaunuoliai: 
Eglė Giedraitytė ir Vytenis Čyvas.

Birželio 20 d. Statler Hilton 
viešbutyje įvyko paskutinis, sėk
mingo Šio sezono pasirodymas. 
Šokta Cuyahoga County Sheriff 
Krieger Promotion baliuje Gra
žių komplimentų lydimi šokė
jai ir muzikantai išsiskirstė vasa
ros atostogoms- Senoji Grandinė
lės valdyba ir vadovai dėkoja 
jiems visiems už įdėtą darbą, pas
tangas ir pasiektus gražius perei
to sezono rezultatus. K.

— Vietname daugiausia, ligi 
gegužės 10 d., žuvo vyrų iš Ca
lif orni jos — 3313, New YoiCco— 
2529, Ohio _ 1799, Illinois — 
1712, Texas — 1968, Miehigan 
— 1540.

Clevelande kun. A. Saulaičio pagerbimo pietuose kalba A. Ba- 
lašaitienė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Grandinėlės vyrai atlieka žemaitišką pakeltkojį. Atlieka; A. Narbutas, 
Pliodzinskas, P. Aiženas, G. Neimanas. Nuotr. V. Plicdzinsko

z' \ x

A refreshing idea 
...in a gift for you:

ŠVENTADIENIO ŽODIS
KUN. ANTANAS VAIJl'šKA

Metų penkiasdešimt penklem 
sekmadieniam pritaikintos min
tys, pasiremiant tos dienos e- 

i vangeli ja, yra šiem knygos es
mė. Tai nėra vien šventų žodžių 
aptarimas ir aiškinimas, bet iš 
jų išvedamas kelrodis šių Be
nų žmogaus vingiuotame gyve
nimo kely, ir paskata nenuklys
ti nuo jo.

Knyga tinkama dvasiškiams, 
j ieškantiems naujų minčių ir pa
sauliečiams, norintiems patobu
linti savo dvasinį gyvenimą.

Gaunama DRAUGE, kaina y- 
ra 3.00 dol. Prie knygos kainos 
prašom pridėti 5 proc. mokes
čiams.

Lemonade, iced tea, 
punch, party mixes... 
anything cool goes better in 
this beautiful Anchor 
Hocking 7-piece 
refreshment sėt. Sparkling 
design seems to 
cool a room all by 
itself! Family! 
meals, parties, 
backyard barbecues, 
anytime is the 
right time for this 
big 3-quart piteher 
and matehing 
12-ounce tumbleu.

And it’s yours
FREE at
Midland Savings, 
while the supplv lasts.

Open a new
account for $250 
or more... or if 
you’re already a smart 
Midland saver, add $250 
or more to your present 
account.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvllos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją J nedideli 
užkšmpio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo Ir iš
silavinimo ėhurakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius (veda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Šiurvilu iškelia savitas 
mintis Ir filosofiją.

Knyga rcikajauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

/
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...m savings:
For maximum flexibility...
... ūse our regular passbook 
account. Pays you a generous

For maximura interest...
... ūse Midland 6-Month 
Savings Certificates.

paid and compounded 
semi-annually. You can put 
in or take out as little or as 
much as you wish... 
anytime.

MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • PHONE 254-4470

the highest permitted by 
law, paid and compounded 
semi-annually.

HOUKS: Monday. Tu^day, Friday 8 A.M. to 4:30 FJ4, Tbunday 9 to 8. Saturday 9 to 1, Clotod Wadoaaday.

FREE TRANSFER:
No embarrassment!
If you wish to open or 
add to an account by , 
transferring funds 
from another savings J 
institution, just tell / 
us about it. We’ll S 
handle the entire f 
transaction.

of Califomia Avenue on Archer' *

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

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

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

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio m. 27 d.

Japonijos lėktuvas nukrito prie Moses Lake, Wash.

ŽALUMYNŲ LAISTYMAS
Atėjus vasarai prasideda pie

vų ir kitų augalų laistymas. 
Sėkmingesniam laistymui rei
kia vadovautis pagrindine tai
sykle: laistyk tik tada kada ža 
lumynai reikalauja. Laistyk re
tai, bet giliai.

Kaip nustatyti kada žolė rei
kalinga laistymo? Kada žolė 
pradeda vysti. Tuo metu žolė 
atrodo nusilpus ir pradeda keis
ti spalvą.

Kada žemė išdžiūsta. Įbedus 
peilį ilki 5—6 colių gylio, ištrau
kus peilis būna Svarus ir žiban
tis.

Kada žolė nustoja elastišku- 
mo. Jei pamažu perėjus žolę, 
žolėje pasilieka pėdų žymės ir 
žolė nenon atsistoti į savo vie 
tą.

Geriausia laikyti įbestą į že
mę 5—6 colių gylio medinę laz
delę. Jei ištraukus lazdelė yra 
ssfusa, rodo, kad žemė yra iš
džiūvus ir reikalinga laistymo.

Gerai sužėlusi pieva, nėra rei 
kalinga dažno laistymo. Nežiū
rint kokie laistymo tarpai be
būtų, laistyti tik tada, kada 
pieva tikrai reikalinga jo, tas 
padeda žolei išaugti sveikai, 
gerai suželti ir įleisti giliai šak
nis.

Šios srities specialistai nuro
do, kad dažnas mažais kiekiais 
laistymas yra blogas, nes esant 
giliau žemei sausai, žolė lei
džia. šaknis negiliai paviršiuj, 
greičiau veisiasi piktžolės ir įsi 
meta įvairios ligos. (Bendrai yra 
neatspari. Taipgi nurodoma, 
kad geriausias laikas yra 
anksti ryto, nes būna ramus 
oras ir greičiau išdžiūsta pa
viršiaus lapeliai. Blogiausias 
vidurdieny per karščius.

Kada žemė yra reikalinga 
laistymo, reikia laistyti gausiai, 
kad sudrėgtų 4—5 colius gylio. 
Vienas colis paviršiaus van
dens, sudrėkina apie 3—4 co
lius gylio. Prileidžiama, kad to
kio laistymo (užtenka vėsiame 
ir drėgname klimate. Per vasa
ros kaiščius, esant sausam 
orui, reikalinga apie 2 colius 
vandens kiekvienu laistymu.

Kad nustatyti kiek žemė gau 
na vandens laistymo metu, rei 
Iria pastatyti laistymo vietose 
platesnes skardines dėžutes su 
atžymėjimais coliu tarpais. Pa
prastai, kad pieva gautų vieną 
colį vandens, tenka laistyti apie 
vieną valandą, priklausomai 
nuo laistymo būdo ir vandens 
srovės spaudimo.

Laistyti reikia tokiu smar
kumu, kad vanduo spėtų susi
gerti į žemę. Lengvoje žemėje 
vanduo greit susigeria. Sunkio
je, molėtoje žemėje vanduo su
sigeria iš lėto, todėl ir laistymą 
reikia tinkamai reguliuoti. Jei
gu pieva buvo laistoma dažnai, 
bet po mažai, tokioje pievoje 
šaknys yra arti paviršiaus, pe
reiti į retą ir gilų laistymą ben 
lta palaipsniui, nes žolė nepa
kelia staigių pakeitimų. Taipgi 
naujai pasėtoje pievoje, kol dar 
šaknys nėra išsivysčiusios, rei

kalinga dažnesnio laistymo.
Praeitas ruduo ir žiema, Chi

cagos apylinkėje, buvo sausi, 
nukentėjo eglutės ir kiti žiemą 
žaliuojantieji medeliai. Esant 
mažai drėgmės, reikia juos ge
rai palaistyti iš rudens. Taipgi 
esant sausai žiemai, palaistyti 
anksti pavasarį.

Kambarinių gėlių augintojos 
dažnai nusiskundžia, kad po 
trumpo laiko gėlės išnyksta. 
Čia gali būti dvi pagrindinės 
priežastys: stoka maisto arba, 
netinkamas laistymas. Sumažė-, 
ję nauji lapai bei ūgiai arba su 
stojęs augimas, parodo kad au
galas negauna užtektinai mais
to ir reikalingas persodinimo į 
didesnį indą arba negauna už
tektinai drėgmės. Gėlės sunyks 
ta taipgi nuo perdidediio kiekio 
dirbtino maisto arba nuo per
ti i dėlės drėgmės.

Vienos šeimininkės laisto per 
daug, kad žemė inde būna pra
skydusi, kitos laisto dažnai bet 
po mažai. Dėl permažo vandens 
kiekio, sušlampa tik žemės pa
viršius, tuo tarpu esančios gi
liai šaknys džiūsta.

Gėlių kaip ir žolių, laistymas 
turi būti duodamas tada, kada 
reikalingas. Lengviausia nusta
tyti kada inde žemė sausa, lai 
kant inde įsmeigtą iki dugno 
lazdelę. Ištraukus lazdelę, aiš
kiai rodosi ar žemėje yra už
tektinai drėgmės, ar jos trūks
ta ar perdaug. Normaliai gė
lėms užtenka laistymo kartą sa 
vaitėje. Laistyti tiek kad vi- 

J šame inde žemė būtų drėgna, 
bet ne praskydusi. A. Pupelis

(Red. pastaba: “Drauge” jau 
buvo paskelbta galiojančioss 
pagal įstatymą laistymo valan
dos Chicagoje. Baudžiami baus
mėmis neprisitaiką. Kituose 
miestuose gali būti panašiai.).;

— Visuomet esame kalvėje arba 
ant priekalo; bandymais Dievas 
mus ruošia aukštesniems daly
kams-................ — H. Beecher

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus.kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą *'tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku ,

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. Tel. YA 7-5980

iimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
57Š9 So. Western Avė.

Kampas 58 th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIUIUIIIIIIIIIIII

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ivToVTnTg
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgy mėty patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH*

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybė,, 

automobilių, 
sveikatos, blz 
nlo.
Patogios 
mokėjimu sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PB 8-3288

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GTFT PARCEL SERV. 
2008 69th St. Tel. WA 5-278,
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St Tel. 254-3320 
Didelis (vairių prekių pasirinkimas

E. Ir V. ZIKAISKA1

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES- 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So Racine. 434-11 13

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies lr autoino 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208(4 VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4339

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 68ifc Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditionlng — i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. AVestem, Chicago 9, 111.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

MISCELLANEOli S

lllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllliilli

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto 
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

ii E A L ESTATE

Bridge*vi®w — Ranch stiliaus pa
jamų namas. 3 kamb. ir 4 kamb. 
% akro žemės. $30,000.

TELEF. — 458-5893_______
Savininkas parduoda, Marąuette 
Pke., 2-jų butų po 5 kamb. mūr. 
namą. Uždari porčiai, garažas, at
skiri šildymai. $31,000. PR 6-4819.

Union Pier, Mieh. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Miehigan ežero. 3 namai, kiekvie
name 2-jų miegamųjų butai. Visi 
modern. patogumai. Gražus kie
mas. Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui, tinkamam pirkėjui. 
Skambinti dienomis (312)—735- 
0700; vakarais (312)—251-9455 
arba (312)—432-0900.

Apyl. 55 ir Westem savininkas 
parduoda 8 kamb. mūro rezidenci
ją,, 5 ypatingai dideli miegamieji ir 
pilna vonia viršuj. Kilimai 28x14 p. 
salione, natūralūs židinys, kilimai 
valgomajame, spinteles virtuvėje ir 
didelis plytelių “'powder room” apa
čioj. Gazu karštu vand. apšild. Alų 
min. žiom. langai — sieteliai. 20x22 
p. 2 maš. gardžas. 38 p. sklypas. 
Viduje dveji laiptai j 2-rą aukštą. 
Lengvai galima perdirbti j du bu
tus. 1 blokas nuo Jaunimlo centro. 
Kaina mažiau $25,000. Tuojau gali
ma užimti. Skambinti po 0 v. v., vi
są d. šešt. ir sfcn. '■— 778-0855.B$kT

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. Maplewood Av.. CL 4-7459

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

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

6, 4 ir 2-Jų kamb 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 $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5)^ kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta> 

Notary Public

273" VV. 43rd St. — CL 4-2390

REAL E STATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

E A L ESTAT E

Mūrinis 6 kamb. bungalow, 3 mieg. 
Įrengtas rūsys. Garažas. Marąuet
te Pke. Arti mokyklos.

PR 8-69 i 6
2-jų aukštų atremontuotas mūro 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.

Arti Marquette pko.
3 metų modernus. 1 % aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2% vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. Ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 lr Ca
lifornia. Kaina $44,900,

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Ta*

Notariartas — Vertiniai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS

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

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

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

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

Prie 71 Ir Weste m — Med. 6 
kamb. namas. Pirksite $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

IIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlII

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co.
TEL. 585-5285

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,500.

5% kamb. mūr. bungalow prie 71 
ir Richmond. 1 % vonios, 2 auto ga
ražas. $22,900.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod
namas, prie 67-os j vakarus nuo Ke
dzie. 1H vonios. įruoštas rūsys. 5o 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu. $2'5,900.

12 butų naujas mūr. namas Gra
žioje pietvakarių apylinkėje. $26,000 
metinių pajamų. $175,000.

2x5% kamb., 10 metų mūr. na- 
jnas prie 63 įr Talman. Atskiri gazo 
šildymai, mūr. garažas. $38,500.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 40 p. sklypas, 2 
auto garažas. $19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KUR GERIAUSIA
Arti 5«-tos lr Pulaski. švarus 4 

kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$11,900.

Paveldėtas. 2 po 6 kamb. gražus 
2-jų butų mūras. Geležinė konstruk
cija, naujas gazu šildymas, gara
žas. Tuoj galite užimti. $27,900.

Apie 79-tą už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite. pigus — $24,000.

5jį kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų. $17,900

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

Apartmentinls mūras. 2-Jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmoka*

Liuksus 7 kamb. 2-Jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
S auto garažas. Priftj Stevenson 
Hlghway, Lemonte $50;000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

REAL ESTATE

LABAI ŽEMA KAINA 
$45,000.00

Dėl senatvės ir rimtos ligos naš
lė verčiama parduoti 6 butų kam
pinį mūro namą. 2 maš. mūr. ga
ražas. tokeriu, garu apšildymas. 
Žieminiai langai. Plius mažas bu
tas rūsy. Kreiptis Mary Žuraitis, 
8356 S. Paulina tS., BE 8-0481

PROGOS — OPPORTUNITIES

šeimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — 523-7237.

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

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

lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
tiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiM

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

R EC I P ES
t-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausiu lietuviškų 
'eeeptų anglų kalboje

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tPvSms

Kaina — $2.50
tlllnois State gyventojai prie kalno*

turi pridėti 5% taksu. 

Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4545 VVest OSrd Street 
Chicago. Illinois 60629

IIRLP A,VIKI) — MOTKKV*

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti invalidę 
moterį tris dienas savaitėj nuo 9; 
iki 5 v. Apylinkėje 79 ir Maple- 
wood. Reikalinga kalbėti angliškai. 
Skambint prieš piet arba po 4 v. v. 
776-6834.

VYRAI IR MOTERYS

JANITORS
JANITRESSES 

VVA N TE D
No experience necessary

One of the largeat cleaning con- 
tractors has openings for evening 
work. Good pay. paid vacations, 
hospltalization. Opportunity to be- 
come foromen, foreladles and super- 
vlsors. Apply bot.ween 9 a. m. to 3 
p. m. Mon. through Pri.

Maintenance Services 
325 W. Van Buren Street

HELP W A N T E D — MOTERYS

COME TO CALIFORNIA ON YOUR VACATION
SURGERY NURSES
Immediate Openings For Fully Experienced Scrub Nurses 

In 297 Bed Fully Accredited County Hospital 
California registration or eligibility reąuired. One position reąuires 
ability to assume administrative responsibilities. Salary in range of 
$676 to $905 per month and standby pay. Starting salary depends
on ąualifications. Wonderful working conditions and benefits. 

Contact Director of Nursing
SCENIC GENERAL HOSPITAL

830 SCENIC DRIVE, MODESTO. CALIFORNIA 95350 
PHONE (209) 524-1251

DftMESIO

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4,00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventoja 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

2.00

HELI WANTEI) - VYRAI

LETTER PRESSMAN
Good Hourly Rate.

Fringe benefits.
ORU <>r see George I’lller

CARL GORR
COLOR CARD CO.

4242 W. Fillmore 638-1400
TRUOK MECHANICS

International Harvester Truck Deal- 
ership. Hospltalization and vacations. 
Overtime available .

Oakton Automotive Service
1684 Oakton St., Dės Plainea

Tel. 296-3300

Exeellent Immediate Opening

WATCHMAN
Local plaut needs a man to act ns 
night watcliman, and perform mis- 
ceUanoous dutles taur nights a weok 
Opportunity and worklng condltlons 
are very good. Steady year round 
employment. Apply at:
GREAT LAKĘS TERMINAI, AND 

TRANSPORT COMPANY’
7lst & Archer Avė., Btslford Park, 

or Phone 735-0586

Investigate These Challenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer for staff 
posltion. Exper’ce in rubber indus- 
try preferred. 16xcellent salary and 
fringe benefits. For further Informa
tion contact our Employment Office, 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Frlday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kansas 

CE 4-9541, Ext. 282
A n Egiiai opportunity «*nipi</.ver

MACHINIST
SOME LATHE 

Willing to learn. Full time.
HARDVVOOI) LINE COMPANV 

2022, No. California Avė.
TEL. DI — 2-2777

Progressive Office Furniture 
Company Is Growing 
And Has Openings For

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Pac.k Department, Ex- 
perlence In meeting shlpplng sehedu- 
les and organizing department work 
load.

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eąuivalent oxperien.ee. 
Provon baekground in methods and 
cost savings improvements in one of 
the foilowing flelds: Wood tech.no- 
logy; machining and finishlng, plas- 
ties; packaglng and material 
handling; tool planning, sheet metai 
and welduig.

Send resume in confidence to 
R. GRASMEYER

HERMAN MILLER INC.
855 East Main Street

Zeeland, Mich, 49464
uiti5*

STOCK AND INVENTORY 
OONTROL MAN

Expertenced man reąuired for elec 
tronica eąuipment stoekroom & in 
ventory control operation. Fring< 
benefit/i & good worklng cond. Cal

Mr. McAloon — 880-0746
M U Z A K

6645 W. North Avė., Oak Park

ENGINEERS — DESIGNERS
Unlimited overtime

Mehcanleal: HVAC — Plumbing — 
Conveyors — Piping — Material 
Handling $5.60 to $8.06 hr. 
EUectHeal: Power Dlstributlon —
Miot.or Controls — Ltghtlng — Clr- 
cultry — VViring Diagrams. $5.00 
to $8.00 hr.

Also openings in all other areas 
of engineering. $5.00 to $8.00 hr.

Call Antanas Mažeika
774-6790

Muilins & Associates

i

oxperien.ee


Kristijono Donelaičio žemesniąją mokyklą baigusieji mokiniai su mokytoja Vanda Vaitkevičiene.
Nuotr. V. Noreikos

K. DONELAIČIO MOKYKLA BAIGĖ 
MOKSLO METUS

Birželio 7 d. didžioji Kr. Do
nelaičio liet. mokyiklų šeima, 
mokytojai mokiniai ir jų tėve
liai, sugužėjo į McKay mokyk
los auditoriją užbaigti dar vie
nus mokslo metus. Šios pabaig
tuvės - jubiliejinės, nes mokyk
la kaip tik švenčia savo gyvavi- 

fcmo dešimtmetį: pradėjusi veik
ti su mažu pulkeliu mokinių ir 
keliais pasišventusiais mokyto
jais liet. evangelikų Tėviškės 
parapijos rūsyje, išaugusi į vie
ną didžiausių lietuvybės židinių 
išeivijoje.

Ši kartą Kr. DoneUaiičio mo
kyklas baigė net 53 mokiniai: 22 
aukštesniąją, o 31 — žemesnią
ją. Kai kurie aukštesniosios abi 

' turientai šią mokyklą yra lankę 
nuo pat jos įsikiūrimo dienos. 
Tai: Ramunė ir Vytautas Būti 
kai, Marius Bemotavioius, Juo
zas Ivanauskas, Šarūnas Griga- 
na/vičius, Vidmantas Juodgudis 
ir Martynas Trakįs. Visus abi
turientus trumpai, bet šiltai pa
sveikino mokyklų vedėjas J. šir 
ka, LB Marąuette Parko LB a- 
pyl. pirm. A. Kerelis, kun. sen
joras Ansas Trakis ir McKay 
mokyklos vedėjas p. Zelazek, 
kuris pirmą kartą atsilankęs į 
Donelaičio mokyklos pabaigtu
ves, labai žavėjosi iškilmėmis 
bei mokinių drausme.

Visi baigusieji buvo apdova
noti vertingomis k nygomis. 
Aukštesniosios alaiturientai Bal
čikonio “Lietuvių kalbos žody

je nu”, o žemesniosios — ‘‘Lietu
vių beletristikos antologija.” 
Knygų mecenatas buvo Marąue ■ 
tte Parko LB Apylinkės valdy
ba.

Aukštesniąją Kr. Donelaičio 
mokyklą baigė: R. Baronaitytė, 
M. Bernotavičius, Kr. Bukavee- 
kaitė, R. Butikaitė, V. Butika, 
G. Čepėnas, J. Dikinis, S. Grigą 
navizius, J. Grigola, V. Gry
bauskas, J. Ivanauskas, V. Juo 
gūdis, 'Slt. Kazlauskas, R. La-' 

♦kaitė, A. Maciejauskaitė, D. 
Overlingaitė, Kr. Papartytė, L. 
Plepytė, A. Simanavičiūtė, Kr. 
Tamulionytė, M. Trakis ir R.
Vidžiūnas.

Tėvų komitetas paskyrė dvi 
stipendijas į Pedagoginį Lit. ins 
titutą geriausiai baigusiems.

Jas laimėjo Ramunė Baronai
tytė ir Kristina Bukaveckaitė, 
kurios ateinantį rudenį pradės 
institutą lankyti.

Žemesniąją mokyklą baigė: 
L. Aleksa, R. Beliūnaitė, D. 
Brazdžiūnaitė, R. Domarkaitė, 
L. Degutytė, A. Eringis, J. Fa- 
bijonaitė, A. Grinytė, R. Jeiio- 
nytė, I. Janonytė, S. Jurkšai- 
ty.tė, J. Jagėla, I. Kasparaitytė, 
A. Kaminskas, J. Karužaitė, R. 
Karklys, D. Kaunaitė, E. Kriau 
čeliūnas, B. Kazlauskas, A. Lie
pas, V. Lauraitis, R. iMarkuly- 
tė, V. Markevičiūtė, O. Plepy
tė, L. Paužuolis, R. Slonskytė, 
D. ščerbaitė, V. Underys, R. 
Vitkus, ir R. Vanagas.

Įdomu, kad Rimas Karklys 
į mokyklą atvažiuoja net iš >St. 
Joseph, Mich., o egzaminus iš
laikė vien penketukais. Pagar
ba tokiems susipratusiems tėve 
liams.

Po iškilmingo pažymėjimų bai 
gusiems įteikimo, buvo apdo
vanoti aukštesniosios mokyk

i iV

r

los mokytojai, VIH kl. auklė
toja Br. Stravinskienė, o taip 
pat VI sk. mokytoja V. Vait
kevičienė. Gerieji visų klasių 
bei skyrių mokiniai buvo viešai 
pagirti gražiais pagyrimo la
pais. Tada įvyko trumputė pro
grama, paruošta nenuilstančių 
dainavimo ir tautinių šokių mo
kytojų.

1968-69 m. metai Kr. Done
laičio mokyklose buvo našūs ir 
darbingi. Tai liudija gražus bū
rys baigusiųjų ir taip pat mo
kyklos išleisti leidiniai — mo
kslo priemonės, šiais metais bu
vo baigti leisti lietuvių kalbos 
pratimų konspektai žemesnio
sios mokyklos paskutiniems sky 
riams ir išleistas Lietuvos geo
grafijos vadovėlis “Lietuva tė
vyne mūsų” tinkamas vartoti 
ir aukštesniosiose mokyklose. 
Vadovėliui į mokinių rankas pa
tekti padėjo mokytojų pasišven 
timas ir geradarių lietuvių au
kos, kurios padengė spaustu
vės bei kitas išlaidas. Didžiau
sia padėka priklauso Lietuvių 
fondui paskyrusiam $50 auką, 
o taip pat visiem kitiem rėmu- 
siem mokyklą. — vis

■

MS.

Kard. J. Krol Ekumeninių pamaldų metu Šv. Petro ir Povilo ka
tedroje, Philadelphijoje birželio 15 d. Nuotr. V. Gruzdžio

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

Mirus Londone akt. Judy Garland 
in atrodė 1939 m. tavo karjeros

pradžioje.

WHITE CR0WN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & VODKA 80 Proof $2.89 Quart

HAUTFORD COGNAC VSOP. $5 49 Fifth

KRUPNICK $2.98 Fifth

DRAFT ROOT BEER 6/16 oz bottles 69c.

CANADIAN WHISKEY $3.39

3 for $10.00

IMPORTED 10 Year SCOTCH $4.98 Fifth

POPIEŽIUS APIE ERDVIŲ 
KELIONES

Popiežius Paulius VI-sis ben
droje audiencijoje Vatikano ba
zilikoje tūkstančiams tikinčiųjų 
iš viso pasaulio kraštų, kalbė
jo apie naujausią Amerikos as
tronautų skridimą į mėnulį. 
“Kas iš' mūsų — kalbėjo Popie
žius — žvelgdamas į dangaus 
žvaigždes, nėra mąstęs apie uni- 
verso paslaptis? Begalinė jo 
didybė Įkam nesukėlė didžiau 
sios nuostabos ir nepažadino 
troškimą ištirti tolimiausias kos 
moso ribas? Tobuliausiė instru
mentų dėka tas troškimas virs
ta dabar realybe ir atskleidžia 
vis naujus kosminius akiračius. 
Bet stebint tą realybę — pa
reiškė šv. Tėvas — mūsų min
tys būtinai nukrypsta į žmogų 
ir į Dievą. Žmoguje yra (kaž
kas, kas viršija patį žmogų ir 
atspindi dieviškumo paslaptį. 
Tai prasmingai išreiškė ir psal 
mininkas savo pasikalbėjime su 
Dievu: “Kai ūš žvelgiu į dangų, 
Tavo rankų darbą, o Viešpatie, 
mėnuo ir žvaigždės, kurias Tu 
tenai patatpinai, man sakyte sa
ko, kas gi yra žmogus, kad tu 
jį atsimintum? O tačiau tu jį 
sukūrei ne daug mažesnį už 
angelus ir garbe ir šlove jį ap
vainikavai. Tu pastatei jį virš 
Tavo rankų darbo ir viską pa
dėjai jam po kojų. Kodėl ir 
kaip tai įvyko atsako tas pats 
psalmistas: “Tu lapšvietei žmo
gų Tavo veido šviesa, o Vieš
patie”.

Visi tie faktai, visas kosmo
so didingumas, gražumas, bega
linis tvarkingumas negaili būti 
atsiradę patys savaime, bet sle
pia savyje aukščiausią išmintį, 
kurią mes vadiname religija. Šių 
dienų mokslo triumfas būtinai 
veda mus į vieną aukščiausią 
Būtybę į amžinąjį Kūrėją, į vi
suomet gyvąjį Dievą. Prieš taip 
aiškius ženklus — baigdamas 
kalbą pabrėžė Šv. Tėvas — su

sitelkime tyliai maldoje ir bū
kime nuolankūs, tikintys ir lai
mingi žinodami Aukščiausiojo 
buvimą pasaulyje ir mūsų gy
venime.

Baigęs kalbėti apie Ameri
kos astronautus Šv. Tėvas šir
dingai pasveikino Čekoslovaki
jos 150 maldininkų grupę, at
vykusią į Pragos arkiv. kard. 
Beran laidotuves Romoje

Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje 
Aukotojai

(Aukos gautos per kun. Augustiną 
Sabą.)

Po $100 — V. Miniauskas, V. 
Švarlicnė ir kun. Aug. Sabas.

Po $50 —■ M. Riauka, V. Žuraus
kas ir K. L. B. Ap. Valdyba.

$30 — Gustainiai.
Po $25 — Z. Girdvainis ir J. Meš-

kys.
$20 — Švilpai.
$16 — J. Valas.
$15 —- Girdzevičiai.
Po $10 — Aukštikalnis, E. Chi- 

mcnė, Duobai, Druskiai, Gasparai, 
Geniai, Grigalaičiai, Kvosčiauskai 
Kutkevičiai, H. Matijošaitis, A. Mo
tuzai, V. Mockus, J. Melkis, Poškai, 
J. Putreikis, P. Putreikis, Skardžiai, 
Rutkauskai, Sakalauskai, J. Sendži- 
kas, Vanagai, A Žemaitis, P. Umb
rasas.

Po $7 
Po $5 

Gronskiai, 
zanauskai,
Motiejūnai,
Skardžius,
Vainučiai, 
kinskai.

Po 3 —
Po $2 - 

kai.

Kramiliai.
R. Galinienė, Goldbergai, 

Kaminskai. Kantautai, Ka-
Ludavičiai, J. Okmąnai, 
Pareigiai, A. Petronis, A. 
Slyžiai. J. Staškūnienė, 
Valiai, Žebraičiai, Tra- 

Dobųlskiai.
— P. Motuzai ir Skaržins-

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAP.EL COMMITTEE 

2701 W. 68th Street
Chieago III. 60629 

______________

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HII.I.S Cf.IINYflA 

2443 W. OSrd Street, Chieago, niinois 
Tel. PR 8-0833 — PK 8-0834

SILVESTRAS MIELINIS
Anksčiau gyvenęs Bridgeporte (Chicagoje).

Mirė birž. 25 d., 1969, 4:30 vai. po pietų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Alice Gedwill ir Ste

lla Žukas, žentas Stanley. 2 anūkai: Kenneth Žukas su žmona Ma
ry ir Stephen Žukas, brolis Antanas, švogeris Jonas Legeika su 
šeima, švogerka Kazimiera Aučiflnas su šeima ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami.

Amžinas narys T. Marijonų rėmėjų, Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų 
ir T. Pranciškonų rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Beukema koplyčioje, 10456 S. Western Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 28 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokumas už Vienų Me
tų Cortificatų sąskaitas 

Minimum $9,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 

mvestaUmo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

.... .___ PIRMAD. ir KETVIRTAD............................ 9 v. r. iki » v. ▼.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................... 9 v. r. iki 6 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. ’M) 12 v. d. — Trečiad. uždaryta i,
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A. -f- A.
JEROME (JERRY) KONSUS

Gyveno 6815 S. Rockwell Street, Chieago, III.
Mirė birželio 25 d., 1969, 4:30 vai. popiet, sulaukęs 53 m. 

amžiaus.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 tetos Uršula Blauzdis, ir 

Frances Kazlauskas su šebnemis ir kiti giminės.
Kūnas bus pašarvotas penktad., 5 vai. popiet Petkaus 

Marąuette koplyčioje.. 2533 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks šeštad., birželio 28 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vis^s: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tetos ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. 476-2345

PETKUS K

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South Californla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.___________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Perskaitę Draugį, duokite kitiems pasiskaityti;
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savininkų organizacija, kurį 

x Remice Ir Jonas Thomp- yra vįena stipriausių organi 
šonai, ilgus metus gyvenę Ro- zacįjų šioje apylinkėje, nes į 
selande, ten namą pardavė ir savo susirinkimus sutraukia iki 
atsikraustė į Marąuette Paiką, j 200 narių liepo6 4 d, 12 vaL 

Bruzgulienės sode, Wil

X J Amerikos Lietuvių ka
talikų susivienijimo seimą, vyks 
tantį bnželio 28 — liepos 2 d. 
Wateribury, Conn., iš ^Chicagos 
išvyko šie atstovai: kun. V. 
Bagdanaivičius, L. šimutis, dr. 
Vi. Šimaitis, I. Sakalas, K. Mic
kevičius, 13. Juras, A. Povilai
tis, dr. P. Jokubka su žmona,
F. Sereičikas, šrupšienė, A. 
Kareiva ir J. Litvinas.

x Ona Paurazienė, kun. P. 
Paurazo motina ir lietuviškos 
visuomenės veikėja, yra susir
gusi ir paguldyta Šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

x Vėliavų procesija palydės 
vysk. A. Deksnį iš klebonijos į 
bažnyčią birželio 29 d. 3 vai. po 
pietų. Pamaldos Ibius Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioj. Lau 
kiama lietuvių dalyvavimo pa
maldose ir naujojo lietuvių vys
kupo pagerbimo iškilmėse. Or
ganizacijos turi vėliavas užre-
gistruoti pas J. Pakaliką (po 61 nėr. Visiems nuoširdžiai dėko- 
val. vak.) bei. VI 7-1890. į jame.

x Bilietų ir stalų j Europos į x Begjn,)s Patlabaitės ir dr.
lietuvių vyskupo pagerbimą, į- 
vykstantį birželio 29 d. 6 vai. 
vak. Martiniąue restorano salė 
je, dar galima gauti ,bet reik
tų paskubėti, nes būtina praneš 
ti žmonių skaičių iš anksto. Dėl 
bilietų skambinti O. Gradinskie 
nei, tel. FR 6-1998.

X Lietuvių Skaučių seserijos
vadija birželio 25 d. turėjo po
sėdį R. Kučienės namuose. Bu-.dėjo aalyvauti 400 svečių, 
vo 'aptarti svarbesnieji skaučių I
veiklos klausimai ir skautiški! x Beverly Shores, Ind., prie 
leidiniai. Posėdyje, kuriam va-iežero išnuomojamas naujame 

skautininke M. Jo- name 4 kamb- butas metams,dovavo vyr. 
nikienė, dalyvavo ir viešnia iš 
Montųealio I. Lukoševičienė.

X Elaine ir Crest įSarauskių 
dukrelė buvo pakrikštyta šv. 
Gertrūdos parap. bažnyčioje, 
birželio 8 d., pakrikštijo profe
sorius dėdė kun. Vito Mikolai
tis Lauros Kristinos vardu ir 
krikšto tėvai buvo Margaret 
Serauskas ir Glen Whiitney.

Krikštynų proga tėveliai iš
kėlė šaunią puotą.

x Brighton Parko Namų Sa
vininkų or-jos susirinkimas į 
vyks birželio 29 d., sekmadienį, i 
11 v. r. parapijos molkyklos pa
talpose. Nariai kviečiami gau
siai dalyvauti, pageidaujami ir 
svečiai. Bus svarstomi aktualūs 
reikalai.

x Viktorija Leone, 7155 So. 
Hermitage Avė., grįžo iš ligo
ninės ir baigė sveikti. Pažįsta
mi linki veikėjai Viktorijai ge
ros ir stiprios sveikatos.

X Povilas Dirkis, Alvudo va
karojimo metu, Marąuette Par 
ko ąžuolyne birželio 28 d. 7 v. 
v. kalbės tema: “Kokia profe 
sinė grupė daugiausia pasitar
navo Lietuvių tautai ir vals
tybei”.

X George Pūkelis, 10744 So. 
Springfield, grįžo iš ligoninės 
po sėkmingos akies operacijos 
ir baigia sveikti namie. George 
ir Julia Pūkeliai yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai.

X Peter Dūda, Chicago, III., 
įvertindamas mūsų spaudos pa
stangas, prisiuntė 5 dol. auką 
“Draugui” stiprinti. Labai ačiū.

X Dr. R. Povilaitis išvažiuo
ja dviem savaitėm atostogų. 
Kabinetas bus uždarytas nuo 
birželio 28 d. ilki pirmad., liepos 
14 d. Reikalui esant prašau 
skambinti RA 6-4321. (sk.)

X Skubiai reikalingas 3-jų 
asmenų šeimai 2-jų miegamųjų 
butas Marąuette ar Bvergreen 
parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
telef. 863-4583. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v.

6824 So. Taliman Avė., tel. 778- 
5853. iThompsonai yra gerų dar 
bų rėmėjai, amžini nariai visų
vienuolynų, ilgamečiai “Drau- nę _ pikniką. Bus gera muzika. 
go” skaitytojai ir rėmėjai. , Nariai h, svečįaį fcviečiami atsi.

X Amerikos Lietuvių taryba lankyti. Komisiją sudaro: K 
kviečia visų JAV lietuvių orga-; Repšys, J. Jonikas ir Jz. Zen-. Inizacijų atstovus dalyvauti 
Amerikos lietuvių kongrese, ku 
ris įvyks 1969 m. rugpiūčio 30, 
rugsėjo 1 dienomis Detroite.
Organizacijos, kurios negavo 
atskirų kvietimų kongrese da- 6800 VVest 157 Place, Tinley
lyvauti taip pat prašomos atsto Park, III., liepos 4 d., 11:30 v.
vus paskirti, nes Alto valdyba r., šv. Kristinos bažnyčioje, 
neturi visų organizacijų adresų. 11005 So. Homan Avė., švenčia 

savo 15 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, o tradicinė šeimy-x “Draugas ’ kasdien lanko

! savo skaitytojus ir skaitytojai! 
nuolat jį remia. Atnaujindami' 
prenumeratą ar atsilygindami 
už korteles bei kalendorius, au- į 
kų prisiuntė: po 3 dol. — J. Vi- 
lutis, Pr. Tarnkus, MatthevvTu 
bis; po 2 dol. — P. Peteris, R. 
B. Žemaitaitis, P. Černiauskas, 
V. Žirgulevičius, Br. Paliulis, 
J. Kranauskas, K. Bruožis; po 
1 dol. — K. Arnastaitė, J. Leg-

Rimvydo Šliažo sutuoktuvės į-
vyksta šį šeštadienį, birželio 28 
d., 1 vai. p. p. švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, 2700 W 69
st., o vaišės — 6.30 vai. vakare 
Šv. Antano parapijos salėje, 
1515 So. 50 Avė., Cicero, UI. 
Jaunųjų tėvai: Regina ir Sta
sys Patlabai ir Adelė ir Bro
nius Šliažai. Vaišėse jau pasiža

vasaros sezonui ar saivaitėms 
Pavieniai kamb. irgi galimi, dydžių.
Skambinti po 6 v. v. telefonas 2646 W. 71 St., PR 8-5374. 
925-6130. (sk.) | (sk.)

Vida ir Kazimieras Totoraičiai

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Gegužės 24 d. Šv. Marijos parackas, Juozas Mikaila, Algis 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Mlarchertas, Petras Buiika ir 
Chicagoje susituokė Vidutė Idi- Algis Bublys.
kaitė su inž. Kazimiei'u Toto- Vestuvių vaišės įvyko jaukio- 
raičiu, iš kurių vienas yra is je ,pOno Jonyno salėje. Puiki 
Brazilijos, kitas iš Kolumbijos pavasario diena, šiltas oras ir 
lietuviškų šeimų. Juos sutuokė gražios apylinkės Ibei maloni po 
kun. J. Kardauskas, MIC, asis- no jonyno namų aplinka, su- 
tuojant kunigams: Urbonui ir traukė nemažą lietuvių ir lame- 
Saldukui. Šis paskutinysis at- rikiečių ^čių. Apie 150 jauni- 
vykęs taįp pat iš Kolumbijos mo įr senįino linksmai praleido 

Medellino miesto. Šv. Mišių gu jaunaisiais pirmąjį, jų iben- 
metu giedojo sol. I. Motekai- dro gyvenimo, vakarą — vai- 
tienė, palydint vargonais pianis šes Pačiag vaišes pradėjo jau. 
tui p. M. Motekaieiui. Jaunuo- nosįos tėvelis _  inž. Idika, pa
sius palydėjo gražus būrys pa- sveikindamas visus svečius ir 
mergių ir pabrolių, įviso pen- pakviesdamas inž. A. Zaparaoką 
kios poros: pamergėmis buvo: toliau vadovauti vaišėms. Rei- 
Milda . Idilkaitė, Virginija Toto- kįa tik stebėtis, kaip šis jaunas 
raitytė, Raminta Rudaitytė, inįįnieriUS) gražia lietuvių ir

vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. Nijolė Diminskytė ir Gigą Ur- anglų kalba, pradėjo pristati- 
GR 6-2242. (sk.) įbonaitė. Pabroliais: Algis Za-lnėti svečiams, pačius jaunuo-

po p.
iow (Springs, III., ruošia savo 
pavasarinę ir tradicinę geguži-

kus.
x Helen Širvi nskienė, žino 

ma veikėja pasveiko ir pradėjo
diibti.

x Bronė ir Kazys Ėringiai,

ninė gegužinė bus jų namuose, 
kuri kasmet baigiasi raketų 
svaidymu į orą, gražiomis vai
šėmis ir šventadienio poilsiu už 
miesto.

x šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių patariamoji taryba turė
jo savo pirmąjį posėdį pirma
dienį, birželio 23 /d., kapinių 
kopi. patalpose. Patariamąją 
tarybą sudaro organizacijų at
stovai: kun. E. Abromaitis — 
parapijų klebonų, A. Regis — 
LB, L. Giedraitienė — kapinių 
sklypų savininkų, J. Jerome — 
katalikų federacijos, R. Mack 
— parapijų patikėtinių. Atsto
vai į patariamąją tarybą renka
mi vieneriems metams nuo minė 
tų religinių ir visuomeninių or
ganizacijų. Šis veiksnys tarpi
ninkaus tarp visuomenės ir arki 
diecezijos kapinių reikaluose. 
Patariamoji taryba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. kun. E. Ab
romaitis, sekr. L. Giedraitienė.

X Jeigu air condition reik
Tai pas Balį Brazdžionį užeik. 
Penkių metų garantija. Įvairių

Lietuvių tautodailės paroda Cook County School of Nursing — Cook 
apskrities gailetingųjų seserų mokykloje, kurioje dalyvavo 36 tautos. 
Iš kairės: Lietuvos gener. konsulas dr. P. Daužvardis, Miss Frances 
Powell, mokyklos direktorė, Marija Kriaučiūnienė, Juzė Daužvard enė 
ir Paulina Vaitaitienė. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
LIETUVIUS MĖGSTA 

SVETIMTAUČIAI
Lietuviai gražiai pasirodė ge

gužės 23 d. Cooik County School 
of Nursing tautodailės parodoje. 
Tai matė ir dr. Riaz-ul Haąue, 
International Foundation of Mic 
robiology prezidentas, kuris pa 
kvietė lietuvius išpildyti meninę 
programą. Tarpininkaujant Alb. 
Dzirvonui, buvo pakviesta tau
tinių (šokių grupė “Grandis”, 
vadovaujama Irenos Smieliaus- 
kienės, tokią programą išpildy
ti International Foundation of 
Microbiology jų metinės vaka
rienės proga, kurioje dalyvavo 
apie 300 svečių. Pobūvis įvyko 
Wesley Foundation salėje, 608 
So. Ashland Avė., Medical Cen
ter rajone. Programoje dalyva - 
vo lietuviai, indai ir kitos tau 
tybės, o aud&oriją sudarė Illi
nois universiteto profesoriai ir 
kiti pareigūnai.

Tai buvo graži lietuvių repre
zentacija šioje mokslo ištaigo
je. Čia Grandies įšokėjai — stu
dentai meistriškai pašoko 3 lie
tuviškus tautinius šokius, kurie 
svečiams sudarė didelį įspūdį ii' 
buvo šokėjai labai šiltai sutikti. 
Be to, stud. Jūratė Jasaitytė su
pažindino žiūrovus su Lietuva 
ir paaiškino šokių reikšmę ir 
prasmę svetimtaučiams, kad jie 
geriau suprastų ir įvertintų lie
tuvių tautinį meną.

Padėka priklauso šokių moky 
tojai Irenai ISlmieliauskienei ir 
Alb. Dzirvonui, kurie tai suor
ganizavo ir mūsų jaunimui, ku
ris viską gražiai atliko. Pasiro
do, kad svetimtaučiai mėgsta 
lietuviškus šokius, o pats jauni
mas nori tokiose programose 
dalyvauti. Visi šokėjai buvo pa
vaišinti. A. Gintneris

PAŠTAS NEVEIKS
Chicagos paisto viršininkas 

.praneša, jog liepos 4 d., Ameri
kos nepriklausomybės šventėje, 
paštas bus uždarytas ir laiškai, 
laikraščiai bei siuntiniai nebus 
išvežiojami į rezidencijas bei 
verslo įstaigas.

sius, jų tėvelius, pabrolius ir pa
merges. Įpindamas gražaus są 
mojaus, nepraleisdamas įdomes
nių momentų, visus stebino ir 
linksmino savo sugebėjimais ir 
taikliu humoru. Ilgesnę sveiki
nimo kalbą pasakė, jaunojo 
Kazimiero tėvelis adv. J. Toto
raitis, kun. N. Slaldukas ir P. 
Abramikas. Jaunieji gavo daug 
sveikinimų ir telegramų, kurių 
dalis buvo net iš Vilniaus, Kau 
no ir Šakių. Vaišių metu grojo 
orkestras, linksmindamas daly
vius savo populiaria ir šokių 
muzika. Jaunasis padėkojo 
abiejų tėveliams ir seserims ir 
visiems svečiams už dalyvavi
mą, gausius sveikinimus ir už 
visas gautas gražias dovanas.

J.

PASIRAŠĖ KONTRAKTĄ
Prie Comimonwelth Edison 

kompanijos dirbą elektros dar
bininkų unijos nariai 4,556 bai 
sais (prieš 2,971) patvirtino 
naują dvejų metų kontraktą, 
kuriuo padidinamos algos. Dar- 
bininikai dabar uždirba nuo 
$3.25 iki $4.43 valandai.

ĮDOMUS SKELBIMAS

Įdomus Skelbimas tilpo kas
dien per visą savaitę viename 
Chicagos dienraštyje. Skelbimas 
skaitosi: “Du kareiviai avantiū 
ristai, buvę marynaii, atliks bet 
kokį pagal įstatymus teisėtą 
užprašymą ir ,vyks "bet kur ir 
bet kada, jeigu tik bus geras 
atlyginimas.” Neteko girdėti ar 
gavo kokius nors užsakymus.

ATVEDĖ 11 KĄ LAPIUKIŲ
Arktiko lapė Brookfield žvė

ryne atvedė lUką naujų ilapiu- 
kių. (Tai žinovų tarpe sukėlė 
susidomėjimą, ne® paprastai 
lapės pagimdo nuo 3 iki 7 vai
kų.

ATMETĖ BINGO
Illinois valstijos senatoriai ir 

atstovai Springfielde atmetė 
ikingo lošimo įteisinimo įstaty
mo projektą. Vyko ilgos disku
sijos, kad lošimai būtų leistini 
religinėms, labdaros ir vetera
nų institucijoms, bet balsavi
muose didžiuma legislatūros na
rių pasisakė prieš
šioje sesijoje nepraeis

LIUTERONŲ DELEGACIJA 
ROMOJE

Iš Ženevos į Romą atvyko 
speciali Liuteronų bažnyčios de Honor Society. Medicinos studi- 
legacija piimam oficialiam vi- J jas pradėjo 1965 m. Internu sta 
zitui Vatikano Kurijoje, tikslu žą atliks Chicagos Mount Sinai 
pagilinti dialogą tarp katalikų į ligoninėje.
ir liuteronų Ibei aptarti bendrus Naujasis gydytojas yra sūnus 
teologinius ir praktinius krilkš-, detroitiečių dipl. teisininko Ka- 
čionių vienybės klausimus. Pa-1 zio ir dantų gydytojos Marijos
šaulio 'liuteronų federacijos 7 
asmenų delegacijai vadovauja 
Federacijos generalinis sekreto
rius dr. Appel.

Chicagos Istorijos draugijos kuratorius Joseph Zywicki, ponia Co- 
ligneise ir Frank Zapolis, Balzeko lietuvių kultūroj muziejuje Chi- 
eageje. F. Zapolis yra to muziejaus biuletenio “Museum Review” re
daktorius. Svečiai įvairiomis istorinėmis temomis skaito paskaitas, to
dėl susipažinti su istorine medžiaga buvo atvykę ir į muziejų.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Solistė Aldona JStempužie- 
| nė ir kompozitorius Darius La
pinskas liepos 10 d. išskrenda 
į Vokietiją įrekorduoti dvi nau 

I jas plokšteles. Su soliste vyks- 
! ta jos mokytoja operos direk
torė Carmela Cafarelli, kuri da
lyvaus rekor«i avimo sesijose. 
Vienoje plokštelėje bus atlikti
D. Lapinsko kūriniai — koncer
tinė arija Les Sept Solitudes
(pagal O. V. Milašiaus poemą) 
ir Ainių dainos, parašytos pa
gal senąsias lietuvių liaudies 
dainas. Antroje plokštelėje A. 
Stempužienė įdainuos operų 
arijas drauge su pilnu Stuttgar 
to simfonijos orkestru. Orkestrą 
diriguos D. Lapinskas. Plokš
teles išleidžia Fine IMusic Re- 
cords. Operos direktorė C. Ca
farelli drauge su soliste A. 
iStempužiene 11 ar vyks į Milaną 
ir Romą, o komp. D. Lapinskas 
pasiliks Europoje, lankydamas 
įvairius muzikos ir dramos fes- 
ti valius.

— Dr. Vytautas Bieliauskus 
kartu su savo žmona dr. Danu
te Bieliauskiene liepos 20 - 25 
dienomis dalyvaus Paduvoje, 
Italijoje, Tarptautiniame Kata
likų medicinos - psichologijos 
kongrese. Dr. V. Bieliauskas 
yra tos tarptautinės mokslinin
kų organizacijos generalinis sek 
retorius ir angliškai kalbančių tituto pardavimo ir nuomavimo 
mokslininkų atstovaujantis pir- galerijai ,Dalyvavo bendrose pa
lmininkas. Daktarai Bieliauskai
kartu su šeima Europoje išbus 
mėnesį laiko.

Kazys Jurgis Jankauskas ge-
gužės 18 d. sėkmingai baigė Dėt' dose Šv. Petro bazilikoje, kur
roite Wayne State universitetą 
(Medical Scfeool) ir gavo medici
nos daktaro diplomą. Dr. K. 
Jankauskas gimė 1944 metais 
Austrijoje. Gimnaziją baigė Det- 

Atrodo, kad roite- pasižymėjo gabumais 
moksle, todėl buvo priimtas į 
keletą universitetų ir buvo pa
siūlytos kelios stipendijos. Prieš 
medicinos studijas baigė Michi
gan VVestern universitete, prik
lausė universiteto Honor Socie- 
ty ir Beta Beta Betą Biological

Jankauskų. Yra sukūręs lietu
višką šeimą su Renata Jornan- 
taite ir augina sūnų Darių. Visą 
laiką priklausė ateitininkų or-

ganizacijai ir buvo aktyvus jos 
•narys. Pažįstami linki dr. Ka
ziui J. Jankauskui tobulintis sa
vo profesijoje, neišsiskirti ir to
liau iš lietuviškos veiklos ir bū
ti aktyviu lietuvių bendruome
nės nariu. (»lnj

_ Prelatas Petras Silviuskas,
dirbąs sekretoriumi Apaštališką 
delegato arkiv. Raimundi rašti
nėje Washingtone, giįžta į savo 
Philadelphijos vyskupiją, kur 
profesoriaus Šv. Karolio Boro- 
mėjaus seminarijoje, 'Oveibrook, 
Pa.

_  Los Angeles Akademinis
skautų sąjūdis rengia Zitos Bi- 
Jiūnaitės - Sodeiikienės meni/ 
•’arbų parodą. Paroda įvyks lie
pos 12-13 ,d., Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos patalpose. Z. 
Sodeikienė yra viena iš mūsų 
jaunosios kartos moderniojo me 
no atstovių su savitu charakte
riu ir stiliumi. Baigė pritaikoaųą 
jį meną Chicagos Meno institu
te. šiuo metu dirba savo pasi* 
rinktoje meno Sakioje. Priklau
so “Dailės” klubui, dalyvauja jo 
vietinėse parodose. Jos “Meta
fizinė išraiška“ (akrilika) lai
mėjo 1 prem. šiuometinėj “Dai 
lės” parodoje. Jaunoji dailinin
kė yra laimėjusi ir “Čiurlionio” 
galerijos atžymėjiimą. Priklauso 
Chicagos amerikiečių dailininkų 
draugijai ir Chicagos Meno ins

lodose Clevelandie, Detroite ir 
Chicagoje. Turėjo surengusi ei
lę parodų. Menininkė gabi iliust
ravimui ir savo dahbais labai 
daug prisidėjo vaikų literatūro
je. Josios darbų turi įsigiję: Bal
zeko muziejus, Čiurlionio gale
rija, Vincent Price, Standard 
Federal Savings and Loan Ass. 
Paroda atdara: šeštadienį nuo 
3 vai. iki 9 v., sekmadienį nuo 
11:30 v. r. iki 8 v. v. (V. Ir.) 

ITALIJOJ
— Visame katalikų pasauly

je iškilmingai paminėtos šešto
sios popiežiaus Jono XXIĮI-jo 
mirties metinės. |Tia proga Va
tikano bazilikos grotų koplyčia 
je, kur ilsisi popiežiaus Jono

i XXIII-jo palaikai, Šv. Tėvas l 
Paulius VI-sis aukojo šv. Mi
šias ir dalyvavo gedulo pamal-

šv. Mišias aukojo Venecijos 
patriarkas kard. Urbani. Iškil
mėse dalyvavo 33 kardinolai, 
daugelis arkivyslkupų ir vys
kupų, gausūs tikintieji ir įvairių 
tautų diplomatiniai atstovai ak 
redituoti prie Vatikano. Lietu
viams atstovavo Lietuvos pa 
siuntinybės prie Šv. Sosto sek
retorius St. Lozoraitis, jr., ir 
lietuvių šv. Kazimiero kolegį-C 
jos vadoįvybė. Mišioms pasibai 
gus Popiežius Paulius VI-sis su 
kalbėjo baigiamąsias maldas už 
Jono XXIH-jo sielą ir ilgiau 
pasikalbėjo su iškilmėse daly
vavusiais Jono XXIII-jo broliais 
bei kitais arti maiši a is,

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Veliuonoje buvo suruoš

tas žinomo mūsų tautosakinin
ko kun. Antano Juškos 150 m. 
gimimo sukakties minėjimas. 
Jj suruošė apylinkės kraštoty- 1 
rinkikai ir muziejėlio darbuoto
jai. Pranešimą apie Jušką -— 
kalbininką ir etnografą padarė 
mokyt. S. Liutvinavičius.

— Nauja milicijos uniforma 
įvedama visoje Sovietų Sigoje, 
taigi ir olkup. Lietuvoje. Ta pro 
ga sovietų vid. reik. ministras 
gen. N. Ščeiokovas pareiškė,, 
kad “nauja uniforma turi su
stiprinti visos milicijos darbuo 
tojų darbo drausmę ir kultūrą, 
jos autoritetą”. Uniforma bū
sianti vasarinė ir žieminė. Prie 
jos projektų paruošimo diri>ę 
daug įvairių specialistų. Sako
ma, kad ji būsianti dailesnė ir 
estetiškesnė. Maskvoje ji jaU 
pradėta dėvėti, šiaip jau visoje 
Sovietijoje įvedama nuo atei
nančių metų pradžios.


