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KATALIKAI

PASAULY
4.000 maldininkų
Čekoslovakijoje

Praha. — Virš 4000 tikin
čiųjų šį mėnesį dalyvavo mal
dingoje kelionėje į Bohemijos 
šventovę Jablonė, kur ilsisi Bo
hemijos globėja palaimintoji 
Zdislava, gyvenusi 13 šimtmety
je. Ta proga pasakytame pamok
sle Litomierice vyskupas dr. 
Trochta ragino tikinčiuosius, se
kant palaimintosios Zdislavos pa
vyzdį, visomis jėgomis siekti dva
sinio ir materialinio gyvenimo 
atsinaujinimo. Čekoslovakijos ir 
Bohemijos ateitis yra tikinčiųjų 
krikščionių rankose, kurios nie
kad neprivalo pavargti Kristaus 
meilės ir aukos kelyje...

Katalikai Jugoslavijoje
Belgradas. — Jugoslavijos ka

talikų laikraštis “Glas Koncila”, 
rašydamas apie radio ir televizi
jos įtaką ypač jaunimo auklėji
me, ragina tikinčiuosius tėvus a- 
tidžiai parinkti televizijos ir radio 
programas, kurias žiūri jų vai
kai. Tėvų pareiga yra apsaugoti 
savo vaikus nuo visų pavojų, ku
rie gręsia jų dvasiniam ugdy
mui...

Belgradas. — Jugoslavijos ka
talikų savaitraštis “Glas Konci
la”, atsiliepdamas į tikinčiųjų 
Jugoslavijos armijos karių pagei
davimus, paskelbė, kad ateityje 
kiekvienas tikintis karys galės 
gauti nemokamai katalikų sa
vaitraštį. Jugoslavijos armijos va
dovybė nedaranti tam kliūčių, 
tik ne kiekvienas tikintis karys 
pajėgia užsisakyti sau norimą lai
kraštį-

48 mil. katalikų JAV-se
New York. — Oficialaus “Ka

talikų Vadovo” duomenimis JAV 
-se šiuo metu gyvena 48 milijo
nai katalikų. Praeitais metais ka
talikų skaičius paaugo 400.000 ti
kinčiųjų. JAV katalikų Bažnyčios 
tarnyboje dirba 59.700 kunigų. 
Amerikos katalikų pradžios ir vi
durinėse mokyklose pastebimas 
tam tikras mokinių sumažėjimas, 
bet žymiai padaugėjo studentų 
skaičius Amerikos katalikų uni
versitetuose. Šiuo metu Ameri
kos katalikų Universitetuose 
studijuoja 430.000 studentų

7,6 mil. katalikų Indijoje

New Delhi. — Pagal naujai 
paskelbtus duomenis, katalikų 
skaičius Indijoje per paskutinius 
penkerius metus paaugo virš mi
lijono tikinčiųjų. 1964 metais In
dijoje buvo 6 ir pusė milijono ka
talikų, gi dabar 7.600,000.

• Rudolf Hess, paskutinysis 
vokiečių karo nusikaltėlių, te
belaikomas Spandau kalėjime 
Berlyne, sulaukė 75 m. amžiaus. 
Pastaruoju metu jo sveikata e- 
santi pablogėjusi.

Viena moderniųjų bažnyčių Vak. 
Vokietijoje

Prof. Antanas Maceina, kuriam pa
skirta šių metų St. Šalkauskio kū
rybinė premija.

Premija A. Maceinai
Stasio Šalkauskio vardo

Chicago. — Ateitininkų Fed. 
įsteigtoji Stasio Šalkauskio vardo 
kūrybos premija šiemet paskir
ta žymiajam mūsų intelektualui 
ir poetui prof. dr. Antanui Ma
ceinai (A. Jasmantui). Pirmą 
kartą šia premija pernai buvo 
atžymėtas dr. Juozas Girnius. 
Premija Ateitininkų Federacijos 
skiriama kasmet 1.500 dol. sumo
je.

Premijos jury komisija šiemet 
buvo sudaryta Chicagoje: Alina 
Skrupskelienė, Dalia Kučėnienė, 
dr. Viktorija Skrupskelytė, Česlo
vas Grincevičius ir dr. Petras Ki
sielius. Komisija birželio 18 d., 
susirinkusi posėdžio, iš pasiūlytų 
kandidatų vienbalsiai premiją 
paskyrė Antanui Maceinai, savo 
sprendime pažymėdama, kad 
premijos laureatas savo kūryba 
ir asmenybe stipriausiai iškyla 
kaip kūrėjas — mąstytojas ir po
etas. Jury komisijos sprendimą 
šiomis dienomis patvirtino ir A- 
teitininkų Federacijos vyriausio
ji valdyba.

Stambių veikalų autorius

A- Maceina yra vienas ryškiau 
šių nepriklausomos Lietuvos au
gintinių intelektualų, tuo laiko
tarpiu išsimokslinęs tėvynėje ir 
užsieniuose.

Be gausių studijų periodiniuo
se leidiniuose, jis lig šiol yra iš
leidęs visą eilę stambių filosofi
nių, sociologinių, pedagoginių ir 
teologinių veikalų. Kaip poetas 
(A. Jasmantas) paskelbęs savo ei 
lėraščių rinkinį “Gruodas”, kuris 
1965 metais buvo atžymėtas Lie
tuvių rašytojų draugijos premi
ja. Šiuo metu Antanas Maceina 
profesoriauja Miunsterio univer
sitete, Vakarų Vokietijoje. Už 
nepavargstantį kūrybingumą ir 
išskirtinius jo rezultatus Antanui 
Maceinai šiemet ir paskirta Sta
sio Šalkauskio vardo kūrybinė 
premija.--------------- g- g- g- ,----- ,- --

kalendorius

Šiandien, birželio 28 d.: šv. 
Leonas II, šv. Marcelė, Tulan- 
tas, Gaudė.

Ryt, birželio 29 d.; šv. Petras 
Ap., šv. Salomėja, Mantigirdas, 
Gedrime.

Poryt, birželio 30 d.: šv. Po
vilas Ap., šv. Emilija, Skaldąs, 
Novilė.

ORAS

WARM

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, kiek vėsiau, 
mažiau drėgmės, temp. sieks 
80 ir daugiau 1. F., ryt — sau
lėta, šilta.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:29.

ART. RYTŲ KLAUSIMAS AKLIGATVY
Penkių mėnesių JAV — Maskvos pasitarimai Art. Rytų klausimu buvo nesėkmingi 
— Sovietai savo notoje iš Izraelio reikalauja pasitraukti iš visų užimtų žemių — JAV 
ir sovietų priešingumai sunkiai suderinami — Maskva apie savo planą pranešė Gro- 
mykai apsilankius Kaire

Svarstoma sovietų nota 
Art. Rytų klausimu

WASHINGTON. _ Diplomą 
tiniai sluoksniai JAV sostinėje 
pareiškė: Maskvos laikysena, po 
beveik penkių mėnesių privačių 
pasitarimų su rusais sprendimo 
Art. Rytuose klausimu, nėra nei 
kiek pasikeitusi. Tai išryškėjo, 
šiomis dienomis sovietų diplomą 
tams įteikus notą vaist. sekreto
riui W. Rogersui. Abiejų kraš
tų pažiūros vis dar skirtingos 
ir dažnu atveju priešingos teri
toriniais, tiek ir politiniais klau
simais, sprendimo Izraelio - a- 
rabų konflikte beieškant.

Dėl to pareiškiama: dar teks 
ilgokai laukti, siekiant rasti abi 
šalis patenkinantį sprendimą.

Maskva reikalauja: Izraelis 
turįs pasitraukti

Sovietai savo notoje vaist. 
departamentui pažymėjo: Izra
elis privaląs numatytu laiku pa
sitraukti iš visų žemių, kurias 
jis užėmęs 1967 m. karo metu. 
Nenumatytos jokios išimtys.

Tuo tarpu Washinigtonas, 
prieš mėnesį pateikęs rusams 
savo pasiūlymus, tekalbėjo apie 
reikalą turėti “saugias ir kitų 
pripažintas” sienas ir tai būtų 
įvykę po tiesioginių arabų pa

sitarimų su Izraeliu.
Rusai savo notoje nemini tie- 

siogių arabų - Izraelio pasitari
mų, gi tai, Izraelio politikų nuo
mone, esąs esminis klausimas.
Numato smulkią pasitraukimo 

tvarką
Amerikiečiams norint terito

rinius klausimus palikti nuoša
ly, Maskva savo notoje smul
kiai išdėsto visas Izraelio karių 
1967 m. užimtas sritis ir numa
to smulkią jų pasitraukimo tvar 
ką ir net sritis, į kurias tie da
liniai privalėsią pasitraukti.

Arabas - kovoti i-s prieš Izraelį.

Maskvos dėmesys Azijai 

ir Kinijos šešėlis <
Maskvos mostas Azijai

- propaganda
Brežnevas susirūpinęs 

Kinijos laikysena
WASHENGTON. — Sovietų 

kom. partijos vadui L. Brežne
vui jo kalboje iškėlus “kolekty
vinio saugumo Azijoje” pasiū
lymą, JAV politiniuose sluoks
niuose šis sumanymas nelaiko
mas rimtu diplomatiniu posūkiu. 
Manoma, kad Brežnevas nebūtų 
kėlęs pasiūlymo, jei Maskvai 
nekeltų rūpesčio atkakli Kini
jos laikysena.

Tačiau... joks Azijos kraštas 
neskuba siūlytis pasirašyti tos 
“saugumo sistemos” sutartį. Be 
to, neaišku, ar Kremliaus va
das turėjęs galvoje visus Azi
jos kraštus, nuo Kinijos ligi Af
ganistano, ar pietų Azijos kraš
tus su Pakistanu bei Indija, ar 
gal ir pietryčių Aziją, kur stip
riai jaučiama JAV įtaka bei jų 
karinė galia.

Amerikos našta — kai siekiama 
vadovauti pasauliui.

Vietname
Lėktuvai pristato medžiagas, 

maistą
SAIGONAS. — Ben Het sto

vyklą tebesupa, jau kelios sa
vaitės, komunistai. Jų gali būti 
iki 2.000, gi stovyklos gynėjų 
—700. JV transportiniai lėktu
vai į stovyklą pristatė 40 to-( 
nų karinių medžiagų, maisto ir 
k t. Atpalaiduoti sunkiai kovo
jančius amerikiečius, vakar į 
Ben Het nuskraidinti P. Viet
namo kariai.

Apsuptoji stovykla yra 285 
mylios į šiaurės rytus nuo Sai
gono.

Azijos kraštai galį būti abejingi
I Washingtone spėjama, kad 
Brežnevas greičiau siekiąs su
kelti atgarsį pačioje Kinijoje 
ir pats vargiai tikisi tokios “sis
temos” sėkmės. Azijos kraštai 
vargiai pasirašytų sutartį, kuri 
būtų nukreipta prieš didelį bei 
ateity grėsmingą kaimyną. In
dija jau yra pareiškusi: ji ir 
ateity norinti likti neutraliu 
kraštu.

Gali būti, kad rusai susirū
pinę padėtimi: kas Azijoje įvyk
tų, jei amerikiečiams pasitrau
kus, joje liktų tuštuma? Ta
čiau ir pačių Azijos kraštų nuo
mone, net ir karui Vietname pa
sibaigus, dar praslinktų nema
žai laiko, kol JAV pasiryžtų 
baigti jų įsipareigojimus Azijos 
kraštuose.

Manoma, kad JAV kariniai 
daliniai liktų Thai (Siamo) kraš 
te, gi ryšium su JAV įsiparei
gojimais Formozai ir Filipinam, 
Amerikos laivynas ir toliau 
skrostų Ramiojo vandenyno 
vandenis. 1

Tuo būdu suteikiamas smū 
gis Washingtono viltims: jis 
tikėjosi susitarsiąs dėl smulkių 
pasienio pataisų ir nekėlė reika
lo kalbėti apie padėtį, kuri bu
vo Izraelyje bei jos kaimynuo
se prieš 1967 m. birželio m. 
karą.

Rusai pateikė planą 
po pasitarimų Kaire

Maskvos pasiūlymas sprendi
mui Art. Rytuose rasti buvo 
JAV-bėms pateiktas po to, kai 
Kaire lankėsi sovietų užsienio 
reik. ministeris A. Gromj ko ir 
ten ilgai tarėsi su Egipto pre
zidentu A. Nasseriu.

Šalia Izraelio dalinių atitrau
kimo, sovietai yra pasiūlę dar 
eilę kitų sprendimų, pvz. išilgai 
sienų įvesti demilitarizuotą ruo
žą, “atstatyti Palestinos arabų 
— pabėgėlių teises”, be to, jie 
pasiūlė strateginės reikšmės 
/fortą ei Sheilk, ties įplaukimu 
į Aąuabos įlanką, pavesti J. 
Tautų priežiūrai.

Tai vis pasiūlyami, atitolę ir 
nesutampą su Washingtono pla
nais ir, svarbiausia, Izraelio po
litikų atmetami, kaip “viena
šališki bei svetimi tikrovei”.

Annunzio kongrese
apie birželio įvykius

Baltijos tautų likimu rūpinasi 
nuo 1964 metų

WASHINGTON. — JAV Kon 
greso Atst. Rūmų narys Frank 
Annunzio, iš Illinois valstijos, 
šį mėnesį specialiu žodžiu At
stovų Rūmuose (jis paskelbtas 
Kongreso užrašuose) paminėjo 
tragiškąją, 29 metų, birželio 
įvykių sukaktį. Atst. Annunzio 
nurodė, kad, vos išrinktas, 1964 
metais, į Kongresą, jis pasiūlė, 
vėliau priimtą rezoliuciją nr. 
416, kuria buvo iškeltas Balti
jos kraštų laisvo apsisprendi
mo dėsnis ir JAV vyriausybei 
pasiūlyta atkreipti pasaulio vie 
šosios nuomonės dėmesį — tuo
se kraštuose turinčios būti at
statytos jų turimos teisės.
“Mūsų moralinė teisė, pranešti 

tautoms — mes jų 
nepamiršome...”

Atst. Annunzio savo žodyje 
pažymėjo, jog amerikiečių mo
ralinė pareiga yra leisti patirti 
toms pavergtoms tautoms, kad 
“mes jų nepamiršome, kad jų 
likimas nėra mums abejingas 
ir, svarbiausia, kad mes nega
lime pripažinti jų pavergimo, 
atsisakydami oficialiai pripažin
ti sovietų okupaciją”.

Nurodęs į reikalą ir ameri
kiečiams pagerbti “atmintį 
1940 m. sovietų invazijos bei 
sovietų brutalumo aukų”, atsto
vas pareiškė viltį — ateis die
na, kai Lietuva, Latvija ir Es
tija vėl bus nepriklausomos val
stybės.

Bonna tikisi ryšių su Lenkija

HAMBURG, V. Vokietija. — 
Fed. Vdkietijos užsienio reik. 
ministeris W. Brandt pasikalbė
jime su “Welt am Sonntag” sa
vaitraščiu pareiškė, kad Lenki
joje lank'usis V. Berlyno bur
mistrui W. Schuetz, jis, Brandt, 
tikisi ateity vyksiant naujiems 
ryšiams. Vokiečių-lenkų kon
taktai esą reikalingi. Brandto 
nuomone, pirmoje eilėje būtina 
plėsti abiejų kraštų ūkio ry-

P. E. Trudeau, Kanados min. pirm 
vakar susitikęs su prez. Nixonu

R. Nixonas Kanadoje
Pasieny susitiko su 
min. pirm. Trudeau

WASHINGTON. — Preziden
tas Nixonas vakar buvo nuskri
dęs į JAV - Kanados pasienio 
vietovę, New Yorko vaist., Mas- 
sena. Čia prezidento laukė Ka
nados min. pirm. Pierre E. Tru
deau. Abu valstybių vadai da
lyvavo iškilmėse, minint Šv. 
Lauryno vandens kelio 10 metų 
sukaktį. Jis — 2.500 mylių il
gio. Massena vietovėje Eisen- 
howerio vardu pavadinta viena 
užtvanka.

Vakardienos kelionė buvo 
pati pirmoji prez. Nixono išvy
ka į šiaurę nuo JAV. Lygiai 
prieš 10 metų jis, būdamas vi
ceprezidentu, su buv. prezidentu 
Eisenhoweriu buvo į Massena 
atvykę dalyvauti Draugystės 
paminklą atidengiant.

Iš pasienio — į Montrealį
Vėliau prez. Nixonas su Tru

deau nuskrido į Montrealį. Ten 
vyko vandens kelio sukakties 
atžymėjimas, pritvirtinus specia 
lią lentą. Ta proga Nixono gar
bei buvo iškelti pietūs ir jis drau 
ge su palydovais apžiūrėjo ir 
šiais metais vykdomos “Žmo
gaus ir pasaulio” parodos kai 
kuriuos paviljonus.

Drauge su prezidentu Nixonu 
kelionėje dalyvavo jo duktė Ju- 
lie su vyru D. Eisenhoweriu, 
vaist. sekr. W. Rogers, pata
rėjas dr. H. Kissinger, Kanados 
ambasadorius JAV-se A. E. 
Rifcchie su žmona ir kt. Vakare 
prezidentas atskrido į New Yor
ką.

B. Rūmai ir gydytojai
Kalba apie “politinį šantažą”

WASHINGTON. _ Nors bu
vo laukta dr. Knowles paskir- 
siant sveikatos žinybos vadovo 
Finch pavaduotoju, tačiau pa
skyrimas, įsikišus B. Rūmams, 
vakar atšauktas. Buvus dide
liam gydytojų sąjungos, AMA, 
spaudimui, bus paskirtas kitas 
asmuo.

TRUMPAI
Pavergt. Tautų Savaitė

— liepos 13-19 d.
Chicagos meras R. J. Daley 

priėmė delegai' ją
NEW YORK. — Patirta, kad 

Pavergtųjų Tautų Savaitė, kuri 
vJAV prezidentui kiekvienais me 
tais paskelbiant specialią pro
klamaciją, vyksta paskutinę lie
pos mėn. savaitę, šiais metais 
įvyks savaitę anksčiau, būtent, 

liepos 13 -19 d.
Šiomis dienomis laukiama pre 

zidentui R. M. Nixcnui pasira
šant šių metų Pavergtųjų Tautų 
Savaitę raštą.
' Chicagos miesto meras R. J. 
Daley priėmė gausią pavergtų
jų tautų delegaciją ir pasirašė 
Savaitės proklamaciją. Ta pro
ga merui įteiktas D. D. Eisen- 
howerio vardo pavergtųjų tau
tų medalis. Delegacijoje dalyva 
vusios moterys buvo apsirengu
sios tautiniais įvairių tautybių 
rūbais.

Salvadoras nutraukė
santykius su Hondūru

Konfliktas dėl... futbolo 
rungtynių

SAN SALVADOR. — EI Sal- 
vador respublika vakar paskel
bė: ryšium dėl ginčo, kilusio dėl 
futbolo pirmenybių, rungtynių, 
kraštas nutraukia diplomati
nius santykius su kaimynine 
Hondūro valstybe. EI Salvadore 
paskelbta, kad tūkstančiai kraš- 

I to gyventojų buvo ištremta iš 
I Hondūro, kad salvadoriečiai bu
vę žudomi, moterys prievartau
jamos, jų piliečių nuosavybė at
imta, “diplomatų butai pažeis
ti...”

Ginčas ir konfliktas kilo, vy
kus futbolo varžyboms, kai šio 
mėnesio pradžioj Hondūre ir da 
bar San Salvadore vienos rink
tinės šalininkai puolė kito kraš
to rinktinės žaidikus. Rungty
nių keliu norima išaiškinti laimė 
toją kitų metų pasaulinėms pir
menybėms.
' Salvadoras Hondūro vyriau
sybę kaltina net vykdant “ge
nocidą” ir šaukiasi tarptauti
nio dėmesio. Vakar vykus fut
bolo žaidynėms Mexico City, 
tvarką palaikė 1.700 policinin
kų.

Visa eilė politikų vakar smer
kė tariamą “politinį šantažą 
ar politines nuolaidas, kurios 
padarytos “reakcionieriams” 

' (jais laikomi AMA vadai, ypa
tingai prieštaraują medicinos 
socializacijai).

AMA žmonės, rėmę preziden
tą jį renkant, pasiryžę turėti 
įtakos į medicinos klausimų 
sprendimus krašte.

Įtampai Art. Rytuose nėra galo ir ji persekioja abi didžiąsias vlstybes, 
JAV ir Sovietų Sąjungų.



Ketvirtadienį, liepos 3 d.
ŠOKIAI

Pradžia - 8-tę valandą 
vakaro.

Orkestras šokiams, skanus

valgiai ir atsigaivinimai.
- ...................... . - -

LIETUVOS VYČIŲ PIKNIKAS)
VYČIŲ NAME IR DARŽE —prie 47-tos ir SO. CAMPBELL AVE.I

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti abidvi dienas. Įėjimas — nemokamas.

Liepos 4-tę bus renkama Kugelio Karalienė arba Karalius............................. Visi kviečiami kepti ir dalyvauti. |

Penktadienį, liepos 4-tą d.
PIKNIKAS

Pradžia - 11-tę vai. ryte
Taip pat orkestras šokiams ir 
valgiai — 3 vai. po pietų bus 
kugelio konkursas; nuo 4 iki 

8 vai. šokly konkursai.

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTE

Birželio 8 d., sekmadienį, Dai- 
navon suvažiavo nemažas būrys 
detroitiečių ateitininkų ir jų sve
čių metinės šeimos šventės iškil
mėm Ilgas “Baltųjų Rūmų” kori
dorius vos talpino susirinkusius 
jaunučius ir moksleivius, kuriuos 
po žalia moksleivių vėliava lygia
vo jaunučių globėja J. Damušie
nė su moksleivių globėjomis V. 
Kundrotiene ir J. Rugieniene. 
Matėsi ir keli studentai, nors jų 
vėliava jau kuris laikas neša 
aukštaūgis moksleivis... Kad ir be 
vėliavos, skaitlingai susirinko, 
nors nevisi ir sendraugiai. Kun. 
A. Babonas, at-kų dvasios vadas, 
aukojo šv. Mišių auką, visai ti
kinčiųjų bendruomenei tvirtai 
dalyvaujant bendroj maldoj ir 
giesmėj. Nuostabu, kad tie patys 
giesmės garsai Dainavoj garsiau 
skamba, kaip savo parapijų baž
nyčiose.

Tuoj po mišių J. Damušienė 
pakvietė kun- A. Baboną priimti 
ateitininkų iškilmingus pasižadė
jimus, o at-kų federacijos vadą 
prof. dr. J. Pikūną prisegti pasi
žadėjusiems at-ko ženklelius. 
Globėjoms perskaičius kandidatų 
egzaminų protokolus, pasižadėji
mus davė šie kandidatai: 1. Jau
nučio — Arūnas Keblys, Rasa ir 
Rita Kutkutė, Alma Lėlytė, 
Algis Petrulis, Kęstutis Pikūnas, 
Rimas Pikūnas, Rasa Veselkaitė: 
2. Jaunimo moksleivio - Vyt. Keb 
lys, Danguolė Sadauskaitė. 3. Vy
resnio moksleivio — Jonas Dun- 
čia, Gintra Duobaitė, Rimas Kas
putis, Paulius Kuras, Ramunė 
Mikulionytė, Viktoras Nakas, Al
dona Petrauskaitė, Daina Pe
trulytė ir Vida Skiotytė. 4. Stu
dento — Birutė Baltrušaitytė, 
Joana Kuraitė, Kristina Kutku
tė ir Jonas Nakas. Nuskambėjus 
ateitininkų Credo ir himnui, bu
vo maža pertraukėlė, per kurią 
visi galėjo pasigrožėti jaunučių 
darbelių parodėle. Po to se
kė meninė dalis, kuriai vadova
vo studentė Joana Kuraitė, visus 
pradžiuginusi gražia lietuvių kal
bos tarsena ir miela laikysena. 
Sendraugių pirmininkas Valeri
jus Gražulis supažindino su die
nos kalbėtoju dr.‘ K. Kebliu, ku
ris esąs chemikas savo profesija, 
rašytojas — kritikas - pašauki
mu, visuomeninkas - iš rūpesčio 
lietuviškais reikalais. Dr. K. Keb
lys tikrai tiko meninei daliai, nes 
Sugebėjo prabilti ir į jaunučius, 
ir į moksleivius, ir į studentus- 
Su moksleiviais nagrinėdamas 
žaidimų ir darbo prasmę, tikino, 
kad darymas gero kitiems yra ma
lonumas. Žmogus džiaugiasi ne 
tik žaidimais, bet ir tada, kai ką 
gero sukuria. At-kų organizacija 
siūlo gyvenimo kryptį - sekti Kris
tų, būti naudingu Lietuvai, lie
tuvių tautai. Tačiau gerais pasi
daryti tegalime patys, prasmin
gai gyvendami galime gyvenimu 
džiaugtis. Studentams, kurie ruo
šiasi suaugusio žmogaus gyveni
mui, kalbėtojas siūlė ieško
ti gyvenimo prasmės, siekti 
tiesos. At-kų organizacija 
rodo kryptį, tačiau nerei
kia iš jos laukti išbaigtų atsaky
mų. Atsakymų reikia ieškoti pa
tiems. Nebijant net suklysti. Ne
nustojant ieškojus, užsiangažuo
ti tam, kuo tikima. Jaunas žmo
gus yra pašauktas kūrybai. Net 
it tada, kada ypatingo talento ne

turima, galima padėti draugams 
kurti.

Po dr. Keblio žodžio jaunučiai 
pašoko suktinį, Rimui Kaspučiui 
akordeonu grojant. Jaunučiai 
moksleivės Kardės Veselkaitės 
vadovaujami, padainavo daine
lę “Tam namely”. Jauniai pade
klamavo Vyt. Mačernio “Laiš
kas Kristui”, Rūta Dunčaitė pas 
kaitė Kudirkos “Tilto atsimini
mus”. Danutė Veselkaitė, Rasa 
Žemaitytė ir Saulius Jankauskas 
perdavė Giedriaus pasakėčią “E- 
relis ir žąsinas”. Vyr. moksleivės 
pašoko “Siautelę” ir padainavo 
St- Sližio harmonizuotą “Punsko 
dainą”.

Pabaigai visus linksmai nutei
kė J. Damušienės parašytas ir 
surežisuotas komiškas vaidini
mas “Romeo ir Julija”, kurį meis
triškai atliko vyr. moksleiviai: 
Linas Mikulionis, Algis Majaus
kas, Aldona Mikailaitė ir Pau
lius Kuras, pranešinėjant Julijai 
Kriaučiūnaitei.

Pasijuokus ir pietūs buvo ska
nesni, nors čia formos, apart viš
čiukų šlaunelių, ir pasigedau. 
Krikščioniškoje šeimoje stalas 
yra vieta, prie kurios pagarbiai 
priimamos Dievo dovanos, lietu
viškoje šeimoje prie stalo ir po
kalbis vedamas, ir padėka Dievui 
reiškiama. Jeigu stovyklų metu 
nepamirštamos tos tradicijos, juo 
labiau “šeimos šventėje” nerei
kėtų tai pamiršti. Jaunučių ir 
moksleivių globėjos tikrai daug 
laiko ir energijos aukojo dirbda
mos su jaunaisiais.

Pranas Zaranka

STOVYKLOS AUTOBUSAI

Į jaunučių moksleivių sto
vyklą Dainavoje autobusas iš
važiuoja ateinantį sekmadienį, 
liepos 6 d., 7:30 v. ryto nuo 
Šv. Antano pa/rapinės mokyk
los Cicero ir 8 vai. ryto nuo 
Jaunimo centro Chicagoje. Sto 
vyklautojai iš vyresniųjų moks 
leivių ateitininkų stovyk'os 
grįžta ateinantį sekmadienį 
apie 7 vai. vakaro į Jaunimo 
centrą ir Cicero.

ISitovytolautojų pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje 7:30 vai. 
ryto liepos 6 d.

—Ant laisves medžio šakų iš
davikas tinkamas iškabinimui vai
sius. H. Beecher

Hamiltono moksleiviai ateitininikai meldžiasi Rochesterio at-kų šven
tėje. Nuotr. M. Borusienės

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

SUTIKTAS VĖL NAUJAS 
KUNIGAS

Kunigo Mato Jarašiūno, bai
gusio studijas Romoje ir neseniai 
įšventinto į kunigus, pirmosios 
Šv. Mišios Toronte įvyko birželio 
22 d. (sekmadienį) 5 vai. p-p. 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos I 
bažnyčioje, o po to — vaišės pa
rapijos salėje. Prieš šešetą metų, 
išvykdamas į Romą studijoms, 
Matas Jarašiūnas buvo šios (Šv. 
Jono) parapijos parapietis.

Primiciantas bažnyčioje atlai
kė koncelebracines šv. Mišias ir 
suteikė visiems bendrą ir indi
vidualų palaiminimą, o gražų 
pamokslą apie kunigo paskirtį ir 
jo pareigas (ypač dabartinio me
to) pasakė Londono, Ont., lietu
vių parapijos klebonas kun. B. 
Pacevičius, artimas naujojo ku
nigo draugas (gyvenę abu An
glijoje, paskiau — dirbę kartu 
kultūrinį darbą Toronte, ypač 
vaidybinėj grupėj “Sietyne”).

Kunigo M. Jarašiūno pirmųjų 
šv. Mišių Toronte koncelebran- 
tais buvo kun. J. Staškevičius ir 
kun. Rafaelis Šakalys, OFM.

Pamaldų metu giedojo parapi
jos choras, o taip pat pasireiškė 
smuiku Stp. Kairys ir sol- V. Veri- 
kaitis. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Po pamaldų kleb. kun. P. 
Ažubalis visus pakvietė į salę 
vaišėms. Salė — taip pat buvo 
pilnutėlė. Vaišes suruošė Šv. Jo
no Kr. parapija ir šios parapi
jos Kat. Moterų skyrius, vado
vaujama Veronikos Otienės.

Salėje vaišių vadovu buvo K. 
Kaknevičius. Prieš vaišes mal
dą sukalbėjo kun. P. Ažubalis.

Pasivaišinus, primiciantą svei
kindami kalbėjo gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, linkėdamas ir, 
kartu, naująjį kunigą paprašy
damas, šalia dvasinio darbo, ne
užmiršti ir tautinių reikalų.

Po to sveikino prel. J. Tadarau- 
skas, Kanados Liet. Kunigų Vie- 
vybės vardu, labai gražų — poe
tinio atspalvio žodį tarė KLB To
ronto apyl. v-bos pirm. poetė L. 
Švėgždaitė, gražų linkėjimų žo
dį pareiškė agr. V. Dai lydė, 
kun. B. Bagdonas, OFM, pasvei
kino Prisikėlimo parapijos vardu, 
o A. Čirūnas — Šv. Jono Krikšty

tojo pašalpinės d-jos pirminin
kas, pasveikino įteikdamas pri- ' 
miciantui d-jos vardu gražų a- 
dresą ir kartu piniginę dovaną.

Gi “pradžiai gyvenimo” nau
jajam kunigui buvo įteikta visų 
dalyvavusiųjų piniginė dovana 
kartu su sąrašais, 428.25 dol. Pri
miciantui, linkint sėkmės pasirin- 
Jčtam gyvenimo kely, buvo su
giedota “Ilgiausių metų”, taip 
pat buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų” ir labai gražiai besireiš
kiančiai visuomeninėj veikloj LB 
apyl- pirm. L. .Švegždaitei, ku
rios tą dieną išpuolė gimtadienis.
Galiausiai kalbėjo pats primi

ciantas, dėkodamas torontiečiam 
už gražų jo sutikimą bei priėmi
mą, atvykus iš Romos ten už
baigus studijas, taip lygiai — ir 
už jo neužmiršimą studijų metu 
(laike šešerių metų) — remiant 
jį dvasiniai ir materialiniai. To
kių draugų Tdronte buvę ne
mažai, o ypatinga globa —esą 
buvusi juntama iš par. klebono 
kun. P. Ažubalio.

Naujasis kun. M. Jarašiūnas — 
jau pusamžis metais, bet ryžęsis 
savo gyvenimo kėlią pasukti 
Kristaus vynuogyno link ir tą 
ryžtą sėkmingai ištesėjęs.

Kilimu — jis aukštaitis, iš Ly
gumų parapijos. Lietuvoj gimna
ziją lankė Linkuvoj. Vokietijoj 
buvo įstojęs į Eichstaedto kuni
gų seminariją, bet joje ilgai stu
dijuoti neteko — karas nutrau
kė studijas.

Pasibaigus karui išvyko An- 
glijon, o 1953 m. emigravo Ka
nadoj ir apsistojo Toronte. Čia 
bene dešimtį metų pagyvenęs ir 
fiziniu darbu užsidirbęs pinigų 
tolimesnėms studijpms, prieš še
šetą metų išvyko Romon ir savo 
pasiryžimą ištęsėjo — grįžo To- 
rontan įšventintas kunigu. Da
bar naujasis kunigas išvykstąs 
(sakoma, tik porai metų) pašto- Į 
racinio darbo dirbti į JAV (Bal- 1 
timorėn), o paskui — grįšiąs 
vėl Kanadon.

Sėkmės naujajam kunigui 
Kristaus Vynuogyne ir lietuvių 
tautos darbo dirvonuose.

Pranys Alšėnas

Mūsų kolonijose

mui reikia dar ir kitų įrengimų, 
pirmoje eilėje lauko virtuvės. 
Stovyklavietei gauti ir pasiruo
šimui palengvinti skautų vado
vams į pagalbą atėjo ten vilą 
turįs Martinkus. Virtuvei įrengti 
jis gavo didžiulį dengtą vežimą 
ant didelių ratų, kuris labai tin
ka lauko virtuvei. Be to jis dar 
pažadėjo pridėti stambią pinigi
nę auką, kai per jį bus atsiskaito
ma su saVinihku už vietos nau
dojimą.

Birželio 22 d. pasirengimams 
organizuoti prie ežero atvyko 
Vinco Kudirkos vietininkijos vie
tininkas Algis Antanėlis ir Ne
ries tunto tuntininkė Ramutė Mi- 
cutaitė. Matėsi taip pat ir kiti 
skautų vadovai: Laima Antanė- 
lienė,Irena Lileikienė, Jonas Li
leikis, skaučių tėvų ir rėmėjų 
pirm. Salomėja Skaudienė ir kiti. 
Stovyklavimo išlaidoms skautai 
panaudos fondą, į kurį tam tik
slui LB Omahos apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. Petro 
Adamonio, šį pavasarį įnešė 
200 dol. Atsirado ir asmeniškų 
aukotojų. Dr. Juozas ir Salomė
ja Skaudžiai padovanojo Neries 
tuntui $50. Maistą ir asmeniš
kas išlaidas apmokės patys da
lyviai. Reikia tikėtis, kad stovyk
la tufės gerą pasisekimą. J.D.
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ĮVERTINTAS vienuolių 
DARBAS

Švenčiant Čekoslovakijos ne
priklausomybės šventę, pirmą 
kartą Prahos rotušėje aukšti 
Čekoslovakijos valstybiniai žy
menys buvo įteikti Notre Dame 
katalikių vienuolių seserims, į- 
vertinant jų darbą senelių glo
bos namuose ir nepagydomų 
vaikų institutuose Horni Pous- 
tevna bei Odlochovice vietovė
se. Valstybinius atžymius įtei-

;ė Pragos miesto burmistras 
alyvaujant čelkoslovakijoi 
imrhn ir socialinio aprūpinime

iiiiiimmimiiiiimiiimmiiiiHiiiiiiiimi
LEO’S SINCLAIR SERVICE

1EONA8 FRANCKUS 
tabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

this lovely Mėsa 12 piece 
limelight breakfast sėt 
from the....

"accessibles"

Hamiltono ateitininkai savo šventės metu. Nuotr. M. Borusienes

Omaha, Nebraska

SKAUTAI RUOŠIASI 
STOVYKLAUTI

Jau nuo seniau yra skelbiama, 
kad skautai-tės stovyklaus nuo 
liepos 6 iki 13 d. prie Rays Val- 
ley ežero, esančio už 23 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Omahos, 
netoli Valley miestelio. Stovykla
vimo dalyviai kviečiami regis
truotis pas padalinių vadovus. 
Numatoma, kad susidarys apie 
50 stovyklautojų.

Privatus, komercinio pobūdžio 
Rays Valley žeras su gražiomis 
apyl. labai tinkamas pasimaudy
ti Ir poilsiui, tačiau stovyklavi-

Good Housekeeping garantuota, šis puikus komplektas 
elegantiškai puoš jūsų pusryčių stalą. Kiekvienas ga
balas pagražintas švelnia “lirne” ir aukso spalvomis. 
Ar jūs nesutinkate, kad kiekvienas valgis yra skanesnis 
kai puikiai servuojamas? šis patvarus komplektas jūsų 
nemokamai atidarant naują sąskaitą $500.00 ar dau
giau, arba pridedant tokią sumą jūsų dabartinėn sąs
kaitom St. Anthony Savings siūlo platų pasirinkimą 
taupymo planų, įskaitant 5%% Single Pay.ment Certi
ficate (Minimumas $7,500.), patarnavimui visiems jūsų 
taupymo reikalavimams. Prašome, tegalima tik viena 
dovana šeimai, pasiūlymas baigsis liepos 15 dieną ir 
dovanos nėra siunčiamos paštu. Paskambinkite arba 
atsilankykite dar šiandien.

aint 
thony 1447 South 49th Court 

Cicero, Illinois 60650
PHONE: 656-6330 JOSEPH F, GRIBAUSKAS, EXEC, SEC'Y

Member Federal Sevinge Sdlosn Insurance Corporation, Washlngton, D.C.



Laiko balsas

VIENUOLIŠKOJE VEIKLOJE
JŪRŲ GALIŪNŲ VARŽYBOS

Ar Sovietų Sąjunga pralenkė Ameriką?

Daugelis domisi Marijonų 
vienuolijos Romoje vytkstančiu 
visuotiniu atstovų susirinki- 
mu, nes ši vienuolija Amerikos 
lietuviams žinoma jau daugiau 
kaip pusšimtį metų. Bent lie
tuviškos vienuolijos dalies nuo 
1913 metų negalima išskirti 
iš lietuvių gyvenimo ir veiklos. 
Ji yra įaugusi savo šaknimis 
į lietuvišką gyvenimą ir lietu
vių didžioji dalis artimai susi
jusi su marijonais. Dėlto ir do
mesys vienų kitais nėra tik 
smalsumo padiktuotas, bet gy
venimo bendrumo iššauktas.

Marijonų vienuolijos atkū
rėjas arkiv. Jurgis Matulaitis 
jau savo vienuoliškos veiklos 
pradžioje pramatė, kad Ame
rikos lietuviams reikalingi ge
ri darbininkai. Iš savo vienuo
lijos narių jis reikalavo pa
siruošti svarbiausioms darbo 
sritims, kad galėtų būti nau
dingi visur ir visada. Užtat 
nuo pat pirmųjų marijonų at
vykimo į šį kraštą juos randa
me besidarbuojant spaudoje, 
misijose, organizacinėje ir vi
suomeninėje veikloje, vėliau — 
mokyklose ir mokslo srityje. 
Net daugelis šio Krašto lietu
viškų parapijų yra tampriai 
surištos savo relimne ir tauti
ne veikla su mariionų kunigų 
vestomis rekolekcijomis ar jų 
sielovadiniu darbu.

Prisimintina taip pat, kad 
lietuviai marijonai sukūrė šia
me krašte visą šios vienuoli
jos dalies organizaciją — vie
nuolinius namus, aukštesnią
ją mokyklą, plačios apimties 
spaudą. Jie tai veiklai suor
ganizavo ir materialinį pagrin
dą. Kai vėliau km ėsi antroji 
Amerikos marijonų provincija, 
tai ir jos pradmenų tenka ieš
koti šioje lietuviškoje dalyje 
ir lietuvių paramoje. Todėl ir 
šiandien, nors vienuolijos su
dėtis pasikeitė ir darbo barai 
išsiplėtė, tas praeities ryšys su 

i lietuvių katalikiška visuomene 
dar tebėra gyvas ir vienuoli
jos daromi žygiai visų su dė
mesiu sekami.

v.

Dabar vykstąs visuotinis 
Marijonų vimuo’ijos susirinki
mas yra dvilypis: šiuo metu 
ieškoma sprendimų atsakyti į 
laiko balsą pagal visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo nutari
mus ir dvasių, ta?o pat bus ir 
kas šešer; metai vykstą vy
riausių ir n^t mažesniųjų va
dovaujančių pareigūnų rinki
mai. Pirmoji dalis kaip tik la
biausiai ir domina visuomene, 
turinčią ryšių su vienuolija re
liginėje ir tautinėje srityje. Ji 
labiausiai domina ir pačius vie
nuolijos atstovus, nes ir jiems 

| reikia giliau įsiklausyti laiko 
balsą ir suprasti šių dienu re5- 
kalavimus, kad nuostatai, ku
riais ateityje reikės remtis, ir
priemonės, kurias reikės pa • 
naudoti, pilnai atitiktų Vati
kano II susirinkimo dvasią ir 
pagelbėtų žmonių sielose leng
viau sėti evangelinę sėklą.

Tiesa, daugeliu atžvilgių 
arkiv. Matulaitis atkurdamas 
vienuoliją ir rašydamas jos 
veiklai nuostatus, tiesi ag pra
našišku pramatymu nurodė 
tai, ką tik no penkiasdešimties 

‘ metų paskelbė visuotinis Baž
nyčios susirinkimas visai krikš 
čionybei, ypač vienuolynams, 
jau anuo metu jo siūlymas

auklėti savo nariuose plačią 
iniciatyvą, ugdyti laisvę su at
sakomybe, imtis visų gerų prie 
monių Dievo vaikų laisvės dva
sioje šiandien, daugelio vie
nuolijų tik mėginamas pritai
kyti tikrovėje. Jei ir reikės 
šiam marijonų susirinkimui 
keisti kai kuriuos teisinius pot 
varkius, kurie jau atgyveno 
savo laikus, ar papildyti prie
monių pasirinkimą, kurio rei
kalauja moderniškas gyveni
mas, tai bus tik papildymai ir 
pritaikymai kiekvieno krašto 
konkrečiai veiklai.
Užtat nereikia laukti ko nors 

ypatingo, kas pakeistų vienuo
lijos prigimtį ir tikslus, nes ji 
jau apėmė visas darbo sritis, 
tobulinančias pačius vienuo
lius vienuoliškam gyvenime ir 
padedančias kitiems siekti pil
nutinio tobulumą. Praeities 
niekas negali sugrąžinti, — 
tegalima tiėk vienuoliuose ir 
vienuolynuose ugdyti didesnį 
religinį kūrybiškumą, kad da
barties aplinkybėse tobuliau 
būtų įgyvendinama Kristaus 
evangelija.

*
Vienuolijos retai ar bent 

trumpai tebūna tik tautinės 
apimties. Kaip pati Bažnyčia, 
taip ir vienuolynai stengiasi 
apimti kuo platesnius žmonių 
sluoksnius ir kuo plačiau pa
skleisti savo pagrindines idė
jas. Ir Marijonų vienuolija yra 
tarptautinė savo apimtimi — 
jai priklauso lietuvių, lenkų, 
rusų, gudų, portugalų, anglų, 
amerikiečių ir kitokių tautų 
žmonių. Tačiau ji nėra to'kią 
tarptautinė, kad nekreiptų dė
mesio į natūralų pasiskirsty
mą tautomis ir nevertintų tau
tinių savitumų. Vienuolija ger
bia visas tautas ir vertina jų 
tautinius bruožus, pasireiškian 
čius tautiniu charakteriu, bet 
pirmoj eilėj kiekvienam įsako 
mylėti ir gerbti savo tautą, jai 
darbuotis ir stengtis jai būti 
naudingam.

Vienuolijos atsinaujinimas 
pagal Bažnyčios nuostatus ne
paliečia krikščioniškos meilės 
pagrindų, į kuriuos įeina ir 
tautos meilė. Tas atsinaujini
mas liečia ir tegali paliesti tik 
vidinį vienuolynų gyvenimą, 
religinį gilumą, pastangų di
dumą, priemonių svarstymą ir 
jų pritaikymą dabarčiai. Kard. 
Faulhaberis kadaise parašė 
knygą “Laiko balsas — Die
vo balsas”, kurioje nurodė, 
kaip kiekvienas krikščionis tu
ri suprasti ir atliepti laiko bal
są. Juo labiau vienuolynai, ku
rie yra tiek stiprūs ir tiek 
verti, kiek jie gyvena dvasiniu 
gyvenimu ir kiek organizuotai 
atsako gyvenimo reikalavi
mams. O atsiliepti laiko bal
sui — tai atlikti krikščioniš
kas pareigas dabarties Bažny
čioje, dabarties žmouėms ir da
barties aplinkoje.

Lietuvių visuomenė šiame 
krašte domisi pasikeitimais, 
nes ir pati Marijonų vienuolija 
rūpinasi geriau suprasti Dievo 
-balsą. Kol vienuolija bus rei
kalinga lietuviams, tol ji turės 
jėgų ir pasiaukojimo jiems tar 
nauti. Vidiniai pasikeitimai te
gali duoti tik daugiau prie
monių aiškiau išreikšti religi
nei ir tautinei dvasiai savuių 
tarpe, kaip ir kitų tautų atsto
vams savo tautose. Pr. Gr.

Pastaruoju metu visose pasau
lio jūrose bei vandenynuose pas
tebimas vis daugiau Sovietų ka
rinių, prekybos ir žvejybos laivų. 
Daugybė jų plaukioja ne vien 
tik Viduržemio jūroje- Atrodo, 
kad, D. Britanijos galybei iš ko
lonijų bei dominijų tik į salas 
traukiantis, atsiradusią tuštumą 
tuojau užpildo Sovietai. Šiandien 
jau visiems aišku, kad jie laivų 
skaičiumi yra pralenkę ilgus am
žius jūroje dominavusią Angliją. 
Bet ar rusai jūroje yra pralenkę 
JAV-bes? Šis klausimas pastaruo
ju metu domina Vakarų politi
kus ir ne vien politikus.

Vokiečių politikos žurnalui 
“Der Spiegei” pavyko šiuo rei
kalu gauti ilgą ir nuodugnų pa
sikalbėjimą su JAV Karo laivyno 
štabo šefu admirolu Thomas H. 
Moorer (Der Spiegei, 1969.VI- 
23). Kai kurie žurnalo ir admi
rolo pareiškimai bei komentarai 
ir mums įdomūs.

Laivų skaičius

Minėto žurnalo žiniomis šiuo 
metu sovietai turį 360 povande
ninių laivų, iš kurių 55 yra varo
mi atomine jėga. Kiti rusų laivai: 
7 raketiniai kreiseriai, 18 kito ti
po kreiserių, 25 raketiniai nai
kintuvai, 100 lydimųjų naikinto
jų. Be to, laivyno sudėtyje yra 
šimtai minų ieškotojų, patruli
nių, aprūpinimo ir kitokių laivų. 
Iš viso priskaitoma 1575 laivai.

Tuo tarpu JAV karinių laivų 
skaičius skelbiamas žymiai ma
žesnis: tik 894. Išrodytų, kad so
vietai laivų skaičiumi amerikie
čius yra beveik dvigubai pralen
kę. Ir laivų amžius kalba rusų 
naudai: 521 JAV laivas, taigi 58 
procentai, yra daugiau kaip 20 
metų amžiaus, gi beveik visi So
vietų laivai yra nauji.

Kaip dabar bevertintum Stali
ną, reikia pasakyti, kad jis toli 
pramatė. Tuojau po II pasauli- 
pio karo jis pradėjo dąryti. viską, 
kad Rusija taptų galinga jūrų 
valstybe. Jis ėmė statyti galingus 
virš vandens paviršiaus plau
kiančius karinius laivus, vis tvir-

Haife, Izraelyje, dega arabų padegta alyva.

R. KASLAVICIENfc

Dar keli staigūs posūkiai, dar keli kalniukai, ir į- 
važiuojam į Ngorongora lodge. Prieš akis ryški mėlynė, 
o ant jos kranto, lyg pasakoj, balti namukai raudonais 
stogais ir ramunių, rožių ir nepažįstamų gėlių lysės, ku
rios tiesiasi palei takelius.

Mano namukas pačiame gale. Einu tarp milžiniškų 
ramunių ir darosi kažkodėl graudi — toks netikėtai gra
žus vaizdas. Graudu ir kažko gaila. Mano kambarėlis 
švarus, su dideliu langu į kraterį, o po langu pečiukas, 
nes naktimis čia labai atšąla. Jau ir dabar jaučiama 
kritusi temperatūra.

Apsiprausiu ir, šilčiau apsirengusi, einu apsidairy
ti. Miglos pamažu dengia kraterio krantus ir tolumoje 
mėlynuojančius kalnus. Žemai apačioje matau gyvulių 
bandas, bet negaliu jų atpažinti.

Pagrindiniam pastate — restoranas. Virš baro ka
bo kažkokio žvėries kaukuolė, o kelneriai raudonais švar
kais ir baltais marškiniais nešioja alų. Vidury kambario 
židinys, kuriame dega malkos ir skleidžia aplinkui malo
nią šilimą. Atsisėdu minkštoje kėdėje prie lango ir už
sisakau kavos. Staliukas žemas, pasiekia mano kelius. 
Žiūriu pro didžiulį langą į vidury kraterio blizgantį van
denį, kuriame atsispindi kalnai, dangus ir visas pašau 
lis. Lengvai groja radijas ir dainuoja Frank Sinatra. 
Negi tai Afrika? Kažkaip gaila to natūralaus laukinio

BRONIUS KVIKLYS

tindamas, kad “Sovietų tauta tro
kšta turėti stipresnį ir didesnį 
laivyną”- Jo įpėdinis N. Chruš
čiovas sustabdė sunkiųjų karo lai
vų statybą ir liepė statyti len
gvus laivus, pirmoje eilėje —po 
vandeninius. Bet jau 1958 m.t.y. 
tuojau, kai JAV žaibo greičiu iš
metė laivais karinius desantus į 
Libaną, Sovietai pakeitė savo 
kursą: Kremliaus vadai įsakė sta
tyti galingą virš vandens pavir
šiaus plaukiantį karinį laivyną. 
Admirolui Gorškovui vadovau
jant, buvo išdirbta nauja milži
niška laivų statybos programa, 
kuri po 1962 m. Kubos įvykių 
buvo dar išplėsta. Nuo tada ru
sų karo laivai pradėti ginkluoti 
raketiniais įrengimais. “Šiomis a- 
tominėmis raketomis”, pareiškė 
Kosyginas, — “mūsų povandeni
niai laivai gali pasiekti bet ku
riuos taikinius jūros paviršiuje ir 
jos gilumoje”.

Vakariečių dėmesys rusams

Rusų laivų pasirodymas visuo
se pasaulio vandenyse, pirmoje 
eilėje Viduržemio jūroje, atkrei
pė NATO dėmesį. Buvo įsakyta 
iš oro nuolat sekti ten plau
kiojantį sovietinį laivyną. NA
TO Europos pietų skyriaus va
das JAV admirolas H. Rivero pa
tikrino, kad JAV VI-sis laivynas 
yra pajėgus kiekvienu momentu 
Sovietų laivus “neutralizuoti”, o 
Anglijos gynybos ministeris De
nis Healey pridėjo, kad “karo at
veju sovietų laivynas Viduržemio 
jūroje būtų minučių bėgyje pas
kandintas”. Vis dėlto netrukus 
mūsų jau minėtas adm. Moorer 
paprašė prezidento Nixono pas
kirti 2,7 bilijonus dolerių naujų 
laivų statybai. Be kitų laivų, turė
jo būti pastatyti penki moder
niški naikintojai ir vienas ato
miniais įrengimais aprūpintas 
fregatinis laivas.

Bet mes dar neatsakėme į 
klausimą: kuris laivynas, — JAV 
ar Sovietų Sąjungos, yra stipres
nis- Šiam reikalui mes vėl pasi-

telkimo admirolą Moorer.
Vertinant karo laivynų pra

našumą, sako jis, nereikia būti
nai skaičiuoti, kiek kuri šalis tu
ri karo laivų. Laimėjimą lemia 
visa eilė veiksnių. Faktas, kad ru
sai stato tris ar penkis kartus 
laivų daugiau kaip mes, dar nie
ko nepasako. Galima pavyz
džiui, tais pačiais pinigais pasta
tyti 100 patrulinių laivų arba 
penkis naikintojus. Jūros karas 
vedamas virš vandens, po van
deniu ir ore, taigi trimis keliais.

Adm. Moorer ir kiti jūros karo 
specialistai tvirtina, kad ir laivų 
naujumas nėra sprendžiantis da
lykas. Čia lemiamą vaidmenį lo
šia laivų apginklavimas, kurį 
JAV nuolat tobulina ir keičia- 
Vadinas, gali būti ir kiek senes
nis laivas, bet turėti moderniau
sius ginklus. Ginklavimo techni
kos pažanga čia turi nepaprastą 
reikšmę. Šioje srityje JAV neabe
jotinai pirmauja.

Geografinės sąlygos

Nemažą rolę lošia ir geografi
nės sąlygos. Šių dienų atominis 
bei raketinis laivynas, norint, 
kad jis būtų veiklus, turi turėti 
laisvus kelius į visas pasaulio jū
ras. Sovietams šiuos kelius gali 
užstoti Skagerakas ir Kategatas, 
Bosforas ir Dardanelai, Gibralta
ras, Japonų sąsiauris ir kitos vie
tos. Tuo tarpu JAV laivynas visiš
kai laisvai gali veikti Atlanto ir 
Ramiajame vandenyne bei kitose 
pasaulio jūrose. Jis gali sustoti į- 
vairiuose kraštuose ar būti ap
rūpinamas iš vandenynuose plau 
klojančių bazių.

Vis dėlto nereikia sakyti, kad 
rusų karinio laivyno galybė ne
sukeltų naujų pavojų. Kai kalba
me apie karo laivyną, reikia turė
ti galvoje ir kitas laivyno rūšis: 
prekybos, žvelybos, okeaninio su
sisiekimo ir transporto laivus- 
Neseniai rusų prekybos laivynas 
pasiekė daugiau kaip 10 milijo
nų br. reg. tonų. 1980 m. jis sieks 
20 milijonų. Rusų žvejų laivų

(Nukelta į 5 psl.)

grožio, į kurį įsiveržė žmogus su savo išradimais ir pa
togiu gyvenimu. Gaila laisvei gimusių žvėrių, kurių nie
kas nevaržo, bet kuriuos seka ir persekioja įkyri žmogaus, 
kad ir draugiško, akis.

Kava drumzlina, kaip ir kitur. Bet siurbiu ją su dė
kingumu, nes gerklėje, atrodo, dar jaučiu kelio dul
kes. Ateina Harrison ir atsisėda priešais. Mes kalbamės 
apie kelionę, rytdienos planus, jis pasakoja apie save ir 
klausinėja apie Ameriką, apie juodosios rasės proble
mas ir padėtį tenai. Man įdomus jo galvojimas ir smal
sumas. Jis gi yra tikroji Afrika, jos šeimininkas, o mes tik 
svečiai, atvažiavę susipažinti, net nekviesti.

Mano bendrakeleiviai, gerokai numigę, pasirodo tik 
vakarienei. Pirmą kartą valgiau zebro mėsą. Iki šiol gal- 
voaju, kad ji panaši j arklieną ir nevalgoma. Skanu, 
nors ir neįmanoma nusakyti, kuo skiriasi nuo kitų mė
sų.

I Nngorongoro kraterį
Kelio, kuris veda į kraterį, iš viso negalima keliu 

pavadinti. Tai tikras nesusipratimas, tik duobių virti
nė, kurias jungia kupstai. Harrison žino, kas mūsų lau
kia, ir vietoj volkswageno susodina į vadinamą “land 
rover”, kuris traukia ir burzgia kaip tankas, nors ir be 
vikšrų. Per daug nesidairom, nes visas dėmesys sukon
centruotas kaip išsilaikyti ant sėdynės. Girdžiu, kaip 
barška Chester dantys, o Mr. Taylor lyg nėra. Atsi
suku net pažiūrėti, ar neiškrito. Sėdi paraudęs, įsmeigęs 
akis j tuštumą, abiem rankom įsikibęs į atramą, o ko
jom įsirėžęs į grindis. Betty nė “darling”’ ar “sweetheart” 
nebeištaria ir, atsidavus likimo valiai, pašoka ir plumpte
li atgal ten, kur trinktelėjusi mašina ją numeta. Taip 
važiuojam visą valandą.

Kai atsirandam apačioje, Chester pareiškia, kaii iš

Du laisvojo pasaulio lietuviai vyskupai, vysk. A. Deksnys ir vysk V. 
Brizgys" dalijasi mintimis. Nuotr. Vyt. Maželio

Rimties valandėlei

MŪSŲ LAIKŲ ZYZLIAI
Vienas 17 amžiaus pamoks

lininkas pareiškė, kad didžiau
sia pasaulio brolija — zyzlių 
brolija. Aš į tą draugiją nesi- 
rašysiu. Nesakau, kad aš viską 
turiu girti, viskam pritarti. Ne. 
Aš nebūsiu vienas iš tų optimis
tų, kurie visur mato gera ir pa
daro išvadą, kad jiems nereikia 
niekur kištis.

Bet, antra vertus, dėl ko tu
rėčiau vien bloga visur matyti? 
Tai ir savotiška liga, daugumos 
liga. Pabambėdavo, teisybė, Na
poleono, carų ir kaizerių ka
riai, pabambėdavo Johnsono ir 
dabar pabamba Nixono kariai. 
Bet jiems dovanotina. Jie bent 
nemąsto, kad bambėdami — dir
ba. Pazyzdavo, bet ir į karą ei
davo. l&iandien ne taip: tie, ku
rie tik kritikuoja, dažniausia 
nieko neteikia, ir nežinia ko jie 
nori ir nepasiūlo jokių planų, 
o tik griovimu ir smurtu graso.

Popiežius Paulius VI-sis pri
taria reformoms, bet pasisako 
prieš prievartą ir smurtą. “Mes 
negalime paneigti — pasakė 
Paulius VI — kad daug proble
mų, prieš kurias jaunimas to
kia jėga ir kartumu pasisako, 
dažnai yra tikros problemos. 
Mes negalime laikyti neteisėta, 
jei pasmerkiamos tam tikros 
perdėtos ir neišmintingos auto- 
ritarianizmo formos ir jei jau
ni žmonės taip pareiškia norą 
aktyviau ir su atsakomybe da
lyvauti visuomeniniame gyveni
me”. Ir JAV-bių prez. Nixonas 
pastebi, kad studentai “nurodo 
daug blogybių, kurios turi būti 
pataisytos. Mes gi matome, kaip 
švietimo pergyvenimai nuasme
ninami”. Tačiau, nepaisant to, 
jaunimo rodomas smurtas ne
buvo giriamas nei popiežiaus, 
nei prezidento. Priešingai, pvz. 
Nixonas liepė imtis griežtų prie
monių, kad smurtas JAV-bių 
universitetuose būtų sustabdy
tas. “Negali būti prileista, kad 
smurtas ar grasinimai paveiktų 
universiteto bendruomenės veik 
smus ar sprendimus”. Reikalin
gos permainos turi būti praves
tos veiksmingomis, bet ramio

čia jį iškraustyti įmanoma tik helikopteriu, nes jis at
sisako tuo pačiu keliu grįžti.

— Tai buvo vienos krypties kelias, — nuramina 
Harrison, — grįšim kitu.

Niekas nedrįstam paklausti, koks tas kitas kelias. 
Geriau nežinoti.

Kraterio dugnas plokščias, apaugęs žole ir tik vie
nam pakrašty prie vandens — miškelis. Pradedam 
žvėrių medžioklę. Pradžioje atrodo, kad čia nieko nėra. 
Bet akis apgauna ir nedidelė plokštuma virsta milžiniš
ku plotu, kuris kuprojasi pakriaušėmis ir už kalvų sly
pi naujos pievos. Gazelių būrys strykčioja palei taką ir 
lyg automobilio švytuokle greitai vizgina uodegomis. 
Hiena brenda per vandenį ir, tur būt, ieško grobio, kurį 
pati buvo paslėpusi pakrantėje. Čia pat keistas paukš 
tis stovi ant vienos kojos ir kraipo snapą, kuris atro
do kaip šaukštas.

Ir čia mes dairomės liūtų. “Land rover’io” stogas a- 
tidaromas. Aš išlendu pro skylę, kad ‘geriau matyčiau. 
Oras zvimbia keistu garsu. Tai milijonai uodų. Neį
manoma taip stovėti — lenda į akis, nosį, bumą, lim
pa prie kūno, ki nebegaliu pakęsti ir lendu atgal į ma
šiną. Priešais atvažiuoja kiti turistai ir moja mums ran
komis. Sustojam.

— Liūtai? — klausiam.
— Ne, — numoja vienas ranka, — bet gal kas tu 

rit paskolinti filmą? Užmiršau pasiimti.
Aš turiu dvi. Reikia gi gelbėti žmogų iš bėdos. Kas 

gi sugrįžus namo patikės pasakojimais, neparemtais 
nuotraukomis? Paduodu. Fotografo veidas nušvinta ir 
jis dėkoja, lyg jam visą savo turtą būčiau testamentu 
užrašius.

(Bug daugiau),

mis ir apgalvotomis reformo
mis.

Tikras veikėjas ne nuolat uja, 
bet myli savo gadynę. Be abe
jonės, jis mato gadynę. Be abe
jonės jis mato savo gadynės 
klaidas ir ydas, bet kartu mo
ka iškelti ir jos vertybes. Ir 
jam tiek užtenka: jis veikia, de
da pastangas, kad išnyktų ydos 
ir nebūtų dėl ko teisingai de
juoti.

Dejavimai nieko gero neduo
da, neatneša jokios pažangos; 
priešingai, tik užslopina mūsų 
pačių bendradarbių drąsą.

Aš geriau būsiu, kaip tas ka
reivis, kuris, armotos šovinio 
skeveldros sužeistas, staigiai iš
sitraukė iš kišenės skarelę ir už
sikimšo bumą. “Ar į burną su
žeidė?” paklausė draugas. MNe, 
tik dėl to, kad nesuklykčiau: 
kiti išsigąstų”.

Tokių kareivių, tokių darbiniu 
kų mums šiandien reikia!

Mes visada norėtume vis ką 
nors naujo, ką nors nepaprasto 
padaryti, o, berods, užtektų tik 
tuos pačius kasdienius dalykus 
atlikti nepaprastai. Svarbiau 
kaip Dievui ar artimui duoda
ma, negu kas duodama.

Vadinasi, aš neturiu svajoti 
kažkokių nepaprastų, nuostabių 
žygių, bet turiu gerai atlikti 
paprastas, kasdienines savo gy
venimo pareigas, visada kreip
damas ir aukodamas jas Die
vui.

'Dirbdamas turiu dirbti taip, 
lyg kad pasisekimas priklausy
tų vien tik nuo manęs; padaręs 
turiu pripažinti, kad pasiseki
mas priklausė vien tik nuo Die
vo.

“Dirbk — ir Dievas tau pa
dės”, — sako priežodis. Būtų 
didžiausia klaida niekais laikyti 
žmogaus pastangas ir visiko lau 
kti tik iš Dievo. Dirbkime, dė
kime iš savo pusės, ką tik turi
me ir galime. Tačiau kartu at
siminkime, kad tik antgamtinės 
mūsų pastangos duoda mūsų 
darbams tikrąją vertę.

K. Baras

praugiškai nusiteikę Tanzanijos masajų piemenukai po ilgų derybų 
jeidžiasi nufotografuojamu
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ANNA BINKIS
KASPERAITĖ

Anksčiau gyv. 6736 S. Campbell Avė.
Mirė birželio 27 d., 1969, 1 vai. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vaiguvos parapijos.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Paul. marti Suzanne, Jo

seph, marti Grace 5 anūčai, sesuo Martha Grigalaitis su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo motina a. a. Ltn. 
Alfonso Binkio, mirusio 1943 metais.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak., Petkaus Maruuette 
koplyčioje. 2533 W. 7lst St.

Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 30 d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

CLASSIFIED GUIDE
it K A L ESTATE

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
naa, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų "tuok- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba RO 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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JOSEPH GALINS
Gyveno 2414 So. Elmwood Avenue, Berwyn, Illinois.

Mirė birž. 26 d., 1969, sulaukęs 87 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Daug metų išgyveno Amerikoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Edvvard ir Ernest, 
marti Neva, duktė Gertrude Trumpis, žentas Peter, 3 anū
kai, giminės Petras ir Marijona Trumpiai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III. Ladotuvės įvyks šeštad. birželio 28, 
d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti, žentas ir anūkai.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

Įdedu naujus pečius ii- vandens 
šildytu .-us. Išvalau ir sut varkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų, Dirbu Chicagoje ir prie
miesčiuose.

Darbas atitekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4037)4 S. Anna Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

K E A L E S T A T E

$14,900
4l/į kamb. gražus ranch stiliaus 
namas ant didelio 37į4 p. sklypo. 
Patogus gazu, karštu vand. ap
šild. Labai gražus liuksusinis “step- 
up’’ salionas, daili virtuvė su spin
telėms, puikus ‘panelled” fojė. 1 
maš. garažas. Arti 61 ir Pulaski. 
Labai žemi mokesčiai. Laimingi 
laikai vėl čia. Kreipkitės į Miracle 
Man, Skamkinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254*8500

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
1—5 vai.

(939 S. 49th A/enue
Cicero, Illinois

Įmokėti $3,500. Kampinis mūr. 
2-jų butų namas. 5 ir 6 kamb. 
Skolą mokėti pąr 25 metusi.

h* KAI. ESTATE

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

PR 8-6916

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

ŠAUNIOS UŽBAIGTUVĖS

Prielgauskų paskutinysis, atža
lynas Egidijus šiais mokslo me
tais baigė aukštesniąją mokyklą, 
ir bandys studijuoti aukštosiose 
mokyklose, Egidijuje yra bai
gęs lietuvišką mokyklą ir dauge 
liu atvejų dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose lit. mokyk-, 
loję- Asmeniškai išsikalbėjus jis 
iš geros pusės prisimena lietu
višką mokyklą ir savo mokyto
jus, kurie stengėsi praplėsti jo li
tuanistines žinias. Dažnu atveju 
Egidijus lyg pasididžiuodamas 
pasako, kad jis yra praleidęs lai
mingas jaunystės valandas lietu
viškoje aplinkoje, lietuviškoje 
mokykloje.

Jo pabaigtuvių proga, tėvai pa
sikvietė draugus ir gerus pažįsta
mus pabuvoti, pasidalinti įspū
džiais. Vyresnieji šnekučiavosi a- 
pie savus išgyvenimus ir tą lietu
viškąją kartą kuri eidama aukš
tuosius mokslus pasiliktų ištiki
ma lietuviškumui.

Tarp daugelio svečių, vaišėse 
dalyvavo svečias iš Muskegon.

kun. Statkus, kun. J. Žvirblis, il
gametis Egidijaus mokytojas, P. 
Turuta, Raulai, Stasiūnai ir kt.

Gr. V.

M I S C E L L A N E O U S
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto 
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHUP

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

IŠNUOMOJAMA — TOK RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užeireglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

Išnuomojamas kambarys 
moteriai pensininkei. 
7242 S. Mozart St.

IŠNUOM. 5 kamb, butas, 1-me 
aukšte, Gage Parko apyl. Pagei
daujami vidutinio amž. žmonės 
Jokių naminių gyvulėlių.
WA 5-9116
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

“NIDA” VASARVIETE
Išnuomojami kambariai 

Valgiai — Alus — Vynas 
Lake Shore Country Road.

Beverly Shores, Indiana 46301 
Tel. (219 ) 872-2711 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMIllllillliin

SUPER BARGAIN 
$22,500

Labai žavios architektūros, išgar
sėjusios per Kennedžių šeimą, 6 JĄ 
kamb. Cape Cod namas su 4 dvi
gubo dydžio miegamais, didelė 
virtuvė, dinette. Centr. air condi 
tioning visam name; su elektriniu 
filtru. Puikus 45 p. sklypas, 2 maš. 
garažas. Į pietus nuo 79-tos, arti 
Pulaski. čia jūsų gera proga. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254*8500

6 room brick. 3 bedroom, centrai 
air-conditioning and heating. 2-car 
brick garage. Priced in the 30’s. 
Facing the park, near schools and 
churehes. 3350 W. Marąuette Rd.

CALL — PR 8-5886
Apyl. 55 Ir VVestern savininkas

parduoda 8 kamb. mūro rezidenci
ją, 5 ypatingai dideli miegamieji ir 
pilna vonia viršuj. Kilimai 28x14 p. 
saliono, natūralūs židinys. kilimai 
valgomajame, spintelės virtuvėje ir 
didelis plytelių ":powder room” apa
čioj. Gazu karštu vand. apšild. Alu
min. žtem. langai — sieteliai. 20x22 
p. 2 maš. garažas. 38 p. sklypas. 
Viduje dveji laiptai į 2-rą aukštą. 
Lengvai galima pferdtrtiti j du bu
tus. 1 blokas nuo ..launimlo centro. 
Kaina mažiau $25,000. Tuojau gali
nu! užimti. Skambinti po 6 v. v., vi
są d. šešt. ir seikui. — 776-6855.

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 Maruuette pko.
3 metų modernus. 1 Mt aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2 % vonios. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. įver
tinti reikia pamatyti. Prie 88 Ir Ca
lifornia Kaina $44,900.

Geras Investavlmaa 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 Tau 

Notariartas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Ir ras

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

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas Ir taverna. Labai pel
ningas tavernos bizniu. $85,000.

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

Prie 71 Ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Plrkslte $1,000.00 įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

VAINA REALTY
2517 W. 7 lst St. — RE 7-9515

iiiimciiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiimmii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimmiiuiiiiiNi

Išnuom. kambarys su atskiru 
įėjimu dirbančiam vyrui ar mote
riai. Marąuette pke. Žema kaina. 
Skambinkit 778-5993 po 6 v. v.
IŠNUOM. kambarys su atskiru į- 
ejimu dirbančiam vyrui ar mote
riai. Marąuette pke. Ąesna kaina. 
Skambint 778-5993 po 6 v.v.
Išnuom. 6 kamb. butas 2-me ankš- 
te. $140.00. Brighton Parke. Skam
binti po 4 v.v. FR 6-2797. ______

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

11 butų, 10 metų, 2-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 jr California. $152,000.

6 kamb. med. bungalovv prie 50 
ir Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13.000.

2 ,m> 6 kamb., švarus, moderni
zuotas mur. namas prie 67 ir Talman. 
$33,500,

31 p. tinkamas statybai aUypaa
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

6 kamb., 20 metų mūr. Cape Cod 
namas, prie 67-o« J vakarus nuo Ke
dzie, 1 % vonios. įruoštas rūsys. 50 
p. sklypas. Dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu. $2*5,900.

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

RESORT Union Pier Michigan
Ultra modern 2 Bednoom home, can 
accommodate 6 to 8 people, half 
block from lake. Prlvate grounda 
will rent by month or season.

A lovely vacation area 
Phone DIversey 8-5794

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

n 5515 SO. DAMEN AVĖ.
Ali Phones WA 5-8202

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 Ir 6 kamb. med. su rūaiu, ve
randomis tr garažu. Erdvus namas 
ir 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.

0 metų, 2 po 5*4 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
(nsuranoe — Income Tas 

Notary Public

273* W. 43rd St. — CL 4-2390

KUR GERIAUSIA
Arti 56-tos Ir 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-ta už. Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab. 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

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

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

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

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1H akro žemės, 
S auto garažaa Prie Stevenson 
Hlghvvay, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Maruuette Parke.

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

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, stokeriu, garu apšildymas. 
Žieminiai langai. Plius mažas bu
tas rūsy. Kreiptis Mary Žuraitis, 
8356 So. Paulina St. BE 8-0481

Union Pier, Mich. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Michigan 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.

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JOBĄ?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams sttityti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

TEL. (219) 872-4636
Atd. 7 dienas savaitėj.

Už Ford City arti, parduos beveik 
naują 6 kamb. namą. Thermo lan
gai, centr. air conditioning, karpe
tai, modernūs virtuvės įrengimai, 
patio. $23,600. Susitarti 737-7202.
PARDUOS NAUJĄ 8 butų namą 
Marąuette Parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą mainą. Tel. HE 4-232.3
CICERO. Arti City Hali. Mūr. 3-jų 
butų. 6—6—4 kamb. Pajamų virš 
$400. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Geram stovyj, $29,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St., LA 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Seimininkas parduoda mūrinį na
mą su taverna. Geriausias pasiū
lymas. Skambint — S23-7*87.

DfiMESIO!

IEX

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

HELP VVANTED — MOTERYS

BILLER WANTED
A Typist To Handle Friden 

Automatic Computer Oriented
Machine

We Wtll Train: Non-Monotonous
Wor.k Modern Pleasant Loop Office 

Ali Benefits; atari Immediately
MR. MILLKR, 726-8711

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

STENOGRAPHER
Woman to tvork in small office 
typing orders. Sonve stenography.

Many company benefLts.
West side, near Eisenhotver.

C. T. A.
CALL MA 6-1160

HELI WANTEE — VYRAI

Kxeellent Immediate Opening

WATCHMAN
lx>cal plant needs a man to oet ne 
nielit vvatcliman, and purform pils- 
collaneous dutles ton r nights a wcek 
Opportunity and vvorking oondi Uotui 
are very StoOd. Steady year rounų 
employment. Apply at:
Gltl'AT LAKĘS TEKŠI INAI, AND 

TI t A N N l»O I tT COSI1 • A N V 
7 lst & Archer Avė., Kcdford Park

er Phone 735-0580

įmest igate Tliese Challenging 
Opportunities!

ELECTRICAL
ENGINEERS

NEEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer for staff 
position. Esper'co in rubber lndus
try preferred. Excellont salary and 
fringe beneflta. For further infonna- 
tion contact our Employment Office, 
7:80 a.m, to 4:00 p.m. — Monday 
through Frlilny.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kaidum 

CE 4-9541, Ext. 282
An Kiniai opportunity employer

IMLM EDI ATE < >PEN I NO 
MEDICAL OpPOH/rUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at C'omprehenRivo HhyalcaA 
Meddicine a»nd Kuli abi lit ai ton Center. 
Wonderful ophortiinJty for praetioe 
and advancement. Laivini? conditions 
great for the outdoorAnian and 
family man. Salary com.petitivo, 
Rteady year round omployment. 
Contact Administrator.

Gotsche Rehabilitation Center 
BOX 790

Thermapolis, Wyaming 82443

Progressive Office Furniture 
Company Is Grovving 
And Has Openings For

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Paok Department. Ėx- 
perien.ee in meetlng shipping sehedu- 
Ioh and organlzing department vvork 
load. v

INDUSTRIAL 
i ENGINEER
| Degree or eųulvalent experlenc«. 
| Proven background In methods and 

cost savings lmprovemcirts in one of 
tho follovving fleble: Wood teeluno- 
logy; machlning and flnishing, p loš
ti es; packaglng and matūrini 
handllng; tool planning, sheet metai 
and weldi.ug.

Send resume in confidence to 
R. GRASMEYER

NERMAN MILLER IRC.
865 Kast Main Street

Zeeland, Mich. 49464
IIIIIIIIIIURItlHHimiMf

S/TOCK ANI) INVKNTORY 
CONTROL MAN

Experlenoed man reųulred for «lec- 
tronlcs eųulpinent stoekroom & In- 
ventory eontrol opor&tlon. l'rlnge 
benefits & good tvorklng cond. Call 

Mr. M<Aloon — 889-0740 
M U Z A K 

6615 W. North Avė., Onk Park

ENGINEERS — DESIGNERS
Unltmited overtime

Melicanlriil: IIVAf — Plnmbing — 
Conveyors — Ptplng — Material 
Handllng $5.00 to $8.oo hr. 
Eleotrtaal: I’otver Dlatrlhutlon —
Motor Controls —- I.ighting — Clr- 
cultry — Wlring Diagrama. $5.00 
to $8.00 hr.

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

Call Antanas Mažeika 
774-6700

Muilins & Associates

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

- d’Agostino ir jo žmona 
own, Mass., tegalėjo poves- 
j kelionėj išbūti tik dvi die- 
es jaunoji ligota ir kas tre
mą turi naudoti dirbtinius

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

2) SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

WHITE CR0WN ALCOHOL $4.89 Fifth

GIN & VODKA 80 Proof S2.89 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

RE A L ESTATE

NERIS REAL ESTATE
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 VV. Cermak Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

DfiMESIO!

no ACH CONTROh OVKRMGHT — NKW PKODUCT DOKS IT-
SILOX SUPER X “QUICK” ROACH SHOT!

This aniaztng netv Chemical developed by a leading Callfornia university 
reaily dk>es the job. Tested in numerous markets, restaurants iitstitutbon«, 
houslng Products.

— DUtributcd by Silox of Chicago —
P. K. RICHARDS — PHONES 276-8592 A 276-8384

3274 Wlri FTLHRTON-jtVE. CHICAGO. ILLINOIS — 606*5

Special J While they lašt only $2.50 
YOUR BABY’S RECORD SINCE BIRTH

Including Kaby's Name Imprinted In 23 K. Gold 
Free Bonus — Color Blrth Certlficate Sultable For Framing 

PHONE 478-2504 OR WRITE
C. L. ERB, 4829 North Springfield, Chicago, IU. 60625

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

4 dal. kiekviena po 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP

2.00

5.00
4.00
2.75

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.

perien.ee
perien.ee


JŪROS GALIŪNŲ VARŽYBOS
I

(Atkelta iš 3 pal.)
apsčiai yra visuose pasaulio kraš
tuose. Dabar Sovietai turi di
džiausią pasaulyje žvejybos lai
vyną, didžiausią okeaninį laivy
ną, jų karinis laivynas stovi an
troje vietoje, tačiau prekybinis 
laivynas užima tik šeštąją vietą.

Amerika pirmauja 
Karo atveju prekybiniai, žvejų,

transporto laivai labai sėkmingai 
talkininkauja kariniams laivams. 
Toliau adm. Moorer nurodė, 
kad rusų karinio laivyno silpno
ji pusė ta, kad jis turi labai 
menką oro laivyno gynybą. A- 
merika pirmauja ir kitur. Nė vie
na šalis pasaulyje neturi tiek a- 
tominių laivų, kaip JAV -bės. 
Vien tik povandeninių atominių 
laivų yra 83. Amerika turi dau
gybę labai gerų ir naujų išsikėli- 
rno į krantą laivų, naikintojų, 
laivų palydovų ir kitų laivų ap
rūpintų tiek atominiais įrengi
mais, tiek moderniausiomis rake
tomis. Prie visko dar reikia pri
dėti JAV sąjungininkų laivus.

Baigdamas adm. Moorer išreiš
kė tikėjimą, kad JAV karinis lai-

Mylimai žmonai, dukrai ir seseriai

A. -f- A. MARIJAI RAUBIENEI mirus,
d-rams Viktorui ir Jadvygai Dubinskams už nuolatinę pagalbą 

ir suraminimą llfldnei bei visai šeimai p. Šimaitienei ir p. V Verkai- 
tei už slaugymą ir visiems ją lankiusiems beviltiškoje ligoje;

kunigams Zakarauskui F. Gureckui, A. Jauniui ir J. Veluėiui 
už maldas koplyčioje, bažnyčioje, kapuose;

kun. F. Gnreckui, Lietuvos Dukterų d-jai. Lietuvių Operai ir 
L. M A. Dainavai už paguodos žodžius ir atsisveikinimo suruošimą 
koplyčioje;

sol. Pr. Bičkienei, muzikams J. Baltrušaičiui ir P. Armonui už 
giesmes bažnyčioje:

rašytojui VI. Butėnui už nekrologą ' Drauge ';
grabnešiams dr. V. Dubinskui, dr. Ažubaliui, p. K. Arui, p. Or

vydui, p. V. Paalksniui, p. P. Nedzinskui ir p. Stašaičiui;
laidotuvių direkt A. Petkui ir Sūnui už malonų patarnavimą, 
visiems mieliems draugams ir pažįstamiems už taip gausų atsi

lankymą koplyčioje, užuojautas, aukas šv. Mišioms, gėles ir paly
dėjimą į amžinę poilsio vietą

nuoširdžiai dėkojame

Feliksas Ruuba ir Namiku šeima

A. A.

PETRAS ŠATKUS
vienų meti; mirties sukaktis

Praeitų metų birželio 30 d. 
Dievulis pašaukė pas save mū
sų mylimą vyrą ir tėvą.

Savo taikiu būdu ir tvar
kingu gyvenimu paliko daug 
malonių atsiminimų, šv. Mi
šios už jo sielą bus atnašau
jamos pirm. birželio 30-tą d., 
7:30 v. ryte, šv. Antano pa
rap. bažnyčioje, Ciceroje.

Draugus ir pažįstamus 
kviečiame atsilankyti ir pasi
melsti už jo sielą Ilgesio pri
slėgtos : žmona Augusta, 
Diana, Patricia ir jų šeimos

Why savers come under our wing
It ai. started in 1925, when Republic was formed, 

and after 44 years of handling other people’s money 
with unquestioned integrity, we’ve heard a lot of 
reasons why savers come to Republic. Here are the 
most often mentioned 'whys* today.

L WE GIVE YOU YOUR MONEY THE INSTANT 
YOU ASK FOR IT. That’s right, there’s no waiting. 
VVhether your funds are in a passbook account or in 
a savings certificate, you can rtte.a withdrawals at 
any time for funds and earned dividends which have 
been credited to your account Certificate accounts 
withdrawn before each six-month maturity are paid 
a reduced rate of 4J/ą% per annum. There are no 
written reąuests in advance, no 90-day notices, not 
even a 90-minute notice.

2. WE PAY YOU OUARTERLY DIVIDENDS ON 
YOUR SAVINGS, BŪT DIVI JNDS ARE C0M- 
POUNDED DAILY. That means extra money four 
times a year, of course. And if you let those dividends 
compound yearly, your revvards wilI be handsome in- 
deed. Dividends on both passbook and certificate 
accounts are compounded daily and paid ąuarterly.

LIC
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

6222 South Kedzie Avenue • Chicago, Illinois 60629 
Telephone REpublic 7-9600 • John J. Ji lėk Jr., President and Chairman INSURED'

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

NAUJAS AMBASADORIUS

Į Romą atvyko naujas Vaka 
rų Vokietijos ambasadorius 
prie Vatikano Hans Berger. 
kuris perima taip atsakingas 
pareigas mirus anksčiau buvu
siam Vakarų Vokietijos amba- 
sadoriui prie šventojo Sosto 
Sattleriui.

Keturiolikos svarų beždžionė bus paleista apie žemę lėkti 30 dienų tyrimo tikslais. Numatoma iš Cape 
Kennedy išmesti birželio 28 d.

vynas yra moderniausias, turi ge- 
riausį apginklavimų, geriausiai 
paruoštus kadrus ir yra pajėgus 
karinės krizės metu bet kurioje 
pasaulio vietoje atremti priešo 
puolimus.

— Grožis prikaluso nuo stebėto
jo; patologui ir pikta votis atrodo 
graži. — A. O’Malley

M
r

A.

RAIMUNDAS LAUKAITIS
Gyveno Hlnsdale. Illinois.
Po tragiškos nelaimės mirė birželio 25 d., 1969, Reading, Penn- 

sylvania, 9:15 vai. vak., sulaukęs 19 m. amžiaus.
GimėRoyers Ford, Penn.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Kazys ir Juzė (Raguckaitė); 

3 broliai; Edmundas, brolienė Barbora sūnėnas Jonas; Argis, bro
lienė Gail. dukterėčia Joy; ir Kęstutis; sesuo Birutė; senelė Ona 
Laukaitienė dėdės: Jonas, Andrius ir Vacys Laukaičiai su šeimomis; 
dėdės: Alfredas Litas ir Jonas Raguckai su šeimomis; 2 tetos: Alfre
da Shukis ir Bena Zeikus su šeimomis; pusseserė Regina Šventickas 
su šeima, Lietuvoje senelė Magdalena Raguckienė ir dėdė Vincas 
Ragučius su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., birž. 28 d., 3 v. popiet Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7lst St.

Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 30 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 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 :Tėvai, broliai, sesuo, senelės, dėdės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

Lietuvių Kankinių 
Koplyčiai Romoje 
Aukotojai

Steponas Aukštikalnis — $100 — 
Magdalena Urbonienė — $100 — 
M ind. R. Banioniai — $30 —
P. Baublys — $25 —
Petronė Mankienė — $25 —
Francis Weber (atminti tėvelius:

Mary ir Frank Scdbarus)— $25 — 
Magdalena Barčiauskienė (atmin

čiai kapitono Juozo Ščepavi
čiaus — $25 —

Jonas ir Sofija Vėbrai — $20 — 
Marijona Svikliutė — $20 —
Atminčiai Mykolo ir Onos Aitučių

(per kun. M. Vembrę) — $20 — 
Po $10 — Uršulė Dulksnienė, P. Ju- 

caitis, Fulgentas Janonis, Sesuo
Mary Ceslaus. Ona Paurazienė, B. 
Jakaitis, G. Melluvienė, B Gulbin 
M. Genis.

$11 — Clevelando Šeštad. lietuvių 
mokyklos 8-sis skyrius.

Po $5 — Sesuo M Morta,
Jonas Milas — $1 —

LITHUANIAN MAKTYRS 
CHAP.EL (3OMMITTEE

2701 W. 68th Street 
Chicago Iii. 60629

3. WE HAVE REDUCED THE MINIMUM AMOUNT 
FOR SAVINGS CERTIFICATES. As of Juiy 1,1969, you 
will be able to own a savings certificate for as little 
as $5,000. lt matures in only 6 months and brings you

per annum — the highest dividend possible 
under the law. Additions can be made in muitiples of 
$500.

4. WE HAVE ELIMINATED ALL SAVINGS C0N- 
FUSI0N. Various savings plans often have fancy- 
sounding narnės with certificates and passbooks 
coming in all colors of the rainbow. lt might look 
pretty, būt it’s not very enlightening. So we put it 
plain. There are only two types of savings at Republic, 
both paying the highest legal rates: Passbook savings 
that eam 4%% per annum, and savings certificates 
that eam 5¥ą% per annum. And that’s all. Simply 
choose the one that best serves your needs.

All money placed in passbook savings or certifi
cates by the lOth of the month earns a full dividend 
from the lst.

And if our service tends to spoil Republic savers a 
little, that’s OK with us. lt was intended that way.

A. A. 
PETRONĖLE 

ALIŠAUSKIENE
KIMrTAITF:

Gyveno 1319 S. 49 Court, Ci
cero. 'III.

MirS biržeUo 27 d., 1969, 5 
vai. ryto, sulaukus 69 m. am
žiaus.

Gim3 Lietuvoje. Kilo iŠ Viš
tyčio parapijos, PaviAtyčio kai
mo.

Amerikoje iSsyVeno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Viktoras. sūnus Algis, 
marti Aldona su motina Brone 
iJžtupos. Pusbrolio valkai; Jo
nas Mikalainis 4u žmona ir 
Seimą; Milda ir Birute Mlkalaf- 
nis; pusbroliai Jurgis. Petras 
ir Jonas Lulkoflevlčlai, 'gimines 
Juozas AliSauskas su Seimą, 
Jonas Kartavičlus su Seimą ir 
Marijona Kačinauskiene su 
Seimą, kiti glminče, draugai ir 
pažjstami.

Kūnas JpaSnrvotas Vance 
koplyč., 1424 8. 60th Avė., 
Cicero.

Laidotuves (vyks pirmad.. 
birželio 30 d. is koplyčios 8:30 
vai. ryto liūs atlydėta Į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už veliones siela. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar
ti ir kiti gimines.

Laidotuvių direfktorius J can 
Vance. Tel. OL 2-6245.

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. birželio mėn. 28 d. G

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.-J-A.
VINCO MALINAUSKO

trejų metų 'mirties sukaktį minint, už jo sielą šeEna užprašė 
dvejas gedulingas šv. Mišias, T, Jėzuitų koplyčioje, liepos 
2 d., 8 vai. ryto ir liepos 5 d., 7:30 vai. ryto.

šeima prašo gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ve
lionį savo maldose.

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD ARKA OODE 312 247-2426

AKEA (ODE 312 247-2425

PADĖKA
A. -J- A.

BARBARA KAZIMER
Kazimieraitis — Saudargaitė

Pagal pirmą vyrą Vilūnu* (WUhn>
Mūsų mylima motina mirė 1969 m. birželio mėn. 16 d. ir 

buvo palaidota birželio mėn. 19 d. Sv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje,

Mes norime padėkoti visit>ms, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kleb. prel. D. Mozeriui, kun. L. 
Voišviiui ir kun. P. Pauraiui, kurie atlaikė gedulingas pamal
das ui jos sielą. Dėkojame prel. D. Mozeriui ir kitiems kuni
gams, kurie palydėjo velionę į kapines.

Dėkojame Jo Ekscelencijai Vysk Abromovicz (iš Pive 
Holy Martyna parap.) už maldas ir palaiminimą išlydint velionę 
iš bažnyčios.

Dėkojame kunigams Ir seselėms už atsilankymą koply
čioje ir dalyvavimą laidotuvėse. Nuoširdus ačiū seselėms už 
giesmes bažnyčioje. ' ž,’

Dėkojame prel. D. Mozeriui Ir kun P. Juknevičiui už msl- 
das koplyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
s.elą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui 
Bieliūnui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Duktė, podukra, posūniai ir sesuo.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A. ANTHONY MOSTEIKA
Gyveno 6645 So. Talman Avė.

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio nete
kome 1968 m., (liepos 2 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. I^ai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos mėn. 
2 d. 7:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Anthony Mosteika sielą.

Nuliūdę: žmona Annette (Kazak), dukra Jean Ku* 
bln, žentas James ir anūkai.

A. A.

WILLIAM A. WASHNER
Gyveno Brighton Parko apyl. (Chicagoje).
Mirė birželio 26 d.. 1969, 3:30 vai. popiet, sulaukęs 56 m. 

amžiaus. '•>.
Gimė Tilden, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Roger, marti Marlon. 2 

anūkai Robert ir Teri, sesuo Ann Wresch, švogerls Fred. 3 bro
liai: John, Stanley, brolienė Marcella, ir Charles, brolienė Gra
ce, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Hilding Anderson Local 65 U. S. Steel Workers.
*•

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 1 vai. popiet, Eudeikio koply
čioje. 4330 S. California Avė.

Pirmadienio rytą bus išlydėtas j Marissa Illinois, kur įvyks 
laidotuvės antrad., liepos 1 d.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Gaidas is Daimid Tai. LA 3-0440.
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X Rytoj .sekmadienį, Chica
gos lietuviai pagerbs naująjį 
lietuvių vyskupą Antaną Deks
nį. Pointifikalinės šv. Mišios bus 
3 vai. po pietų Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Pamokslą 
sakys prel. J. Balkūnas, giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. VI. Baltrušaičio, ir
so'istai_  Stasys Baras bei Jo
nas Vaznelis. Pagerbimo aka
demija bus 6 valk. vak. Martini
ąue restorano salėje. Sveikini
mo kalbas pasakys kard. J. P. 
Cody, vyslk. (V. Brizgys, gen. 
kons. dr. P. Daužvardis ir kt. 
Meninę programą atliks solistai 
Prudencijc. Riškienė ir Algirdas 
Brazis, akompanuojant Alvy
dui Vasaičiui. Laukiama čika- 
giečių dėmesio naujajam vys
kupui. Dalyvaus taip pat svečių 
ir iš kitų miestų.

X Kunigy Vienybės seime ir 
vysk. A. Deksnio pagerbimo 
Bankete dalyvaus ir kard. Cody, 
devyni vyskupai ir daugiau 100 
kunigų. Seimas prasidės liepos 
1 d. 11 v. r. šv. Mišiomis Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčioje, 
kurios klebonu yra kun. E. 
Abromaitis, kunigų Vienybės 
pirmininkas.

x Vytautas Kasniūnas, jr.
Lituanus žurnalo fundacijos 
pirmininkas šį sekmadienį, bir
želio 29 d. dalyvaus TV progra 
moję ir kalbės Lituanus žurna
lo klausimu.

X Kard. Antonio Samorė ir 
Msgr. Vincas Mincevičius lanky
dami šį pavasarį Tailandą p. r. 
Azijos valstybę prisiminė ir 
liepsnos tapybos kųrėją Mikalo
jų Ivanauską ir jam išsiuntė iš 
Bangkoko sveikinimus, kurie pa 
siekė Cicero, kuriame gyvena 
dailininkas, po daugiau dviejų 
mėnesių kelionės.

X Irena Regienė, Draugo skau 
tų skyriaus redaktorė, sveikatos 
ištyrimui paguldyta Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Ligoninėje jai 
teks pabūti keletą dienų.

X Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubas visus maloniai kviečia 
praleisti laisvąjį šeštadienį, t. y. 
š. m. liepos 5 d., Bučo Sode, Wil- 
low Springs, kur rengiamas 
nuotaikingas piknikas. Bus lau
žo degimas, avinų kepimas, šo
kiai ir kiti įvairumai. Pradžia 2
v. po pietų. (pr.)

X Tai jau užšutino... Di
džiausias Emerson vėsintuvų 
pasirinkimas pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. Atd. 
ligi 6 v. v., pirm. ir ketv. ligi 
9 v. v.

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

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

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

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

x Beverly Shores, Ind., prie 
ežero išnuomojamas naujame 
name 4 kamb. butas metams, 
vasaros sezonui ar savaitėms 
Pavieniai kamb. irgi galimi. 
Skambinti po 6 v. v. telefonas 
925 6130, (ak,)

X Emilija Petrauskaitė, mū
sų bendradarūė, serga, šiuo 
metu gydoma namuose, 926 W. 
52 ISitreet, Chicago, II1., 60609.

X Gražina Bičiūnaitė, “Aidu
čių” dainininkių iždininkė ir Chi
cagos Lietuvių operos sekretorė, 
šiomis dienomis išvyksta 2 mė
nesių kelionei į Europą. Žada 
aplankyti Prancūziją, Vokietiją, 
Italiją, Ispaniją ir Portugaliją.

X Juozas Žilionis, mūsų dien
raščio skaitytojas Clevelande, 
atnaujindamas prenumeratą pri
dėjo 6 dol. auką “Draugui” pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Prel. Jonas A. Kučingis,
Šv. Kazimiero parapijos klebo 
nas Los Angeles, atvyksta į 
Švėkšnos gimnazijos jubiliejų 
rugpiūčio 31 d. su savo kvies
tais svečiais solistais Birute 
Dabšietnė, Rimtautu Datošiu ir 
akompaniatore Raimunda Apei- 
kyte, kurie išpildys akademijos 
meninę programos dalį.

X Mrs. Helen Richards (Ele 
na Sadauskaitė), Los Angeles, 
Calif., dėkodama “Draugui” už 
šiltą jos motinos prisiminimą 
laikraštyje, atsiuntė mums nuo
širdžią padėką ir piniginę auką. 
Dėkojame.

x Albertą Stakėną, “Draugo” 
ir kitos lietuviškos spaudos 
skaitytoją, 3645 W. 64 st., išti
ko skaudi nelaimė. Darbovietėje 
sunkų daiktą keldamas parkri
to ir nusilaužė koją. Kol kas gy
dosi namie, savo žmonos priežiū
roje, nes koja gerokai sutinus 
ir apgipsuoti negalima. Bet su
tinimui atslūgus, koją teks gip 
suoti ir kurį laiką ligoninėje 
pabuvoti.

X Elena ir Antanas Repšiai
pakeitė butą. Dabartinis jų ad
resas: 6011 South Talman Ave
nue, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 436-0251. Dantų gydymo 
kalbinėtas tebėra toje pačioje 
vietoje. Telefonas WA 5-4478.

X Baigdami šeštuosius moks 
lo metus Am. Liet. Montessori 
d-jos Vaikų nameliai išleido 31 
abiturientą, kurie pilnai paruoš
ti tvirtai stos į parapinių ir vie
šųjų mokyklų mokinių eiles.

X Marąuette Parko Lituanis
tinė mokykla, vadovaujama pri
tyrusio pedagogo Prano Razmi
no, sėkmingai baigė mokslo me
tus. PLB valdyba ir Švietimo 
taryba, įvertindama mokytojų 
sąžiningumą ir nenuilstamą dar
bą Lietuvos labui ir norėdama 
jiems išreikšti savo padėką už 
ji} pasiaukojimą, apdovanojo 
diplomais šiuos mokytojus: Pra
ną Razminą, Kazę Bradūnienę, 
Eugeniją Breimerienę, Vytautą 
Gutauską, Rožę Kriaučiūnienę, 
Seserį Perpetuą, Ireną Smie 
liauskienę ir Filomeną Tarulie- 
nę.

X Kun. Andrius Baltinis
ikard. John Cody paskirtas prie 
Šv. Jurgio parapijos, kun. Juo
zas Lechavičius prie Šv. Anta 
no parap. Ciceroje, kun. Jonas 
Plankis prie Nekalto Prasidėji
mo parapijos. Kun. Jonas Ma
lin, Marijos aukšt. mokyklos 
kape'ionas, paskirtas pro-sino- 
daliniu teisėju prie metropoli
jos tribunolo. Apie paskyrimus 
pranešė arkivyskupijos savai t 
raštis “Nevv World”.

X Lemonto Lietuvių Ben
druomenės susipažinimo gegu
žinė šį šeštadiied., Ibarž. 29 d. į- 
vyks, nežiūrint oro sąlygų, ly
jant — po stogu. Prašome Chi- 
cagiečius ir kitų apylinkių tau
tiečius mus aplankyti. Turtin
gas bufetas su lietuviškais ga
miniais, įvairūs gėrimai, ledai, 
rūgštus pienas ir pn. Prie to — 
vaikams ir arkliukai pasijodi
nėjimui. Vakare Joninių laužas. 
Svečius linksmins iš Chicagos 
“Trys linksmieji”. Vieta — Dr. 
J. ir K. Briedžių ūkis ant 127- 
tos gatvės, į vakarus nuo Sta
te St. .Sekite vėlevėlėmis ženk
lus ant Archer Avė. ir State 
St. Lauksime. Pradžia 12 vai. 
___  , tpr-)

Kr. Donelaičio aukšt. mokyklą baigusieji mokiniai su klasės auklėtoja Brone Stravinskiene.
Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PAGERBĖ ŽYMIĄ VISUOME 
NES VEIKĖJĄ ANASTAZIJĄ 

SNARSKIENĘ
Birželio 22 d. buvo pagerbta 

žinoma visuomenininke Anasta
zija Snarskienė, jos gražioj 
rezidencijoj, 8110 So. Fairfield. 
Netikėtai gausiai susirinko jos 
artimos draugės, Ibendradarbės. 
veikėjos iš visų kolonijų, pa
gerbti Anastaziją Snarskienę 
gimimo dienos proga. Vakarienė 
pradėta malda, kiurią atkalbėjo 
kun. J. Kardauskas. Po geros 
vakarienės vakarą pradėjo ren
gėja, sofenizantės A. finarskie- 
nės gera draugė ir krikšto 
motina, žinoma veikėja Marija 
Paukštienė. Ji trumpais bruo-

x Povilas Žilys, mūsų dien
raščio skaitytojas ir bendradar 
bis Chicagoje, dažnai paremia 
“Draugą” rašiniais ir pinigais. 
Šiomis dienomis jis atsiuntė 5 
dol. auką. Labai ačiū.

X Domia ir Benediktas žiliai, 
žinomi veikėjai ir stambių geru 
darbų rėmėjai, išvyko su šeima 
atostogų į iStmolky Miountains ii' 
lankė daug žymių vietų. Donna 
Žilis yra Moterų sąjungos cent
ro raštininkė, ir daug visur ki
tur veikianti. Ji seka savo veik 
lios mamytės Uršulės Rastenie
nės pėdomis. Kad dukra Donna 
priprato prie visuomeninės veik
los, mamytės nuopelnas.

X Moksleivės Rūta Baltušy
tė, Audrė Dambrauskaitė, Lai
ma Plačaitė, Jolanta ir Danutė 
Csevičiūtės Balfo pikniko metu 
nuoširdžiai, rūpestingai talkino 
Balfo darbuotojams prie laimės 
šulinio išdalinant 869 fantus.

X Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdyje trečiadienį pirmą 
kartą vietoje mirusio dr. P. 
Grigaičio dalyvavo naujas val
dybos narys dr. Jonas Valaitis, 
jr. Pirmininkas E. Bartkus pri
minė, kad velionis 11 d. prieš 
mirtį dar pirmininkavo Alto 
valdybos posėdžiui. Jo atmini
mas pagerbtas atsistojimu. Dr. 
Valaitis vaidyboje užims vice
pirmininko (vietą.

X Mergaičių stovykla Daina
voje. Vasaros karščiai užplūs
ta ir Chicagą. Pats laikas pa
sinaudoti vasaros stovyklomis 
ir nepalikti jaunimo miesto dul
kėse. Ideali mergaitėms sto
vykla Dainavoje prasideda lie
pos 20 ir baigiasi rugpiūčio 3 
d. Priimamos mergaitės nuo 7 
16 metų amžiaus. Chicagoje ir 
apylinkėse registruoja ir infor
macijas teikia K. Bradūnienė, 
tel. 776-9275. “Draugo” skaitytoja ir rėmė-

Romualdas Brizgys su Commonwealth Edison 
teigimais apžiūri elektroninius įrengimus.

kompanijos aukštais pa-

žaįs įvertino Anastazijos gra
žius darbus. Toliau sveikino 
kun. J. Kardauskas, Marijonų 
bendradarbių Chicagos apskri
čio dvasios vadas, ir linkėjo 
dar daug (metų būti apskričio 
pirmininke. Toliau sveikino 
giminaitis kun. S. Saplis, Snars- 
kienės uošviai Mikalina ir Pet
ras Kondrotai, dukrelė Adelė 
ir žentas Stanley Kondrotai, jų 
dukrelės Barbora ir Pamela,
U. Rastenienė, P. Zakaraitė,
O. Vaznienė, J. Manmienė, K. 
Yotkienė, A. Garber, A. Je- 
selskienė, U. Garelevičienė, J. 
J. Kuzmickiai, H. Famdner, F. 
B. Cicėnai.

Visi sveikintojai iškėlė Anas 
tazijos Snarskienės draugišku
mą ir jos nuolatinę veiklą įvai

A. Snarskienė

riose organizacijose. Apie A. 
Snarskienės nuveiktus darbus 
Dievui ir tėvynei ypatingai ar
timui, galėtumėm daug parašy
ti. Čia tik trumpai norime su
minėti. Anastazija Snarskienė 
yra daug pasidarbavusi para
pijų labui, labdariams, sese
lėms kazimierietėms, seselėms 
pranciškietėms, Nek. Pras. se
selėms, tėvams .marijonams, tė
vams pranciškonams, tėvams 
jėzuitams. A- Snarskienė daug 
veikė Moterų s-gos 21 kuopoj, 
uoliai darbavosi Balfe, rinko 
auklas, buvo kapitonas savo .pa
rap. Katalikų federacijoj, dar
bavosi Taryboj, pardavi
nėjo bonus Lietuvos laisvini
mui. Snarskienė savo gerumu 
ir dosnumu yra ištiesusi ranką 
artimui ir giminėms, sudaryda
ma garantijas daugeliui čia at
vykusių naujų ateivių į šį lais
vės kraštą. Ji yra amžina narė 
visų vienuolynų, ilgametė

l Vasario 16 gimnazijos

auklėtinis mokslo viršūnėje

Turime laimės pasidžiaugti 
Vidmanto Adolfo Raišio dokto
rato laurais: 1969 m. birželio 
1 d. New York Valst. universi
tete, Buffalo, jam buvo suteik- 

į ta filosofijos daktaro laipsnis 
iš biochemijos.

Vidmanto mokslo kelias la
bai panašus į daugelio: 1955 m. 
jis baigė Vasario 16 gimnaziją, 
Vokietijoje, vienerius metus 
studijavo chemiją Šveicarijoje; 
1956 m. rudenį atvyko į Ame
riką, dvejus metus tarnavo 
USA armijoje, 1959 m. rudenį 
grįžo iš armijos į Chicagą, dir
bo ir vakarais studijavo Roose- 
velt un-te, kurį baigė 1962 m. 
Tais pačiais metais gavo dar 
vieną “diplomą” — pažymėji
mą iš parapijos, kad vedė Nijo
lę Galbuogytę, tuo laiku moky- 
tesnę negu jis, nes žmona turė-

ja. A. Snarskienė yra Dievo 
apdovanota gražia iškalba ir 
gabiai vartoja plunksną. įSnars 
kienė pergyveno keletą skaus
mingų momentų. 1954 m. mi
rė jos vyras a. a. Petras Snars 
kis, o 1964 mirė jos brangi 
dukrelė a. a. Teresė Skiman, 
prieš pora metų mirė jos bro
lis a. a. Kazimieras Mažeika.

Pergyvenus skaudžius smū
gius nenuleido rankų ir vėl vei 
kia Dievo ir tėvynės labui. Bū- 

i dama malonaus būdo, švelni, 
į iškalbi ir talentinga, visuomet 
simpatingai nusiteikusi, gražiai 
su draugėm sugyvena, yra ne
pamainoma katalikių moterų 
veikėja ir pasididžiavimas. Lin
kime mūsų Anastazijai Snars- 
kienei geriausios sveikatos, lai 
tas ryžtas dirbti Dievui ir tė
vynei tebelydi ir toli'aiu.

Dalyvė.

ROMUALDO BRIZGIO 
LAIMĖJIMAI MOKSLE

Romualdas Brizgys, dr. Emi
lijos ir inž. Petro Brizgių sū
nus, jau kelintą kartą atsižymi 
mokslo pažangumu. Jis mokosi 
antruosius metus Brother Rice 
aukštesniojoje mokykloje, kur 
su savo projektu “Fhotoelec- 
tricity” laimėjo aukščiausią į- 
vertinimą ir buvo paskirtas da
lyvauti visų Chicagos aukštes
niųjų mokyklų mokslo parodo
je. Ir čia už savo projektą, jis 
buvo aukščiausiai įvertintųjų 
mokinių eilėje, tuo laimėdamas 
teisę dalyvauti visų Illinois 
aukšt. mokykų konkurse ir pa
rodoje. Paroda buvo Urbanos 
universitete. Čia Romualdas 
Brizgys taip pat buvo klasifi
kuotas pirmoje vietoje, su sa
vo projektu laimėdamas Com- 
momweaith Edison Co. specialią 
premiją. Po to buvo kompani
jos pakviestas apžiūrėti elektra 
ninių įrengimų ir su jais prak
tiškai susipažinti.

Be to, R. Brizgys yra daly
vavęs Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Jaunimo cen
tre kovo mėnesį surenptoje pa
rodoje, kurioje kartu su kitais 
lietuviais jaunais mokslo žmo
nėmis laimėjo specialų diplo
mą ir piniginę premiją.

Malonu, kad jauni lietuviu
kai gražiai atsižymi mokslo ari 
tyje, domisi mokslo žinių įsigi
jimu ir gilesniu žinių įžvelgimu. 
Ypač džiugu, kad jie dalyvau
ja ne tik tarpmokyklinėse var
žybose ir jose laimi, bet taip 
pat ir lietuvių parodose, kurio
se jaunesnieji ir vyresnieji pa
mato savo prieauglio sugebėji
mus. ps

i

IS ARTI IR TOLI
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Raseinių gimnazija nese

niai paminėjo 50 metų savo 
gyvenimo ir veiklos sukaktį. Ji 
buvo įsteigta 1919 (m. ir 1925 
m. išleido pirmąją abiturientų 
'laidą, šiais metais išleidžia jau 
46-ąją laidą. Nepriklausomybės 
metais jai buvo pastatyti nauji 
gražūs rūmai, kuriuos pokario 
metais atremontavus, gimnazi
ja ir dabar veikia. Sukakties 
proga į suruoštas iškilmes šuva 
žiavo daug buv. gimnazijos auk 
lėtinių ir mokytojų. Deja, nė 
vienas mokytojas, čia dirbęs 
nepr. metais, gimnazijoje nebe
dirba. Dabartinis direktorius 
—- A. Krūvelis.

Vidmantas Adolfas Raižys — nau
jas biochemijos daktaras.

jo magistro laipsnį iš biologi
jos ir dėstė botaniką ir zoolo
giją mokytojų kolegijoje 
('Teaohers College, South, Chi
cago). Vidmantas tęsia bioche
mijos studijas Illinois un-te 
(Medical Scihool) ir 1965 m. ir 
jis gavo ten magistro laipsnį. 
Tačiau Vidmantas čia nesusto
jo: jis išvyko į New Yorko un- 
tą (Buffalo mieste) daktarato 
studijoms, kurias vainikavo bir 
želio 1 d., po to, kad parašė ir 
apgynė dizertaciją apie tam tik
rų chemikalų veikimą vėžio ce
lėms (The Metanoliam of Exo- 
genous D-Mannosamine and its 
Effects on Sarcoma 180 cells).

Vidmantas dir dabar pasiryžo 
nesustoti mokslo kelyje: jis su 
savo šeima išvyko į Philadel- 
phią gyventi bei studijuoti, 
Fenmsylvanijos Valst. Un-te im
damas vadinamą “post doctor” 
kursą, drauge dirbdamas un-to 
ligoninės laboratorijoje. Sėkmės 
jam linki jo mamytė Jadvyga 
Raižienė, sesutė Nijolė Raišy- 
tė, žmona ir jos tėvelis su savo 
bičiuliais. Lietuvišku požvilgiu
V. Raišio laurai labai reikšmin
gi Vasario 16 gimnazijai: jei 
tos molkyklos auklėtiniai kala 
doktoratus, kam peštis dėl šios 
įstaigos mokslinio lygio? Ar ji 
išaulklėja lietuvius? Pažiūrėkite 
į Dr. V. Raišio jauną (šeimą — 
jų namuose kalbama tik lietu
viškai. Taigi jie ne iš tų jaunų
jų, kurie savo šeimoje kalba 
angliškai, o dainuoja lietuviš
kai. Nepasmerkiant visai ir šių 
paskutiniųjų, vis dėl to mums 
maloniau matyti gryną lietu
višką celę, nepaliestą nutautėji
mo sarcomos. šeima augina 
sūnų ir dukrą. (K. F. S.)

f“ PADĖKA 1

Reiškiame širdingiausią padėką p. Walter Rask-Ras- 
čiauskui, American įTravel Service Bureau savininkui, už 
taip gražiai ir rūpestingai pravestą kelionę Lietuvon, 1969 
m. geg. 26 d. — birž. 16 d.

Malonu ir linksma buvo keliauti su Tavimi, Walter.

Povilas Putrimas 
Konstancija Leipus 
Konstantinas Leipus

.................

Povilas C. Gintautas 
(Stephany Dowiatt 
Eileen Quinn 

.............................................................................................

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608

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

Kalbame lietuviškai.

We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

51 5 %

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. 
Earningi are paid at 
maturity.

41
par annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as oft
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

r
6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Smingi cartrtieata, tamad 
tlx month, or ana

V*ar — ln minimum 
amounts of *5,000.00. 
»nd tharaaftar in 
multipla, of (500.00 
Evning, aro p*Mf at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Virginia 1-TIVJ


