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TRUMPAI
Maskva ir Nixono 

kelione
Kelionė j Rumuniją — 

staigmena
MASKVA. — Kelias valandas 

tylėję, sovietų laikraščiai ir ži
nių agentūra Tass paskelbė ži
nią apie JAV prezidento R. Nix 
ono kelionę, bet... nepridūrė jo
kių komentarų. Spėjama, kad 
ypatingai viešnagė Bukarešte 
Maskvai teikia nemažą staig
meną.

Politiniai sluoksniai teigia, 
kad Maskva jau nekartą yra 
reiškusi jautrumą diplomatinio 
protokolo srity. Kadangi sovie
tai save laiko komunistinio pa
saulio vadovu, tai, tokią logiką 
sekant, JAV prezidentas pirmo
je eilėje turėtų lankytis Mask
voje.

Tačiau... pati Maskva atsa
kinga, jei ligšiol, po antrojo pas. 
karo, joks JAV prezidentas ne
galėjo atvykti į Maskvą. B. pre
zidentas Eisenhoweris 1960 m. 
buvo numatęs vykti į Maskvą, 
bet patys rusai, jiems numu- 
šus U-2 lėktuvą, viešangę at
šaukė. Buvęs prez. Johnsonas 
pernai tikėjosi susitikti su 
Kremliaus vadais, bet... įvykus 
Čekoslovakijos invazijai, suma
nymas nuėjo vėjais.

Įtampa Argentinoje
N. Rockefelleris Argentinoje
Prez. Nixono įgaliotinis gu- 

bem. N. Rockefelleris vakar at
skrido į Buenos Aires. Šiandien 
ir ryt jis kelias valandas taria
si su prez. Oogania ir krašto ū- 
kiniais sluoksniais. Gubernato
rius stropiai saugojamas net 
20.000 karių, policijos.

Iš Argentinos jis vyks pasi
tarimams į Domininkonų res
publiką, Haiti, Barbados ir ki
tus Karibų jūros kraštus.
Riaušės tebevyksta, deginami 

pastatai
BUENOS AIRES. — Krašto 

prezidentas Juan Carlos Onga- 
nia užvakar paminėjo trijų me
tų valdymo sukaktį — ji vyko 
studentų riaušių, daugiausia 
nukreiptų prieš JAV įstaigas, 
ir prieš patį režimą, ženkle. 
Penktadienį studentams pasi
priešinus policijai, buvo nušau
tas vienas iš kairiųjų demon
strantų, rašytojas Emilio Jau- 
regui. Buenos Aires ir Rosario 
miestuose kairieji ir studentai 
mėtė padegamas bombas, siek
dami sunaikinti JAV valdomas 
įstaigas. Kai kur buvo degina
mos Rockefellerio iškamšos ar 
JAV vėliavos.

• Sovietų prekinis laivas “Or
ša”, lankęsis Seattle uoste, iš- , 
vyko. Jis buvo atgabenęs JAV 
900 tonų metalo, reikalingo a- 
viacijai. Tai pirmasis laivas, po 
19 metų, su prekėmis lankęsis 
JAV uoste.

Suezo kanalas ir aplinkinės sritys i

Astronautas virsta valdininku: J. 
A. McDivitt, “Apollo 9’’ žygio da
lyvis, vadovaus įstaigai, kuriai teks 
organizuoti būsimus skrydžius į 
mėnulį.

Spaudoje
Ko laukiama iš prancūzų 

politikos?

Birželio 22 d. Pompidou suda
rius naująją Prancūzijos vyriau
sybe, pasaulis domisi: ko iš jos 
lauktina? “Chicago Tribūne” 
dienraštis nurodo, kad 18 minis- 
terių, su Delmas priešaky, atspin 
di Pompidou rinkiminės kompa
nijos metu reikštą mintį — vesti 
labiau lanksčią politiką Europos 
apjungimo ir ryšių su D. Britani
ja kryptimi.

Esą svarbu, kad užsienio rei
kalų ministeriu paskirtas Mauri- 
ce Schumann — europinio ap
jungimo šalininkas. Tas pats pa
sakytina apie opiausių pareigų 
kabinete atstovą, Giscard d’Est- 
aing. Dar neseniai jis buvo įsi
jungęs į Europos Jungtinių Val
stybių komitetą. Tai tarptautinis 
junginys, vadovaujamas Jean 
Monnet, pasisakas už britų įsi
leidimą į Bendrąją Europos Rin
ką.
■Suskilę pasaulio komunistai ir 

SDS jaunuoliai

Chicagoje birželio 18 - 22 d. į- 
vykęs SDS — kovingųjų studentų 
suvažiavimas pasibaigė savotiš
kai: senosios krypties SDS šali
ninkai pasišalino iš Koliziejaus 
patalpų ir nuvyko posėdžiauti ki
tur, gi anų vietą užėmė Pekino 
šalininkai, susibūrę vadin. Pa
žangioje Darbo partijoje. Abi at
skilusios atžalos išrinko savo sek
retorius ir vadovus ir abi skelbia
si esančios “teisėtos” SDS atsto
vės.

Kaip nurodo “Chicago Tribū
ne”, abu sparnai siekia... revoliu
cijos.

SDS jau yra suvaidinusi nemažą 
vaidmenį keliant riaušes univer
sitetuose, dabar gi laukiama prieš 
puolių bei neramumų net iš 
dviejų sparnų.

Skilimas studentuose primena 
lūžį ir pasaulio komunistų tarpe.

Vieni kitus laiko atskalūnais, 
eretikais...

Maskva su Pekinu išsiskyrė 
dėl ideologinių sumetimų ir kiek
viena pusė skelbiasi esanti vie
nintelė, atstovaujanti marksisti
nę — leninistinę “tiesą”, kitą gi 
pusę laiko “atskalūniška ar ere
tiška”.

Paguoda Amerikai, skilus SDS 
yra ta, kad nors abu sparnai pa
siryžę sunaikinti JAV-bes ir net

R. NIXONAS Į AZIJA, RUMUNIJĄ
JAV prezidentas rugpiūčio mėn. pradžioje vyks į Rumuniją jos prezidentui pakvietus 
— Svarbioji savaitgalio žinia buvo staigm ena Maskvai — R. Nixonas liepos 24 d. 
vyks pasitikti iš mėnulio žygio grįžtančius įastronautus, po to lankysis penkiuose Azi
jos kraštuose — Kitus penkis kraštus apl amkys valst. sekr. W. Rogers.

Liepos 23 d. į kelionę aplink 
žemės rutulį

NEW YORK. — Baltieji Rū
mai, jų atstovas R. Ziegler šeš
tadienį New Yorke paskelbė: 
prezidentas R. Nixonas š. m. lie
pos 23 d. išvyks į Ramiojo van
denyno vidurį stebėti nusilei
džiant “Apollo 11”, skrydžio į 
mėnulį, astronautus, po to, jis 
aplankys penkis Azijos kraštus 
ir, grįždamas į JAV, nuvyks į 
Bukareštą, komunistinės Rumu
nijos sostinę tartis su preziden
tu ir partijos vadu Nicolae Ce
ausescu, šiam pakvietus.

R. Nixonas sugrįš į Washing- 
toną rugpiūčio 3 d. ir kitą die
ną susitiks su V. Vokietijos kan 
eteriu K. G. Kiesingeriu.

Rūpestis taika bei pažanga 
Azijoje

Liepos 23 d. išskridęs, prezi
dentas pasieks lėktuvnešį “Hor- 
net” ir liepos 24 d. stebės nusi
leidžiant tris erdvės herojus. 
Tai įvyks 700 mylių į pietvaka
rius nuo Havajų salų ir 300 m. 
nuo Jobnston salos.

Nixonas bus pirmasis prezi
dentas, vykęs pasitikti astronau 
tus ir, šį kartą, stebėti istorinio

Rusų planas - pagrobti "Pueblo"
Laivą pagrobus nišai šį tą 

patyrė
Pernai vasario mėn., “Pueb

lo” laivui jau buvus pagrobtam, 
čekų aukštiesiems kariams bu
vo aiškinta, kad laivą pagrobus, 
tai įgalino rusams patirti apie 
amerikiečių laivų išdėstymą Ra 
miajame vandenyne, be to, jie 
patyrę ir slaptus kodus. Gen. 
Šejna drauge su sūnum ir jo 
sužadėtine pasitraukė į Vaka- j 
rus, į JAV praėj. metų kovo m.

Čekų pabėgėlio — generolo 
straipsnis JAV-se

NEVV YORK. — Čekoslovaki
jos gen. Jan Šejna, pasitraukęs 
į Vakarus ir šiuo metu gyvenąs 
New Yorke, savo straipsnyje, 
paskelbtame “Reader’s Digest” 
liepos m. laidoje, teigia: “Pueb
lo” laivo pagrobimas iš tikrųjų 
buvęs sovietų sugalvotas žygis.

Vieno priėmimo Prahoje me
tu, sovietų gynybos minister.'s, 
marš. A. Grečko, šejnai pasi
sakęs, kad Sovietų Sąjunga pa
siryžusi “suniekinti JAV-bes, pa 
grobdama jų žvalgybinį laivą”. 
Tas pasikalbėjimas įvykęs dar 
pusmetį prieš laivą Š. Korėjai 
pagrobiant.

Čekoslovakijoje .
Naujas rūpestis režimui: kaip 
palaužti darbininkų, studentų 

solidarumą?
PRAHA. — Vienoje didžiųjų 

sostinės metalo įmonių, CKD, 
neseniai vos nekilo darbininkų 
•streikas. Jis neįvyko, bet 40 įmo 
nės komitetų atstovų susirinkę, 
balsavimo kėliu, pritarė rezoliu
cijai, kuria smerkiamas naujo
jo Prahos režimo įvykdytas če
kų studentų sąjungos uždary
mas.

Vis labiau ryškėjąs studentų 
ir darbininkų solidarumas kelia 
režimo rūpestį. Jam ypatingai 
rūpi palaužti trijų pasipriešini
mo židinių sąjungą — studentų, 
prof. sąjungų ir intelektualų.

Po buvusios streiko grėsmės, 
CKD įmonės atstovai kelias va
landas tarėsi su metalo darbiniu 
kų prof. sąjungos vadovu, V.

Vakarų civilizaciją, tačiau jie 
mažai grėsmingi jau vien dėl to, 
kad nesugeba savo jėgas sutelk
ti į vieną, stiprų ir veiksmingą 

I vienetą.

žygio pabaigą. Tai įvykdęs, jis 
pradės kelionę į penkis Azijos 
kraštus: Filipinus, Indoneziją, 
Thai (Siamą), Indiją ir Pakis
taną.

Nixonas jau anksčiau yra pa
reiškęs, kad jam rūpi “taikos bei 
pažangos” klausimai Azijos kra 
štuose. Jis numatęs su penkių 
kraštų vadais aptarti klausi
mus, turinčius ryšio su tų kraš
tų saugumu, taikos patikrinimu 

• Azijoje, be to, priemonėmis pa- 
, tikrinti pažangą bei gerbūvį.

Prez. Nixonas liepos 23 d. pra
dės svarbią kelionę, lankysis ir Ru-

• Japonijoje 1968 m. buvo re
kordinis skyrybų skaičius — iš
siskyrė 86.921 pora.

• Viesulai, liūtys užvakar ir 
vakar siautė keliose Vid. Ame
rikos valstijose. St. Louis mies
te, Mississippi upėje paskendo 
turistams skirtas “St. Maria” 
laivas.

KALENDORIUS
Birželio 30 d.: šv. Povilas Ap., 

šv. Emilija, Skaldąs, Novilė.
Liepos 1 d. : Brangiausio Jė

zaus Kraujo šventė. Šv. Aronas, 
šv. Jutvara, Gendrutis, Liepa.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
vis šilta, galimi krituliai su per
kūnija, temp. sieks 80 ir dau
giau 1. F., ryt — kiek vėsiau, 
mažiau drėgmės.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:28.

Toman. Jam pareikšta, kad 
sąjungos, apjungiančios 90.000 
darbininkų, tarpe pasireiškusios 
nepasitenkinimo nuotaikos vis 
aštrėja. Darbininkai pasipiktinę 
studentų sąjungos uždarymu. 
Dėl to buvo norėta paskelbti 
vienos valandos streiką įmonė
je.

Prahos spauda apie įtampą 
bei nepasitenkinimo apraiškas 
darbininkų tarpe nepaskelbė nė 
vieno žodžio.

Kelionė į Azijos kraštus turi 
ryšio ir su politine jų ateitimi, 
nes, kaip politiniuose sluoksniuo 
se nurodoma, JAV nenorinčios 
ateity įsivelti į naujus konflik
tus Azijoje.

Valst. sekretorius W. Rogers 
drauge su Nixonu vyks į Filipi
nus ir Indoneziją, po to jis at
skirai keliaus į penkis kitus kra 
štus; P. Korėją, Japoniją For- 
mozą, Australiją ir Nauj. Zelan
diją.

Ar aplankys ir Vietnamą? 
Neaišku

Prezidentas nenumato vykti 
į P. Vietnamą, tačiau jei jis ir 
būtų tokiam žygiui pasirengęs, 
tai būtų laikoma paslapty.

Kiekvienu atveju, pradedant 
liepos 25 d., apsilankęs penkiuo
se Azijos kraštuose, Nixonas iš 
Azijos darys šuolį, greičiausia 
per Italiją, į Rumuniją, komu- 

I nistinio režimo kraštą, kuris ryž 
tingai siekia išlaikyti nepriklau
somą politinę kryptį ir nenori 
aklai paklusti Maskvos vadova
vimui.
Pakvietė prieš kelis mėnesius

Prez. Nixonas vyks į- Rumu
niją, jį dar prieš kelis mėnesius 
pakvietus prezidentui N. Ceau
sescu. Washingtone manoma, 
kad Nixomas yra gavęs ir kitų 
rytų Europos valstybių pakvie
timus — šiuo metu dar neskel
biama, kurie tie kraštai.

Nurodoma, kad kelionė į Bu- ! 
kareštą nereiškia “mosto prieš 1 
sovietus”. Vienas prezidento pa
tarėjų pažymėjo: “Rumunija y- 
Ta suvereninis kraštas ir mums 
nėra jokio reikalo, prieš prezi
dentui vykstant į Rumuniją, pa
sitarti su Maskva”.

Rumunijos prezidentas susirū 
pinęs kalbėtis rytų - vakarų san 
tykių pagerinimo klausimais, 

i Panašus ir JAV noras — joms 
rūpi draugiškesni ryšiai su R. 
Europos kraštais. Nixonas, eili
niu piliečiu būdamas, jau yra 
lankęsis Bukarešte.
Pirmasis prezidentas komunistų 

žemėje po 1945 m.
Prez. Nixono kelionė į Buka

reštą (greičiausia, rugpiūčio 1 
ar 2 d.) bus pati pirmoji JAV 
prezidento viešnagė komunisti
nio režimo krašte po 1945 m. 
Tais metais, vasario 3-11 d. 
Jaltos konferencijoje, Kryme, 
lankėsi ir su Stalinu bei Chur- 
chilliu tarėsi anuometinis JAV 
prezidentas F. D. Rooseveltas.

R. Nixonas, būdamas vicepre
zidentu, yra lankęsis Maskvoje 
ir Lenkijoje. Čia jis lenkų minių 
buvo šiltai sveikinamas.

Trys svarbios kelionės
per šešis valdymo mėnesius
Šiuo metu neaišku, kas lydės 

Nixoną kelionėje į Rumuniją. 
Drauge su Nixonu vyks jo žmo
na (pradedant viešnage Mani
loje, Filipinuose) ir, galimas da
lykas, ir patarėias užsienio klau 
Simais, dr. H. Kissinger.

Liepos 23 d. pradedamoji Nix 
ono kelionė bus antroji į Ramio
jo Vandenyno sritis — birželio 

. 8 d. Midway saloje jis buvo su
sitikęs su P. Vietnamo preziden
tu. Kita stambi kelionė anapus 
JAV ribų vyko vasario 23 — 
kovo 2 d., kai R. Nixonas aplan
kė penkis Vak. Europos kraš
tus, NATO narius ir Vak. Ber
lyną.

Kaina 10 o. Nr. 152

JAV bombonešiai smarkiai puola priešo telkinius P. Vietname

Pekinas: Maskvos planas,
tai - agresijos kėslai

Tai “karinė sąjunga prieš 
Kiniją”

TOKIO. — Kom. Kinija už
vakar puolė Maskvos planą Azi
joje organizuoti “kolektyvinio 
saugumo sistemą”, žinoma, ru
sams vadovaujant. “Naujosios 
Kinijos” žinių agentūra teigia: 
tai būtų karinė sąjunga, nukreip 
.ta prieš Kiniją, be to, Maskvos 
pianas reiškia “ginklą, kuriuo 
pasinaudodami sovietai toliau 
vykdytų savo imperialistinę ag
resijos politiką bei ekspansiją 
Azijoje”.
Rusai sieks tarpusavio pagalbos 

sutarčių
Londono diplomatinių sluoks

nių žiniomis, Kremlius pasiry
žęs į savo planą įtraukti įma
nomai daug Azijos kraštų, pra
dedant Indija, baigiant Ceilonu 
ir Mongolija. Jis nori su jais 
sudaryti nepuolimo, tarpusavio 
pagalbos, ūkinio bendradarbia
vimo ir net saugumo sutartis.

Traukinio nelaimė
Viena mirties auka — kunigas 

iš New Jersey
GLENDALE, Maryland. — 

Greitasis traukinys “Silver 
Star”, šeštadienį vykęs iš New 
Yorko į Miami, netoli Glendale, 
apie 20 mylių atstu nuo Wash- 
ingtono, nuriedėjo nuo bėgių. 
Sužeista apie 130 keleivių, keli 
jų sunkiai. Vienas kunigas — 
italas, iš New Jersey valst., mi
rė, dar prieš jį nugabenus į li
goninę.

• Indijos min. pirm. I. Gan- 
dhi, 5 dienas viešėjusi Japonijo
je, atvyko į Jakartą, Indonezi
joje.
• J. Tautų gen. sekr. U Thant

kitais metais vyks į “Expo-70”, 
tarpt, parodą Japonijoje .

Ar tas karo dievaitis neužstoja mums “saulės’’?- (Karui ir vidaus rei
kalams skiriamų lėšų santykis — iš JAV spaudos).

Teigia: rusai esą nesaugūs
Kinų agentūra dar nurodo, 

jog sovietai, po buvusių įsiver
žimų į Kinijos žemę — Chempai 
salą, buvo pasiuntę daugiau 
kaip 20 delegacijų į kraštus ap
link Kiniją. Sovietai, jausdami 
“pasaulio gyventojų revoliuci
jos artėjančias audras”, pasi
juto esą labai nesaugūs. Prie
šingai Maskvos teigimams, jos 
pasiūlymas Azijos kraštams 
jau pačioje pradžioje susidūrė 
“su šalta, neigiama tų kraštų 
laikysena”.

Beždžionė aplink žemę
Po 30 dienų atgal į žemę
CAPE KENNEDY. - Vakar 

naktį į erdvę, kelionei aplink 
žemę paleista raketa su vienin
teliu keleiviu — 14 svarų bež
džione “Bonny”.

Numatoma, kad raketa skris 
aplink žemę 30 dienų ir sugrį
žusi pateiks svarbių duomenų 
ypač medicinos srity. Jei būtų 
reikalo, tai raketa su beždžione 
į žemę būtų nuteista ir anks
čiau.

VfiL “PAGROBTAS” 
LĖKTUVAS 

Užpuolikas buvo girtas
MIAMI. — Užvakar į Kubą 

nukreiptas jau trečias lėktuvas 
šią savaitę. Šį kartą Eastern 
keleivinį lėktuvą, su 104 kelei
viais ir įgula, į Kubą per prie
vartą, su peiliu rankoje, nukrei
pė girtas asmuo. Lėktuvas iš 
Baltimorės skrido į Miami.

Tą pačią dieną lėktuvas su 
keleiviais atskrido į Miami. Už
puolikas liko Havanoje.

• JAV žvejų laivas, birželio 
18 d. sulaikytas Ekvadoro, ta
riamai pažeidęs krašto terito
rinius vandenis, turįs sumokėti 
baudą 41.200 dolerių.
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DVIEJŲ MOKSLO DAKTARŲ 
JUNGTUVES PASITINKANT

Tai buvo prieš septynerius 
metus: 1962 metų pavasarį. 
Tuomet jauna lietuvaitė, pasižy
mėjusi balerina — Aurelija Gin
čauskaitė su puikiais pažymiais 
baigė viduriniąją mokyklą. Jos 
tėvai savo 17 m. amžiaus duk
relei surengė šaunias (vaišes, 
kurias “Drauge” gabiai aprašė 
jau j amžinybę nukeliavęs rašy
tojas Albinas Valentinas. Su
žymėjęs jaunosios Aurelijos 
veiklą jūrų skautų eilėse, bale 
te ir kitur, Valentinas pažymė
jo: “Baletas jai 'buvo dėl viso 
ko, o toliau Aurelija yra pasi
ryžusi studijuoti mediciną. To
dėl visi linkėjome ateityje jai 
būti tokia pat sėkminga dakta
re, kaip kad buvo balerina”.

Per tuos septynerius metus 
daug vandens nutekėjo. Albino 
neturime mūsų tarpe, tačiau 
jo linkėjimai Aurelijai išsipil
dė: ji prieš kelias savaites iš 
Indianapolio Medicinos mokyk
los parsivežė daktarės diplomą.

Nelengvi buvo tie metai jau
najai Aurelijai. Ji pradžioje pa
suko į Ulinois universitetą Ur 
banoje, kur per 3 metus gavo 
bakalauro laipsnį. Ji dar ten 
plačiai reiškėsi studentiškoje

Dr. A. G.nčauskaitė
veikloje: šoko lietuvių taut. šo
kių grupėje, buvo tarptautinės 
studentų organizacijos egzeku- 
tyviniame komitete ir kitur.

Sunku jai buvo patekti į Me
dicinos mokyklą, tačiau Aure
lija pateko ir ypatingai gerai 
mokėsi.
Medicinos daktarės diplomas ir 

vestuvių žiedas
Dar studijuodama Urbanoje, 

Aurelija pamilo ten studijavusį 
Vytautą Palčiauską. Jis ten 
buvo irgi vienas iš darbštesnių- 
jų studentų. Tačiau kuomet ji 
išsikėlė į Medicinos mokyklą, 
Vytautas pasiliko Urbanoje ir
gi siekti doktorato. Jiedu nuta
rė palaukti dienos, kol abu pa
sieks daktaro laipsnių, o tada 
jau sumainys žiedus. Taip ir 
padarė: viena Indianapolyje, 
kitas — Urbanoje kruopščiai 
studijavo. Vytautas šių metų 
birželio viduryje iš Urbanos 
parsivežė fizikos daktaro diplo
mą. Pora bus sutuokta liepos 
5 d. Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
East Chicago, Ind. Tos dienos 
vakare Vogei restorane Whi- 
ting, Ind. įvyks vestuvių vaišės.

Šiandien džiaugiasi ir Aure
lijos tėveliai — [Michalina ir 
Bronius Ginčauskai, kad jų pa
stangos nenuėjo veltui. Ko gi 
daugiau lietuviai tėvai gali lauk 
ti iš vaikų: pasisekimo moks
le, lietuviškos šeimos sudary
mo, padėjimo artimui. Aurelija 
specializuosis iSt. Lūkės - Pres- 
byterian ligoninėje kraujo ir 
vaikų ligų srityse. Kuomet tik 
sąlygos leis, Aurelija vėl žada 
grįžti į lietuvišką veiklą.

Užburtoji fleita
Gal ne vienas Chicagos, o 

taip pat ir kitų miestų lietuvis 
matė S. Velbasio baleto studi
jos pastatytą veikalą “Užbur
toji fleita”, šiame balete Aure
lija šoko pagrindinę rolę, vai
dindama ūkininkaitį Luką. Ten 
vargšui Lukui reikėjo daug ne-,

sėkmių pakelti, kol pasiekė už
sibrėžto tikslo. Tačiau jam daug 
pagelbėjo rastoji užburta flei
ta, kuria užgrojus, kiti žmonės 
pradėdavo šokti prieš jų norą. 
Lukas šios fleitos pagalba j sa
ve palenkė daug žmonių, jo prie 
šų ir laimėjo mylimosios Lizos 
ranką. Baletas tada baigėsi ben 
dra švente ir šokiais.

Atrodo, jog Aurelija stebuk
lingąją fleita buvo radusi ne tik 
scenoje, bet ir gyvenime. Daug 
kliūčių ji buvo sutikusi, tačiau 
visas nugalėjo ir pasiekė to, ką 
tik norėjo. Tačiau realybėje ji 
buvo mergina: laimėjo ne Lizos, 
o Vytauto ranką. E. T.

Mūsų kolonijose
Lavvrence, Mass.

— Birželio 7 d. 2 vai. p.p. į 
šv. Pranciškaus bažnyčią buvo 
atvykęs iš Bostono J.E. vysk. Ri- 
ley ir suteikė 74 -m jaunuo
liam sutvirtinimo sakramentą bei 
palaimino šv. sakramentu-

— Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas kun. Petras Šakalys bir
želio 15 d. buvo išvykęs į Belle- 
villę, Ilk, j savo giminaičio vysk. 
Antano Deksnio konsekraciją. Sa 
ko, kad konsekracija buvus labai 
iškilminga. Šv. Mišios buvo lai
komos lotyniškai, o tarpuose la
bai gražiai giedamos lietuviškos

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

Interest Compounded Daily, 

Paid Quarterly

STANDARD 
FEDERAL
Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $143,000,000.00 ■ Reserves and Surplus over $11,500,0001)0 (more than twice the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M. - 8 P.M. Tues., Fri. 9 A.M. - 4 P.M. Sat. 9 A.M. -12 Noon VVed.—No Business Transacted

A. Ginčauskaitė (kairėje) išpildo programą viename parengime. 
Akordeonais groja Eglė ir Ąžuolas Stelmokai.

giesmės.
— Birželio 19 d. 7 vai. vak. 

šv. Pranciškaus bažnyčioje buvo 
įteikiami trylikai mokinių, bai- 
dusių šios parapijos mokyklą 
(8 sk.), diplomai.

— Liepos 13 d. numatomas vy
rų Šv. Vardo draugijos piknikas 
Palangos vasarvietėje, o rugpiū
čio 17 d- ten pat numatomas di 
dysis parapijos piknikas.

— Lawrenco gyventoja M. 
Jančienė, kun. Jono Jančiaus, M-- 
IC motina, prieš keletą savaičių 
sunkiai apsirgo, paguldyta ligo
ninėn, buvo beviltiškoj padėty,

bet dėka sūnaus kun. Jono ir dr. 
Miškinio rūpesčio ic pastangų pa- 
maža taisosi.

J. Sk.

— Kiekvienas bet kada gyvenęs 
tironas tikėjo laisvę — laisvę sau.

— E. Hubbard

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-507A

_ Amerikoj kasmet investuo
jama 50 mil. dol. siekiant sau
gumo keliuose.

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

akušeri.) a ir mot KR U ligos 
GINEKOIZKHN® CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skani bl ntl S 7 4 - 8 012

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

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

Koute 25. Elgin Illinois

-•tisas 5118 Wesi SSrd Streel 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezld.: 3241 West (fflth Place 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Ik*. 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Califomia 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-1042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGLIA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, peuKtadte

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma
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Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už- skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.S prašymus' * niaJ’ 8:30 12.00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susltarlma: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-A9A0

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOOTNftS LIGOS

Crawford Medical Building
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moAvu Ilgos
GinekologlnS Chirurgija 

6182 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad.. antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo B lkl 8 v.v 
šeštad nuo l Iki 4 vai 

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

> iYDYTOJAS IK • HlRURGAč 
Bendra praktika

2815 W. 7lst Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 tkl 9 v. v. 
šešt nuo 9 Iki 12 vai . arba suslta 
rus.

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

JYDYTOJAS ir chirurgas
3844 W 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-138-

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

1407 So, 49th Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ii 4-7 Trečiai, 
ir šeštad tik susitarus

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—t vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KŪDIKIU IH VAIKĮ? ŪGĮ? 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
tl vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

t Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PriimlnSJa tik susitarus.

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

• Redakcija dirba kasdien
S.3O _  4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT,
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS EIGOS 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimų 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h

B e nk tad. 8 v. r. lkl 9 v. v, Treč. 1. 
eštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
šPEC. ORTHOPEPIJOK LIGOS 

2745 VVest 69th Street
iTel. 737-2290 ofiso ir rezidenc l
Priima Ilgumus (lktal susitarus — 

By appt. 1

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7įsi Street 

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

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

OR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-107] 

Vizitai pagal susltarlma

Adresas: 4255 VV. 63rd Stre 
Ofiso tel, REUanee 5-4410

Rez. GRoveblU 0-0617 
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vi 
antr, lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. 
Ir vakarais pagal susitarimų.

uiuhujas ir CHIRURGJ 
Bendra praktika lr chirurgijaOfisas 2750 W. 71st KtreS, 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10— 
▼. r.. 2-8 V. vak. šeštad. 1-4 v. 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždary 

_______Rezld. tel. VVA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA HI MOTEI
LIGO8

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospeet 8-1223

Onso vai.: Pirm., antr.. Treč 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Ik 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr k 
laiku pagitl sualtarlmų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Trečiad. Ir šeštad. už,mrviT

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG! 

6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6__ s
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 po

lr kitu laiku pagal susitarimų,

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. Rjj; 4.J

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGj 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 lkl 8 v 

Treč. Ir fie&lad. pagal susitaria

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Xal,„: RP«H1^d ,ua'2trad - Penktad. 1-4
ik&Lki- “„u.
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Lietuviškasis auklėjimas ir

VASAROS STOVYKLOS
Vasaros laikas ir su juo glau

džiai susijęs atostogų metas 
yra visų labai laukiamas ir 
mėgiamas. Dažnas iš dirban
čiųjų ar besimokančių jau iš 
anksto planuoja, kaip geriau 
šį trumpą ir labai brangų lai
ką tinkamai sunaudoti, kūno 
ir dvasios jėgas atgaivinti. 
Šiuo metu mūsiškių atostogos 
reiškiasi kelionėmis, poilsiu va
sarvietėse, įvairiomis išvyko
mis, savųjų ir pažįstamų lan
kymu ir kitokiais būdais.

Mūsų jaunimas, ilgai ir įtem 
ptai mokyklose dirbęs, turi 
progą kuriam laikui nuo kny
gos atsiplėšti, palikti tvankias 
klases, įtemptus egzaminus. 
Vieni juos pakeičia poilsiu, ra
mybe, kiti gi įvairiu kitu dar
bu įmonėse ar įstaigose, kur 
stengiasi sukaupti kiek lėšų 
ateities studijoms.

*
Šiame krašte mes, lietuviai, 

iš esmės sena žemdirbių tau
ta, gyvename beveik išimtinai 
miestuose ir tai dideliuose — 
milijoniniuose. Miestas teikia 
daugelį kultūrinių ir civilizaci
nių patogumų, bet drauge ir 
daugiausiai žmogaus organiz
mą nualina, dvasines paiėeas 
iščiulpia. Sakysime, oro užter
šimas, dabar jau tarptautine 
problema virstąs, niekur nė
ra taip didelis, kaip Amerikos 
miestuose.

Taigi gerai daro tie. kurie 
kad ir neilgam laikui išvvksta 
iš miestų, juos gamtos aplinka 
pakeičia.Viena iš realių pakei
timo formų yra stovyklavi
mas, Juo suprantamas laikiną 
gyvenimą gamtos prieglobsty
je. palapinių ar barakų grupi
nėje ar pavienėje sodyboje, pa
tiems apsirūpinant įvairiais 
reikmenimis. Tiek medicinos 
darbuotojai, sveikatingumo 
sveikatingumo ūdytojai, tiek 
pedagogai stovyklas laiko iš
kiliausia organizacinio gyve
nimo forma, teigiamai vertina 
visuomeniniu ir pedagoginiu 
požiūriu.

Stovyklos turi tą gerą pu
sę, kad joje nėra “ponų” ir 
“tarnų”, kad visi yra lygūs, 
visi turi dirbti, tvarkytis, ak
tyviai reikštis stovykliniame, 
visuomeniniame gyvenime, da
lintis rūpesčiais ir džiaugs
mais. Priaugantįjį jaunimą jos 
įpratina prie tvarkingumo: 
nustatytu laiku keltis, ruoš
tis, valgyti, dirbti, mankštin
tis, maudytis, linksmintis, mel 
stis ir gulti. Ir gerokai savo 
tėvų ar mamyčių išlepintas sū
nelis, dukrelė, namie vengiąs 
bet kokio sunkesnio darbelio, 
stovykloje dažniausiai virsta 
darbščiu ir nagingu darbinin
ku, sumaniu ir išradingu sto
vyklautoju, pagei nininkų.

Visų kraštų pedagogai aukš
tai vertina stovyklas kaip mo
derniausią jaunimo auklėjimo 
priemonę, nes jos gražiai pa
pildo tėvų ir mokyklinį auk
lėjimą, grūdina jaunų žmonių 
organizmą, atveria miesto vai
kams Kūrėjo gamtos grožį ir 
leidžia naudotis jos malonu
mais. Sumanūs stovyklų va
dovai, programų vedėjai bei 
instruktoriai, jeigu tik reikia
mas jų skaičius stovyklų me
tu būna, sugeba užimti stovvk- 
lų dalyvius, atitraukti juos 
nuo blogų įpratimų, 'alingų

Spaudoj ir gyvenime

MOTINA IR JAUNUTIS SAVANORIS
Ryžtingu pasišventimu Ant Ski- 

riaus leidžiamos “Lietuvių Dienos”, 
redaguojamos poeto Bern. Brazdžio
nio, yra patrauklus, iliustruotas mū
sų kultūrinio gyvenimo veidrodis.

Naujausiame numeryje daugiau 
vietos skiriama išryškinti Lietuvių 
operos laimėjimus su “Danos” pa
statymu; paminima New Yorko ope
retės choro auksinė sukaktis. Ypač 
įspūdingas K. Uoginio straipsnis a- 
pie savanorius. Čia aptinkame šį 
neužmirštamą faktą;

‘Vasario 12 d. (1919 m.), išmu-

papročių, nuo rūkymo, alkoho
linių gėrimų vartojimo ir kt.

Lietuviškoji visuomenė sto
vyklas ypatingai vertina ir to
dėl, kad jos yra lietuviško auk
lėjimo gal taikliausias tęsinys. 
Mūsų stovyklose beveik išim
tinai surenkami tik vienų lie
tuvių vaikai, stovyklos kalba 
— lietuvių kalba, stovyklos dai 
na, šūkiai, komandos, įsaky
mai, potvarkiai, įvairūs pra
nešimai, biuleteniai — tik lie
tuviški. Net ir lietuviškai silp
nai mokąs per 2-3 savaites 
stovyklavimo padaro nemažą 
kalbos pažangą.

Stovyklavimo paprotys yra 
senas. Tai greičiausia dar prieš 
istorinių laikų klajoklių "išra
dimas”. Įvairias stovyklavimo 
formas lietuviai prak ukavo iš 
seniausių laikų (šienavimo, žu 
vavimo, medžioklės, galvijų 
ganymo išvykos, naktigonės 
su ugnies kūrenimu ir maisto 
gaminimu ir kt.). Of’cialiais 
lietuvišku stovyklų pionieriais 
reikia laikyti skautų organiza
ciją. Visa Baden Powellio su
kurta auklėjimo sistema — pa
remta gamtos pažinimu ir sto
vyklomis. Ilgainiui skautus pa
sekė moksleiviai, jaunimo ir 
sporto organizacijos. Plačia 
prasme stovyklavimą praktika 
vo kariuomenė.

Išeivijoje stovyklas prakti
kuojame plačia prasme jau 20 
metu. Mūsų laikais stovyklas 
ruošia ne vien tik skautai, bet 
ir ateitininkai, kai kurios vie
nuolijos, organizacijos. Reikia 
džiaugtis, kad mūsų stovyklos 
būna gerai organizuotos, draus 
mingos, darbingos, įspūdingos. 
Lietuvos valdiškus miškus šia
me krašte ir Kanadoje baigia 
pakeisti gerai ir patogiai įreng 
tos lietuvių nuosavos stovyk
lavietės. Stovyklavimo mokes
tis nėra brangus, taigi prak
tiškai stovyklavimas beveik 
visiems įmanomas.

Reikia pasidžiaugti, kad sto
vyklavimą ima pamėgti ir vy
resnieji. Prie jaunimo stovyk
lų vis dažniau ima burtis tė
vų stovyklos, kartais kiek pa
dedančios, kartais truputį truk 
dančios stovyklautojams. Rei
kia iškelti mūsų stovyklų va
dovus, kurie yra patyrę, pla
ningi, pramatą, o svarbiausia 
pasišventę, dirbą su jaunimu 
be realiesnio materialinio at
lyginimo (dažniausia visiškai 
veltui). Tškeltini tėvai, kurie 
savo vaikus į jaunimo stovyk
las leidžia, dažnai iš įvairiau
siu tolimų vietų į vieną lietu
višką stovyklavietę suvežą.

Bet stovyklos nėra vien tik 
skautų, ateitininkų, vaiktj tė
vų ar vienuolijų rūpestis. Kaip 
jaunimas yra visos mūsų tau
tos nuosavybė, taip lygiai vi
sų remtinos ir stovyklavimo 
pastangos. Taigi visos mūsų 
centrinės organizacijos ir jų 
padaliniai, o taip pat vaikų 
neturintieji tėvai turėtu pa
remti stovyklas, stovyklaujan
čius jaunuolius ne tik morališ
kai, bet ir materiališkai — 
aukomis. Lietuviškos stovyk
los nėra pramoga, bet mūsų 
jaunimo lietuviško auklėjimo 
neatskiriama dalis, ir tai viena 
iš pačių svarbiųjų, kurios nie
kada neturime pamiršti.

b. kv.

šant bolševikų batalijonus iš JeznOj 
(šį kartą kautynėms vadovavo lie
tuvis k-kas St. Zaskevičius), einant 
grandinėje, jaunas savanoris (Ado
maitis) miestelyje susitiko motiną. 
Vargšė motina, apglėbusi sūnų 
pro' ašaras kalbėjo: “Sūneli myli
mas, kokia laimė! Taip netikėtai su
tikau tave, Lietuvos kareivį, svei
ką! Palik valandėlei draugus ir už
eik grįčion — nors pavalgysi”. O 
savanoris, nors jaunutis, išbučiavęs 
motiną, rimčiausiai kaip didelis, at
sakė: “Mama, skubėk į šalj! Čia pa-

SOVIETU NUOLAIDOS
Nutarimų prieštaravimai ir taikos sambūvis

Beveik keturiuose smulkiais 
rašmenimis spausdintuose laik
raščio puslapiuose komunistų 
partijų nutarimai bando derinti 
ugnį su vandeniu. Nutarimai 
rašyti paskubomis. Juose ta pa
ti nrntis apsukomis kartojama. 
Kai kurie teiginiai prieštaringi 
ne tik sovietinei santvarkai, bet 
ir sovietinės komunistų parti
jos programai.

Nutarimuose neužsimenama 
Kinija, nutylimi Sovietų nesu
tarimai su kai kuriomis užsie
nio komunistų partijomis ir ko
munistų partijų savybės kova. 
Tekalbama apie demokratinę 
santvarką, lyg komunistų parti
jos būtų atsisakiusios proleta
riato diktatūros.

Didžiausias dėmesys kreipia
mas į komunistų partijų vieny
bę, kuri turi išaugti savaimin
gai į tarptautinį komunizmą, 
kovą prieš kapitalistus ir impe
rializmą. Šiai kovai vesti ieš
koma talkininkų kraštuose, ku
riuose siekia įsigalėti.

Taikos sambūvis
Nutarimuose pasakyta: “So

vietai remia bet kurią išsilais
vinimo kovą. Sovietinės para
mos niekas negali atstoti”.

Pasak nutarimų, kova turi 
būti vedama prieš imperializ
mą ir kapitalistų monopolijas. 
Vakariečių imperializmui pa
laužti naudojama John Foster 
Dulles apsupimo politika. JAV 
užsienio reikalų ministeris dėjo 
pastangas apsupti Sovietus su
laikyti jų veržlai, dabar komu
nistai ryžtasi apsupti vakarie
tiškas galybes, kaip Japoniją, 
nutylint Kiniją.

Taikos sambūvis yra tik vie
na kovos priemonių imperializ
mui pažaboti:

“Taikaus sambūvio politika 
yra kliūtis imperializmo mėgi
nimams įveikti savo" vidaus prieš 
taravimus, imperializmui didi
nant tarptautinį įtempimą ir 
kurstant karo pavojaus židinius.
Ši politika nereiškia nei to, kad 
išlieka socialinis ir politinis sta
tus quo nei ideodoginės kovos 
susilpnėjimo. Ji padeda plėtoti 
nacionaliniu ir pasauliniu mastu 
klas:nę kovą prieš imperializ
mą”.

Socializmo prieštaravimai
Nutarimuose užtinkame tei

gimą:

GEDIMINAS GALVA

vojinga! Manęs tu nežiūrėk — 
kareivis, ir nebijau”.

Motinos širdis, matyt, nujautė, 
kad daugiau savo sūnelio gyvo ne
bematys. Atsisveikindama, ašaroms 
pasruvusi, bučiavo savo sūnelj-ka- 
reivėlį, ir palaiminusi kryžiaus žen
klu, braukdama ašaras, nuėjo savu 
keliu. Tai menininko teptuko ar ki
no filmo vertas reginys! Neužilgo 
priešo kulka pakirto jaunąjį sava
norį.” J. Daugi.

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj
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10

Važiuojam toliau. Už kalniuko visa pieva nusėta 
nematytais žvėrimis, kurie smailomis barzdomis ir ries
tais ragais atrodo kaip buivolo seneliai, tokie susitrau
kę ir seni. Tai vadinamieji “wildbeests”. Jie ganosi tūks
tančiais bandose, kurias sudaro patelės ir kurioms va
dovauja po vieną patiną. Patinai paprastai labai pavy
dūs ir kovoja už savo poziciją, kurios nenori prarasti 
varžovui. Tai gausiausia laukinių žvėrių rūšis, kurios 
priskaitoma daugiau kaip 450,000 galvų vien Serengeti 
parke. Afrikos parkas tai nėra kaip pvz. Chicagos Mar
ąuette parkas, bet užima tūkstančius kvadratinių mylių.

Nesiseki mums. Dabar visi užsidegę pamatyti liū
tus ir niekas kitas nedomina. Liūtai gi kažkur išsislapstę 
ir nė vieno nėra. Pagaliau sustojam tarp medžių poil
siui ir užkandžiui. Aplink čirpina maži geltoni paukšte
liai kaip kanarėlės. Jie tokie drąsūs, kad beveik nuo 
rankos lesa. Šakas aptūpę super sterling būriai. Tų 
paukštelių gelsvai rudi pilveliai ir ryškiai mėlynos nu
garėlės. Jų plunksnos žiba prieš saulę kaip nulakuotos. 
Maisto likučius išbarstom ant žemės ir juos apipuola bū
riai spalvingų sparnuočių.

Harrison buvo pažadėjęs nuvežti mus kur nors į 
masajų kaimą ir parodyti, kaip jie gyvena. Dabar pri

“Socializmo prigimtis neturi 
tokių prieštaravimų, kokie yra 
būdingi kapitalizmo prigimčiai. 
Kai tarp socialistinių šalių ky 
la vienokie ar kitokie nesuta
rimai, kuriuos sukelia jų skir
tingas ekonominio išsivystymo 
lygis, skirtinga socialinė struk 
tūra, tarptautinė padėtis, kurie 
susiję su jų nacionalinėmis y- 
patybėmis, tai tokie nesutari
mai gali ir turi būti sėkmingai 
sprendžiami proletarinio interna 
ciolizmo pagrindu, draugiškai 
svarstant ir laisvanoriškai bro
liškai bendradarbiaujant. Jie ne 
turi pažeisti vieningo socialisti
nių valstybių fronto prieš impe
rializmą”.

Šiame pokaryje vakariečiai 
nesutarė, tačiau jų nesutarimai 
nė iš tolo nesugretintini su so
vietų pagieža Kinijai,, su trin
tim Kuboj ir komunistais — 
reformų šalininkais. JAV darė 
politinį, ūkinį ir karinį spaudi
mą į kai kuriuos Šiaurinio At
lanto narius, bet jo negalima 
lyginti su Sovietų kova prieš 
Jugoslaviją, Čekoslovakiją, Ru
muniją ir kai kurias vadinamas 
“liaudies respublikas”, nemi
nint Azijos kraštų.
Sovietų nuolaidos prieš jų norą

Kai Sovietai stiprina priespau 
dą savo krašte, rusina kitas tau 
tas, varžo jų laisvę ne tik ūkio 
srityje, bet ir kultūriniame ba
re, persekioja ir kalina engia- 
ir mes tvirtai giname visų na- 
tariimuose:

“Mes, komunistai, stojame 
prieš bet kurių formų nacijų 
ir nacionalinių mažumų engimą, 
pasisakome už tai, kad kiekvie
na nacija ar nacionalinė grupė 
vystytų savo kultūrą ir kalbą, 
ir mes tvirtai giname visų na
cijų apsteprendirūo teisę.

Ne iš gero sovietinė partija 
leido įsprausti į nutarimus to
kią pastraipą:

“Naujo tipo tarptautinių san
tykių formavimasis, broliškos

socialistinių valstybių sąjungos 
vystymasis — sudėtingas isto
rinis procesas. Socialistinei re
voliucijai nugalėjus daugelyje 
šalių, socializmo statyba vyk
doma bendrų dėsningumų pa
grindu, vystoma įvairiomis for
momis, atsižvelgiant į konkre
čias istorines sąlygas ir nacio
nalines ypatybes. Sėkmingas 
šio proceso vystymasis reikalau 
ja griežto proletarinio interna
cionalizmo principų laikymosi, 
savitarpio pagalbos ir paramos, 
lygiateisiškumo, suverenumo, 
nesikišimo į vieni kitų vidaus 
reikalus”.

Gražiai skamba žodžiai: ly
giateisiškumas, suverenumas ir 
nesikišimas į kitų vidaus rei
kalus. Šie žodžiai pasmerkia so
vietinio ginklo panaudojimą Ber 
lyne, Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje. Jie suniekina Brežnevo už
gaidą siaurinti komunistinių vai 
stybių suverenumą ir ūkiškai 
išnaudoti kitus kraštus.

Komunistinis padrikumas
Sovietų komunistų partija il

gai vadovavo komunistų interna 
cionalui, kuris pasmerkė socia
listus, (kominformui, netrukus 
pakrikusiam ką tik jį įkūrus 
1958 m., dėjo dideles pastangas 
tapti pasaulio komunistų vado
vu. Ne viena užsienio komunis
tų partija aiškiai pasakė suva
žiavime, kad joms nereikalingi 
vadai ir patarėjai.

Šiuo metu rusų komunistų 
partija tegali tik prisiminti 
1960 m. komunistinį suvažiavi
mą, kuriame rusai jautėsi esą 
pasaulio komunistų vadovais.

Nutarimuose skaitome, kad 
komunistinės santvarkos kraš
tai, besivaržantys su kapitalis
tine santvarka, “tik savanoriš
kai bendrauja vengdami pažeis
ti jų tautinius reikalus ir kiek
vienai šaliai užtikrinti sąlygas 
stiprėti”.

Maskva liko vieniša. Šiuo me
tu ji prieš savo norą laukia nau 
jų sąlygų, tikėdamasi progos 
vėl smogti kumštimi.

Iškilmės bazilikoje

Aukščiausiojo teisino pirm. Warien Burger prisiekęs savo pareigoms, 
čia matyti su žmona ir dukra Margaret.

aš

menu jam.
— Bet masajams tikriausiai reikės mokėti. Be pini

gų jie neįsileis, — nori išsisukti.
— Sumokėsim, — sakau ir mano bendrakeleiviai 

pritaria.
Važiuojam. Netoli miško masajų kaimas. Kaip ir 

kitose vietose, gyvenvietės sustatytos ratu, o vidury gar 
das galvijams. Dabar jis tuščias, nes kaimenė ganoma. 
Mums priartėjus išeina vyresnysis. Moterys ir vaikai su
simeta apie pašiūres ir laukia. Harrison veda derybas, o 
mes sėdim mašinoj. Pagaliau man nusibodo ir išlipus 
einu prie jų. Priartėja kiti vyrai. Tik moterys ir vaikai 
laikosi nuošaliai. O Harrison vis šneka su vyresniuoju.

— Tai kaip? — pagalau neiškenčiu.
— Dar nesusitarėm, — atsako ir vėl abu barasi, 

ginčijasi ir krato galvas.
— 40 šilingų, — atsisuka Harrison.
Surenku iš bendrakeleivių po dešimt, pridedu savo 

dalį ir paduodu. Tai didelis pinigas, nes viena karvė 
kainuoja 80-100 šilingų ir už ją galima žmoną nusi
pirkti. Vyresnysis kažką pasako ir mus apspinta visas 
kaimas — moterys, vaikai ir seni vyrai. Jaunesnieji 
išginę galvijus ar šiaip kur išėję. Moterys nuskustom gal
vom, atlapom krūtinėm, išdažytais kaklais, apsikarsčiu
sios karoliais ir prisivėrusios ausų skyles visokių papuo
šalų. Visos klega kaip žąsys, čiupinėja mane, glosto ran
kas, juokiasi, liečia rūbus, plaukus, lyg būčiau koks ne
matytas žvėrelis. Mano bendrakeleiviai sėdi mašinoj ir 
išsigandę stebi. Bet tai draugiškas smalsumas, nes, kai 
rodau, kad noriu su jomis nusifotografuoti, pasiima ma
ne į savo tarpą ir apstojusios pozuoja. Paduodu Harriso- 
nui aparatą. Jis fotografuoja, o aš jaučiu įsmeigtas j sa

Šiandien Šv. Petro bazilikoje 
buvo didelės iškilmės. Šv. Tėvas 
paskelbė Juliją Billiart šventą
ja. Kanonizacijos iškilmėse da
lyvavau ir aš. Nauja šventoji 
yra prancūzė, gimusi 1751 m. 
ir mirusi 1816 m. Ji yra vienos 
seselių vienuolijos steigėja. Ga
vau apie šventąją knygelę, bet 
nebuvo laiko viską perskaityti.

Iškilmės bazilikoje prasidėjo 
10 vai. prieš piet. Mudu su kun. 
D. Petraičiu turėjom visai pap
rastus bilietus. Bet pakalbinom 
puošniai apsirengusį tvarkdarį, 
tą, kuris stovi prie diplomatinio 
skyriaus, angliškai. Aš jam dar 
kažką lietuviškai pasakiau. Nie
ko žmogus nesuprato ir “bene, 
bene” sakydamas, mudu nuve
dė prie diplomatų. Atsidūrėm 
gana aukštai ir labai arti prie 
altoriaus, kur Šv. Tėvas turi lai 
kyti šv. Mišias.

Žemiau mūsų sėdėjo vysku
pai, prieš mus į kairę ir į deši
nę kardinolai. Suskaičiavau 30 
kardinolų. Tur būt, tiek pat bu
vo ir vyskupų. Jie vis buvo ap
sirengę jau pagal naujus reika
lavimus.

Seniau esu matęs keletą ka
nonizacijos iškilmių. Tada ma
ne jaudindavo trimitų garsai. 
Vadindavau anuomet juos si
dabriniais balsais. Ir dabar lau
kiau, kada pasirodys nešamas 
Šv. Tėvas, laukiau to triukšmo, 
to triumfalinio trimitų garso, 
kuris visada sutikdavo aukštai 
iškeltame soste nešamą popie
žių.

Popiežius ateina
Buvo jau 10 valanda. Iš toli 

buvo .girdėti delnų plojimai, bet

Laiškas iš Romos

KAIP SKELBIA ŠVENTUOSIUS
KUN. V. RIMŠELIS, MIC

.nuostabu, kad niekas nešaukė
“eviva papa”. Tuoj pamačiau, 
kad Šv. Tėvas eina pėsčias. Kas 
čia, rodos, pėsčiam eiti per ba
ziliką! Visi čia pėsti eina. Bet 
man kažkaip lyg ir graudu pa
sidarė, kad dabar Šv. Tėvas pės
čias eina. Eina ir laimina. At
rodo man, suvargęs, kairėje ran 
koje laiko pastoralą (lazdą), ku 
ri labai jau paprasta. Viršuje 
kryžius su Kristaus kančia, o 
šiaip lazda, be jokių pagražini
mų. Taip ir norėtum, rodos, pa
klausti, kas Tau, Šv. Tėveli, tą 
laždą padarė? Procesijoje praė
jo keletas kardinolų ir vyskupu, 
raudonai ir tik su baltom kam
šom apsirengę, visai be tų tokių 
iškilmingų uodegų.

Šventosios skelbimas

Šiandien yra birželio 22 d., ir 
suėjo dvi savaitės, kai esu Ro
moje. Kasdien renkamės posė
džiams 34 žmonės. Mes patys 
nežinome, ką mes per tą laiką 
nudirbome. Laikas bėga grei
čiau, negu gali pramatyti. Lais
vu laiku einame miesto lankyti.

Visi sako, kad Roma yra am
žinas miestas. Išeitų, kad tas 
amžinas miestas neturėtų keis
tis. O jis labai pasikeitęs. Ne
kalbant jau apie tai, kas buvo 
prieš karą, kasmet Roma kei
čiasi. Mes čia einame pasivaikš
čioti. Tai jau ne tas, kas buvo 
anksčiau. Automobilių visa dau 
gybė! Mažiukai kaip dėžutės iš 
visur važiuoja. Jei tik vietos ša
ligatvyje bus, tai jau kas nors ir 
važiuoja. Reikia mokėti perei
ti per gatvę, nes visi lekia, kaip 
kam patinka. Taip pat ir su au
tomobilių pastatymu: palieka 
kur kam patogiau. Atrodo, kad 
suvažiuotų su automobiliukais 
ir į pačią Šv. Petro baziliką, nes 
ten tiek daug vietos.

Priėjo Šv. Tėvas prie alto
riaus, ir prasidėjo šv. Mišios. 
Prieš “Kyrie eleison” kardino
las Giobbe lotyniškai kreipėsi į 
Šv. Tėvą, prašydamas Juliją 
Billiart paskelbti šventąja. Cho
ras pradėjo giedoti visų šven
tųjų litaniją. Paskui Šv. Tėvas, 
sėdėdamas soste, iškilmingai 
perskaitė raštą, kad Julija Bil
liart įtraukiama į šventųjų ka
talogą ir kaip tokiai visoje Baž
nyčioje yra privalus šventųjų 
kultas. Kitas kardinolas, vadi
namas postuliatorium, Bažny
čios vardu Šv. Tėvui padėkojo. 
Paskui Šv. Tėvas užintonavo 
“Gloria” ir toliau ėjo mišios.

Nežinau, kodėl lekciją skaitė 
prancūziškai, o giedojo graikiš
kai. Tur būt, rytų apeigų kuni
gas su barzda nepaprastai gra
žiai giedojo. Taip jau graudžiai 
ir iškilmingai visa bazilika nu
skambėjo, kad, rodos, ims ir 
išeis patsai šv. Paulius, kuris 
tą laišką korintiečiams graikiš
kai rašė. Panašiai buvo ir su 
evangelija, bet tik kitas barz
dočius ją giedojo.

Popiežius apie šventumą
Po evangelijos Šv. Tėvas at

sisėdo ir iš sosto kalbėjo itališ
kai ir prancūziškai į žmonių mi
nią. Jis veikiau skaitė iš rašto. 
Davė šventumo aptarimą" kad 
(šventumas nėra stebuklų dary
mas, o tobulumas, galutinai at- 
siremiąs į paties Dievo tobulu
mą, tai esanti meilė, kuri Die
vo malone suartina su pačia 
Dievybe. O kanonizacija nesu
kuria šventųjų, bet juos kaip 
tokius tik deklaruoja ir autori- 
tatyviai paskelbia.

Laimina dovanas
Po Credo mišių metu, toje 

dalyje, kuri vadinasi aukojimu, 
Šv. Tėvui buvo nešamos au
kos. Susidarė beveik visa pro
cesija. Du vyrai nešė po tris di-

(Nukelta į 5 psl.)

ve smalsiaš akis ir prisimenu pakelėje tą raudoną mer
gaitę, kuri nenorėjo leistis fotografuojama.

Čia pat susibūrę ir vaikai. Vieni visai pliki, kiti 
pridengti kiaurais skarmalėliais, pradurtom ausim, nu- 
bėgusiom nosim ir purvu apskretusiais veidukais. Kas 
baisiausia, jų akytės aplipusios musėm, kurias net ne- 
nusivaiko. Viena mama rodo savo vaiko rankutę ir pra
šo vaistų, nes joje žaizdos. Nieko neturiu, o be to, kas 
gali padėti tokiame purve? Raudona žeme aplipusios 
kojos atrodo kaip batuotos.

Sakau Harrisonui, kad noriu apžiūrėti tas landy
nes, kuriose tie žmonės gyvena. Jis veda į vidų, bet ten 
taip tamsu, kad nieko nematau. Girdžiu kažką judant ir 
jaučiu dūmų, drėgmės ir rūsio kvapą.

Einam į kitą “bunkerį”, kurio sienoje kiaušinio dy
džio skylė. Čia kiek šviesiau. Vienam krašte ant nuskusto 
žvėries kailio guli į maršką susisupusi žmogysta. Už ža
bų tvorelės kita tokia “lova”, kurioje normaliai miega 
trise. Kitam krašte atitvertas gardas veršiukams. Jie čia 
laikomi todėl, kad neišžįstų karvės viso pieno, kurio rei
kia vaikams. Vidury iškasta duobė, kurioje yra židinys, 
o šalimais sukrauta žabų krūva. Tai visas šešių ar sep
tynių asmenų “namas”, kuriame jie gimsta, gyvena ir 
miršta. Ilgiau ten sunku išbūti, oras tvankus ir darosi 
negera.

Pagaliau ir mano bendrakeleiviai išdrįsta išlipti iš 
mašinos. Susikalbėti su masajais galim tik per Harrison. 
Seniausias jų susiraukšlėjęs kaip džiovinta slyva, bet savo 
metų nežino. Bedantę burna šypsosi ir rodo į Mr. Taylor, 
norėdamas, tur būt, pasakyti, kad abu jie vienodai seni. 
Bet Mr. Taylor — jaunuolis prieš jj.

XBug daugiau).



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 30 d.

A.+A. JONUI BAJERČIUI 
Clevelande mirus, seserį ONJį IZOKAITIENĘ, gyv. 
Chicagoje ir brolį JUOZJJ. gyv. Argentinoje nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. Markuzienė 

J. Kaunas

A. -Į- A.
ONAI ŠEŠTOKIENEI mirus, 

sūnų KUN. JUOZĄ ŠEŠTOKĄ, dukterį MARIJONA ir 
žentą PIJŲ MARMUS ir jų šeimą nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Emilija ir Jurgis Dudėnai 
Vida ir Rimvydas Rapšiai

A. -|- A.
MARYTEI RAUBIENEI (Namikaitei) 

mirus, didžiam skausme pasilikusius vyrą FELIKSĄ, 
tėvelius JUOZĄ ir SOFIJA NAMIKUS, brolius ir jų 
šeimas, giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Jonas Tarvydas
Hamilton

A + A.
MARTHA MALIAUSKAS

PO TĖVAIS MORKEVIČIUTfi

Gyveno 2120 West 23rd Place,. Chicago, IllinoiB.
Mirė birž. 28 d., 1969 m., 5 vai. popiet, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Panevėžio pa

rapijos, Vafoolų vienkiemio. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Paul; duktė Genevieve 

Trinko, žentas Cyril: 3 anūkės Martha, Genevieve ir Berna- 
dette; pusbroliai Stephen Bruchas ir George Petrauskas; pus
seserė Julia Dale ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų. Apaštalys
tės Maldos ir Altorių Puošimo draugijų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje. 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 1 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
iiulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
■' Nuliūdę. Vyras, duktė, žentas ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672.

A + A
ANNA VENCKUS

PO TĖVAIS YUŠKAITE

Gyveno 7334 So. Pairfield Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Birželio 28 d., 1969 m., 10:30 vai. ryto, sulaukus 73 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Virginas, 

žentas Robert, 2 anūkės — Susan ir Barbara ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė buvo mirusiojo John Yuška sesuo.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 2 vai. popiet Lackawicz 

koplyčioje 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkės ir visi kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213.

CRANE SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me- Naujas aukštas dlvl-
... Certiricatu sąskaitas dendas mokamas už

mninuim $0,000.00 nu ėsta rimo sąskaitas.

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

9 v. r. Ai o v. ▼. 
9 v. r. Iki B v. v. 
Trečiad. uždaryta

VALANDOS:
PIRMAD. lr KETVIRTAD. .. 
ANTRAD. ir PENKTAD. . . . . 
6EŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

iiiiiiimiiiiiimiiiimmiiiniiiimmiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėma.

Kaina — S2.50
Ulinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksu.

Užsakymus siųsti;

DRAUGAS
4545 West OSrd Street 
Chicago. Illinois 60629

APDRAUDŲ AGENTŪRA
™Namu, gyvybes, 
v®# automobilių,
/>/ \ sveikatos, biz-

nlo.
Patogios Sai. 
mokėjimu sa 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

SIARQUBTrK GIFT PAROKI, SERV. 
2608 eotii St. Tel. WA 5-2787
2501 60th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. TeL 254-3320 
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas

K. tr T. ŽUKAUSKAI

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo. 
billo i»u«
FRANK ZAPOLIS

3208 VVest 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

M I S C E L L A N E O lJ S

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

, mušk

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

aniiHliliHtnjjiiiiiHiMiifotiniiiiniiniiiini..... . .................................................................... uij.iiiu.imi

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marquette Pke. 

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

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chlcago, Illinois

K E A L ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 luimb. med. Visas atnau

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

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

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

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

Du mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

V metų, 2 po 6% kamb. lr 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273’ W. 43rd St. CL 4-2390

PLATINKITE “DRAUG 4”

Remkite tuos biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

Union Pier, Mieh. parduodama pel
ninga nuosavybė vasarviečių rajo
ne. Ideali vieta — 1 blokas nuo 
Miehigan ežero. 3 namai, kiekvie
name 2-jų miegamųjų butai. Visi 
modern. patogumai. Gražus kie
mas. Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui, tinkamam pirkėjui. 
Skambinti dienomis (312)—735- 
0700; vakarais (312)—251-0455 
arba (312)—432-0900.

Arti Marąuette pko.
3 meti) modernus. 1% aukšto 

mūr. (Visi kambariai tikrai dideli). 
2V vonlO3. Idealus gyventi su tė
vais. Arti transport. ir mokyk. Įver
tinti reikia pamatyti. Prie 83 ir Ca- 
lifomia. Kaina $44,900.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Batų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Marąuette Pke. mūr. 2-Jų aukštų 
namas. Didelė patalpa bizniui ir 3 
kamb. Viršuj 6 kamb. butas. 
$18.900.

Prie 71 ir VVestern — Med. 6 
kamb. namas.Plrksite $1,000.00 Įmo
kėję. Prašoma kaina $12,500.

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

iiiiiiicuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius pataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
. ........................ imniiiiiii...... ..

11 hutų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ii- Califomia. $152,000

6 kamb. med. bungalotv prie 59 
Lr Pulaski. 2 auto garažas. Taksai 
$150. Galima tuoj užimti. $13,900.

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

31 p. tinkamas statybai sklypas
prie 72 ir Maplewood $.10,600.

6 kamb., 20 metų mūr. Oape 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. 71e»t St. Tel. 925-6915

KUR GERIAUSIA
Arti 59-tos ir Pulaski. švarus 4 

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

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

Apie 70-tų už Cicero, modernus 10 
metų bi-level, 3 mieg., žaidimo kab., 
centr. oro vėsinimas, tuoj pamaty
kite, pigus — $24,000.

5^4 kamb. 6 metų mūras. Platus 
lotas. Modernus didelis namas. Arti 
mūsų- $17,900

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

Apartmentlnis mūras. 2-jij aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 jmokfiH

Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus
vų plytų rezidencija, 1 % akro žemfia, 
3 auto garažas. Prie Htevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Lotas 30 p. Marąuette Parke.

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

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persilcelė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

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

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

ISNU0MOJAMA — FOR RENT

Išnuovnojaknas kambarys 
moteriai pensininkei.
7242 S. Mozart St.

IŠNUOM. kambarys su atskiru į- 
ė.įimu dirbančiam vyrui ar mote
riai. Marąuette pke. Ąeena kaina. 
Skambint 778-5993 po 6 v.v.
lšnuom. 6 kamb. butas 2-me ankš- 
te. $140.00. Brighton Parke. Skam
binti po 4 v.v. FR 6-2797.

įkosi imu asa u
DĖMESIO!

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

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

RADIO PROGRAMA

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

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.
j REZIDENCINIAI, 
1KOMERCINIAI,
| MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlIl ___

J TelHE 4-7482 J
Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius lr alr-oondltionlng — j 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
& SHKET METAI.

4444 S. tVestern, Chicago l>, III. 
Telefonus VI 7-3447

HEI.r UAJMTED — MOTBRYb

BILLER WANTED
A Typist To Handle Friden 

Automatic Computer Oriented
Machine

We Wlll Train; Non-Monotonous 
Work Modern Pleasant Loop Office 

All Benefits; 8tart Tmmodiately
MR. MIDLBR, 7268711

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

STENOGRAPHER
Woman to work in small office 
typing orders. Sotne stenography.

Many company benefits.
West aide, near Eisenhower. 

C. T. A.
CALL MA 6-1160

HF.IJ WANTED — VYRAI

Excellent Immediate Opening

WATCHMAN
IxietU pinnt needs a man to act an 
night watehwian, and perform mis- 
cellaneouH duties f our nlghts a w«ek 
Opportunity and \vorking conditions 
are very good. Steady year round 
employment. Apply at:
GREAT LA14ES TERMINAL AND 

'1'HANSI‘OltT CO.M l’AN Y 
71st A- Archer Avė., Ib-dford Vark, 

or Phone 735-0386

Invesligate These Challenging 
Opportunities I

ELECTRICAL
ENGINEERS

NKEDED AT ONCE
Graduate electrical engineer for staff 
posltion. Exper’ce in rubber lndus- 
try preferred. Excellent salary and 
fringe benefits. Kor further Informa
tion contact our Employment Office, 
7:30 a.m. to 4:00 p.m. — Monday 
through Friday.

GOODYEAR
TIRE & RUBBER COMPANY

Topeka Plant
Box 1069, Topeka, Kuosas 

CE 4-9541, Ext. 282
An Equu| opportunity empioyer

IMBIKDIATE OPENING 
MEIUOAL OPPORTUNITY

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Compi-elienslvc I’hysieaJ 
Medielne .and RehabilfULtlkm Center. 
Wonderful opportunity for practlce 
and advnncenient. Llvlng conditions 
great for tho outdoorsman and 
fainil.v man. Halary eompetltive. 
Steady year round employment. 
Contact AdniinlstrjvtoT.

Gotsrhe Rehahilitation Center
BOK 700

Thermopalia, Wyoming 82443

Progressive Office Furniture 
Company Is Growing 
And Has Opehinga For

PRODUCTION
FOREMAN

Trim and Pack Department, Hx- 
perience in meetlng shipplng schedu- 
les and organlzlng department work 
load.

INDUSTRIAL
ENGINEER

Degree or eąulvalent experlence. 
Proveti bnc.kground In methods and 
cost savings improvements In one of 
tho follovving flelds: Wood tecjino- 
logy; machinlng and finishing, plos- 
ties; pac-kagĮug and moteriai 
hąndling: tool plai
and weldtng.

Tanning, Hheet metai

Send resume in confidence to 
R. GRASMEYER

KERMAN MILLER INC.
855 East Mui n Street

Zeeland, Mich, 49464
linini...................... .

STOCK AND INVENTORY 
OONTROL MAN

l?xperlonced man reąuired for eloc- 
tronies eąulpment stoekroom & in- 
ventory oontrol operatlon. FrlngM 
benefits & good worklng cond. Hali 

Mr. McAl(N>n — 88D-U710 
M U Z A K 

0045 W. Noi’tli Ave„ Oak Park

ENGINEERS — DESIGNERS
Unliinited overtime

Mehoouio&l: HVA:C — Plumbing — 
Conveyors — Piplng — Muterlal 
Handiing. $5.00 to $8.00 hr. 
Electrical: Powor Dlstributkon —
M.ator Controls — Llghtlng — Clr- 
cultry — VViring Diagrama. $5.00 
to $8.00 hr.

Also openlngs in all othe.r areaa 
of engineerlng. $5.00 to $8.00 hr.

Call Antanas Mažeika
774-6700

Muilins & Associates

MAN FOR WINI)ING 
TRANSFORMFRS

Expericnce deslred — Būt will teaeh 
individual with some electrical 
knovvledge. Good stfartlng pay, all 
free benefits.

TPJL. 6 66-66 o 0
ACCURATE ELECTRONICS CO. 
____ 2005 S. Blne Iskinti Avenue

♦ ♦ ♦ T Y- I t t t
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

D fi M E S I O !

Spėriai ! While they lašt only $2.50 
YOUR BABY’S RECORD SINCE BIRTH

Inoludlng Baby's Name Imprinted In 23 K Gold 
Free Bonus — Color Birth Certlficate Sultable For Krantine.

PHONE 478-2604 OR IVRITE
C. L. ERB, 4829 North Springfield, Chicago, III. 60625

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2 00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5 00 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4'Oo
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2 75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois g^entoiai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
MARQ UĖTTEPARKIECIAI 

PASIRYŽĘ STIPRIAI 
KOVOTI

Masinis lietuvių ir svetimtau 
čių susirinkimas vyko gegužės 
23 d- Marąuette Hali salėje, 
kuriame dalyvavo apie 500 as
menų. Ten buvo gerų kalbėtojų 
ir padaryta svarbių nuturimi) 
bei priimta rezoliucija. Ji buvo 
pasiųsta valdžios pareigūnams, 
kuri paliečia mokesčius ir ki
tas negeroves.

Birželio 20 d. parapijos sa
lėje įvyko Marąuette Parko Na
mų savininkų organizacijos 
pusmetinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 300 narių. Šį 
sueirinkimą atidarė ir pravedė 
pirm. Jz. Skeivys. Buvo pagerb 
tas miręs Povilas Krauchunas. 
Įstojo šie nariai: iBr. Kuras, 
Jg. .Savokaitis, O. Makaveckas, 
M. Mockus, P. Subačius ir L. 
Kalinovskis. Protokolą perskai
tė sekretorius A. Gintneris.

Buvo kalbėta aipie buvusio 
masinio susirinkimo reikšmę. 
Tuo reikalu įtarė žodį Jz. Bace
vičius. Be to, jisai platokai kai 
bėjo apie naujojo kelio projek
tą, kuris eitų jper Marąuette 
Parką — 75 gatve ir Cicero 
ir buvimą delegacijos Washing 
tone, kur jie (buvo priimti 
kongr. Murphy, Kucharskio, 
šen Percy ir pasikalbėjimo tu
rinj pranešė nariams. Atrodo, 
kad ši kelionė parvyko ir kelio 
pravedimas gali būti atidėtas, 
nes pareikalauta viešo žmonių 
apklausinėjimo, maršalui daly
vaujant ir užrašant. Prašyta

neskirti pinigų kelio pravedi- 
mui, kuris čia nėra reikalingas, 
o šiai kolonijai būtų padaryti 
dideli nuostoliai.

Liepos 4 d. Marąuette Namų 
savininkų organizacijos įvyks
ta gegužinė BruzguUenės darže. 
Ją reikia paremti atsilankymu 
ir laimėjimams dovanų atveži
mu. Buivo išrinkta komisija ir 
talkininkai: K. Repšys, J. Šape
lis, Malaikas, Smalienė, Šapalie
nė, Repšienė, IStakienė, Lukienė 
ir kiti. Valdyba taipgi padeda 
darbuotis.

Ilgai kalbėta apie vietos rū
pesčius ir reikalus. Buvo pada
rytas pranešimas ir apie kelio
nę į Springlfie'dą. tuo reikalu 
kalbėjo Jz. Bagdžius, kuris ten 
dalyvavo. Kalbėjo daug asmenų 
ir pareiškė savo nuomones vie
nu ar kitu klausimu, o jų bū
ta visokių ir gana daug. Nutar 
ta pagerbti State repres. Mc 
Avoy, kuris daug pasidarbuo
ja mūsų reikalui Springfielde 
ir kitur. Tai bus padaryta kita
me susirinkime, kuris įvyks ru
denį — po dviejų mėnesių atos 

i togų.
Daug tiesos pasakė adv. Kai. 

Jz. Bagdžius, arch. A. Kerelis,
P. Jasius, J. Šapelis, Jz. Mac 
kevičius, K. Repšys ir daug ki
tų kalbėtojų.

Pusmetiniame susirinkime vi
suomet dalyvauja daug narių. 
Valdyba jliems parūpino ir vai
šių, kurios vyko jau po susirin
kimo. Buvo pasidžiaugta, kad 
Marcuette Parko Lietuvių na
mų savininkų orbanizacija la
bai gerai veikia, ji kasmet stip-

Viesulas nušlavė eilę namų Old Minės, Mo. Čia matyti savo namų 
vietoje bestovint Boyers vyras ir žmona, kuri ašaroja. Abu tėvai 
ir du vaikai įšoko į rūsį ir išliko nesužeisti.

KAIP SKELBIA ŠVENTUOSIUS

(Atkelta iš 3 psl.)
dėlės žvakes, paskui du vyrai 
nešė duonas, kiti du bakutes 
vyno, kurios man atrodė, lyg 
mažos alaus bačkutės. Vienas 
atnešė gražiausių gėlių didžiulį

rėja ir didėja, o su ja jau no
riai skaitosi miesto ir kiti val
džios pareigūnai, nes mato, kad 
tai yra auganti organizuota 
jėga, su kuria reikia skaitytis.

Lietuviai ir kiti čia gyvenan
tieji turi artimai dirbti su orga
nizuotu vienetu - Marąuette 
Parko .Namų savininkų organi
zacija, norint čia ilgiau išsilai
kyti ir ramiai gyventi.

— A. Gintneris

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

"accessibles
Good Housekeeping garantuota, šis puikus komplektas 
elegantiškai puoš jūsų pusryčių stalą. Kiekvienas ga
balas pagražintas švelnia ‘iime” 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 Payment 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 

avings
1447 South 49th Court 

Getro, Illinois 60650
PHONE: Č56-6330 JOSEPH F, GRIBAUSKAS, EXEC. SEC'Y

Member Federal Savlnga and Loan Insurance Corporation, Washlngton, O.C.

buketą. Kiti du vyrai nešė nar
veliuose po du balandžiu. Vie
name narvelyje du didoki balti 
balandžiai per daug neramūs 
buvo. Kas čia būtų, pagalvojau, 
jei tie du didieji išspruktų pro 
tas dureles. Šv. Tėvas visas tas 
dovanas laimino.

Toliau Šv. Tėvas laikė mišias 
kaip ir visi kiti vyskupai. Tik

per pakylėjimą Ostiją rodė ap
sukdamas ratu, taip pat ir kie
toką.

Vienišas, bet visus laimina
Visos kanonizacijos apeigos 

truko mažiau kaip dvi valandas. 
Pirma trukdavo tris ir ketu
rias. Dabar viską suprastino. 
Bet ir šioje tvarkoje turėjo Šv. 
Tėvas pavargti. Man visą laiką 
galvoje buvo vaizdas, matytas 
iš filmo, kur vienas kardinolas 
sako naujam popiežiui; visi bu
vo vieniši ir tu būsi vienišas.

Po mišių vis dėlto atnešė rau 
doną sostą ir iš bazilikos nešė 
Šv. Tėvą soste. Bet jau be tų 
strauso iškilmingųjų plunksnų. 
Žmonės vėl rankomis plojo, Šv. 
Tėvas visus laimino.

Už kelių minučių Šv. Tėvas 
turi pasirodyti savo kambario 
lange, sukalbėti “Viešpaties An 
gėlą” ir palaiminti žmones. Jis 
šitai padarė, pirma taręs žodį 
per mikrofoną apie pasiaukoju
sių žmonių gyvenimo prasmę 
mūsų materialiniame pasaulyje.

Žmonės skirstėsi iš Šv. Petro 
aikštės, kalbėdami įvairiomis 
kalbomis. Jie vieni kitiems ne
žinomi, o tas, kuris visiems ži
nomas, mus visus palaimino. Jo 
kambario langas užsidarė ir vėl 
jis gal dėl to, kad visiems žino
mas, pasiliko vienišas ir tų ma
sių nesuprastas.

PADĖKA
A. -J- A.

ALEKSANDRAS ŠIMKŪNAS
Mūsų brangus vyras ir tėvas mirė 1969 im. birželio irnėn. 

8 d. ir buvo palaidotas birželio mėn. 11 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Čikagoje.

Norime giliai padėkoti visiems, kurie suteikė mirusiam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Ypatingai dėkojame gerb. kan. V. Zakarauskui už ro
žančiaus atkalbėjimą koplyčioje, už atlaikymą gedulingų šv. 
Mišių bažnyčioje, palydėjimą į kapines ir už maldas kapinių 
koplyčioje ir , prie kapo. Taip pat dėkojame kun. F. Kapočiui 
už maldas koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už šv. Mišių aukojimą, gėles ir užuojautas, už 
atsilankymą koplyčioje ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū grabnešiams ir laidotuvių direktoriams 
Lekavičiams. Taip pat, labai dėkojame solistams J. Varneliui ir 

A. Giedraitienei ir vargonininkui p. Baltrušaičiui.
Visiems nuoširdžiausias ačiū.

ŽMONA IR SONOS

A. + A.
CAROL E JUSTĖS

Gyveno 3713 South Emerald Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė 1989 m. birželio 28 d., 3:30 valandą ryte.
Gimusi Wisconsin’e.
Paliko nuliūdę: vyras Petras, 3 sūnūs Victor, marti R. 

Jimmie, Edward, marti Vera ir Stanley, marti Sadie, 7 dukte
rys Mary Las Cola, žentas Al, Ruth McLaughlin, žentas Al
bert, Antoinette Gallagher, žentas James, Caroline Mendez, 
žentas George, Sylvia Justės, Vera Cicirello, žentas Louis, ir 
Julie Justės, 29 anūkai, 1 proanūkas, sesuo Vera Housevvorth 
(Portland, Oregon), ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave. Antradienį, liepos 1 dieną 8:30 vai. ryto bus 
lydima iš koplyčios į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero kapinėse.

Visii a. a. Carol E. Justės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka; Vyras, sūnūs, dukterys, anūkai, sesuo ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips,, Tel. 927-3401.

& JL

MARCELĖ MISIŪNAS
PO TĖVAIS SNYDER

Gyveno 4236 So. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 29 d., 1969 m., 3:04 vai. ryto, sulaukusi 

76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities. Amerikoje 

išgyveno 60 metų.
Giliai nuliūdę liko: dvi dukterys — Olympia Holler, jos vy

ras Frank, Loretta Wollenberg su vyru Kenneth, du sūnūs — 
Stanley ir Edmund ir jo žmona Theresa, 16 anūkų, sesuo Isa- 
Belle Eicas, o Lietuvoje sesuo Marija Šueideraitė, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Mirusios vyras, jau .miręs, buvo John K. Misiūnas.
Priklausė tretininkams ir Apaštalystės Maldos draugijai.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, birželio 30 d., 6 vai. 

vakaro J. Eudeikio laid. koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 2 d., iš koplyčios 8:45 

vai. ryto į Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės parap. bažnyčią 
ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA.
P. Gaidas ir G. F. Daimid, Telefo-Laidotuvių direkt. D. 

nas — LA 3-0440.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 30 d.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS fr anūkus 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII
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Perskaitę “Draugą", duo-, 

kitę jj kitiems pasiskaityti, i

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTUWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progomfl 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS OELYNYMA 

2443 VV. Il3i'd Street, ('liieųau^JLUnols 
Tel. PIC 8-0833 — Hlt 8-OB34

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.-f-A.
VINCO MALINAUSKO

trejų metų mirties sukaktį minint, už jo sielą šeima 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 prisimtntt Ve
lionį savo maldose.

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSi
2533 VVest 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

š AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.W

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SŪNUS
2424 W. G9th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

-............. < » » '
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x Seselė Mercedes, kazimie- 
rietė dailininkė, išvažiuoja Eu
ropon su Lojolos universiteto 
grupe, studijuoti meno istorijos. 
Apkeliaus devynetą kraštų: 
Angliją, Olandiją, Belgiją, Pran
cūziją, Vokietiją, Austriją, Ita
liją, Šveicariją ir Ispaniją. Po 
poros mėnesių grįš atgal į Chi- 
cagą.

X Amerikos Lietuvių tarybos 
valdyba pertvarko ir papildo 
JAV lietuvių organizacijų kar
toteką. Valdyba prašot visas or
ganizacijas pranešti savo adre
sus Alto valdybai, adresu: Lifehu 
anian American Council, Ine., 
6818 So., Westarn Avė., Chica
go, Illinois 60636. Organizacijų 
adresai Altui reikalingi ne tik 
glaudesniems ryšiams palaikyti, 
bet ir pradedamam organizuoti 
informacijos centrui.

X Lietuvos Vyčių metinis pik 
nikas įvyks liepos 3 ir 4 d. Vy
čių salės kiemelyje ir salėje.

X Juozas Siminskas atsiuntė 
iš Lenkijos, Lietuvos pasienio, 
Seinų miesto linkėjimus.

X Chicagos Putnamo seselių 
Rėmėjų išvykoje į Šventuosius 
Kalnus gegužės 25 d. padaryta 
daug gražių nuotraukų. Kas no
rėtų jas pamatyti ar jų gauti, 
prašome kreiptis į Vandą Ur
bonienę 6537 ISO. Washtenaw 
Avė., telef. HE 4-8366 nuo 5 iki 
6 v. v.

Chicagos žinios
PRIEŠ MftSOS PARDAVIMĄ 

PO ŠEŠTOS VALANDOS

Chicagos AFL - CIO mėsinin
kų unijos pareigūnai grasina 
streikuoti prieš tas krautuves, 
kurios, prasižengdamos pasira
šytiems kontraktams, pardavi
nėja mėsos produktus po 6 vai. 
vakaro. Jie prašo unijos 4,500 
narių pranešti centrui apie pa
stebėtus pardavinėjimo atvejus.

NEGRAI PRAŠO 10 MIL,
DOLERIŲ IŠ KATALIKŲ
J^egrų ekonominio išsivysty

mo korporacijos atstovas Chi
cagoje Herman Holmes iš Chi
cagos katalikų per kardinolą 
John Cody reikalauja pagal 
“juodąjį manifestą’’ 10 mil. do
lerių. Jo teigimu Chicagos arki
vyskupija tiek yra skolinga 
juodžių bendruomenei.

NAUJAS RADIJO TINKLAS
Illinois Central geležinkelis 

šiomis dienomis pradėjo naudo
tis nauju privačiu radijo susisie
kimo tinklu, 1,000 mylių ilgio, 
jungiančiu Chicagą su New Or
leans.

SENIAUSIAS NAMAS
Meras Richard Daley organi

zuoja komitetą telkti lėšų iš- 
saupoiimui seniausio Chicagoje 
rezidencinio namo, žinomo Wi- 
dow Clark’s House vardu. Na
mas, 133 metų senumo, yra ša
lia Šv. Pauliaus bažnyčios, 4526 
S. Wabash.

NEGRAI IR ARKLIŲ 
LENKTYNES

Vokietijos LB taryba. Sėdi iš kairės: dir. V. Natkevičius, A. Lingė, dr. J. Grinius, tėv. A. Bernatonis, 
inž. J. K. Valiūnas, S. Poviląvičius, adv. J. Lukošius. Stovi iš kairės: kun. A. Bunga, prel. dr. J. 
Aviža, J. Barasas, V. Bartusevičius, gyd. V. Bylaitis, dr. V. Lėnertas, kun. B. Liubinas ir kun. V. šarka.

Nuotr. J. Valiūno

F
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Ii A A T I Ik TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas birželio 24 d. išvy
ko į Europą, kur užtruks apie 
du mėnesius. Lankysis dauge
lyje Europos sostinių ir kitų 
vietovių. Vliko pirmininko pa
reigas Vliko būstinėje eina vi
cepirmininkas dr. B. Nemickas.

X Švėkšnos gimnazijos auk
sinio jubiliejaus rengimo komi
tetas: pirm: Alicija Rūgytė, vi
cepirmininkai dr. V. Šaulys ir 
Stasys Ruds. kasininkas inž. 
Juozas Sūdžius, sekretorė I. 
Krapauskienė, nariai T. Blinst
rubas, inž. J. Markvaldas, V. 
Noreika, St. Petersonienė, J. 
Račkauskienė, E. Šauliėnė, J. 
Šlajus rūpestingai rengiasi mi
nėjimui, posėdžiaudami su reli
ginės dalies, meninės progra
mos. akademijos, banketo ir 
spaudos komisijomis. Darbas 
eina sklandžiai ir Chicaga lau
kia Švėkšnos Jubiliejui rugpiū
čio 31 dienai visų laisvojo pasau
lio švėkšniškių, buvusių moky
tojų ir mokinių.

X J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr.. E. Northport, N. Y. 11731, 
parūpino naujas Standard rašo
mas mašinėles su lietuvišku - 
anglišku raidynu. Ligi šiol tokių 
mašinėlių niekas nebuvo paga
minęs.

X Inž. dail. (Mikalojus Iva
nauskas gavo iš prezidento R. 
Nixono laišką, kuriame teigia
mai įvertina jo iškeltas mintis. 
Ivanauskas savo laiške Prezi
dentui, tarp kitų problemų, ra
šė, kad prez. Nixonas sukelia 
naujų vilčių, jog Baltijos tautos 
ibus išvaduotos iš ISovietų ver
gijos.

x Net ir mažesnieji Welbilt 
oro vėsintuvai turi įtaisus orą 
iš kambario išpūsti ir šviežio iš

Negrų organizacijos penkta
dienį pradėjo piketavimu de
monstruoti prie Arlington Park 
arklių lenktynių vietovės. Jie 
reikalauja, kad 30 procentas vi
sų ten dirbančių tarnautojų bū
tų negrai.

lauko pritraukti. Įsitikinkit pas 
Gradinskią, 2512 W. 47 iSit, FR 
6-1998. (sk.)

X Chicagos lietuviai skautai,
-ės pereito šeštadienio rytą ke
liais autobusais su savo vado
vais išvyko dviejų savaičių sto
vyklai. Stovyklos adresas: 
Camp iRakas, Custer, Mich. 
49405. Į Chicagą grįš liepos 12 
d., šeštadienį.

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

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

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

Vysk. Zueoweste ir kard. Cody nau
jojo lietuvių vyskupo A. Deksnio pa
gerbimo iškilmėse Belleville III., bir-. 
želio 15 d.

Nuotr, J. Kažemėko

X Skaitytojai remia “Drau
gą.” Pratęsdami prenumeratą 
aukų pridėjo: pcf 2 dol. —, J. 
Žemaitaitis, Ig. Petniūnas; po 1 
dol. — J. Jaskūnas, Fr. Budvi 
das. Mūsų rėmėjams nuošir
džiai dėkojame.

X Viešėjo Philadelphijoj. 
Birželio mėnesį Rūta Baciūuas. 
su anūke Monika, ir Pranas O- 
dinas, svečiavosi pas Šparkevi- 
čius Philadelphijoje. Besisvečiuo 
darni aplankė žymesnes istori
nes vietas ir atsivėsinę Atlanto | 
pakrantėse, išvyko atgal į savo 
gyvenamąją vietą Chicagą.

X Dėl Automobilių siuntimo 
j Lietuvą prašome kreiptis į E. I 
ir V. Žukauskų siuntinių siun
timo įstaigas Chicagoje: 2608 
W. 69 St., 2501 W. 69 St., arba 
3333 S. Halsted., tel. WA 5- 
2787, WA 5-2737 arba 254-3320.

(ak.)

— Aldona M. Giedraitytė, 
dr. Leonilės ir Juozo Giedrai
čių, gyv. E. Nortlhport, N. Y. 
VI. 21 baigė jNarthport aukš
tesniąją mokyklą su ypatingais 
pasižymėjimais: Board of Edu
cation award ir aukso medalį 
už gerą mokymąsi ir 4 m. bu
vo garbės sąrašuose; iš Steuben 
Society už vokieių kalbą gavo 
pažymėjimą ir aukso medalį su 
$25 bonu; taip pait gavo North
port ir New York IState Regents 
scholarship pažymėjimus. Tai 
vienintelė iš 557 baigusių gavo 
2 aukso medalius. Visus 4 m. 
Aldona buvo National Honor 
Society (1 m. prezidentė) narė,

viena ola redaktorių mokyklos 
leidiniui, aktyvi teniso koman
doje ir siuvimo bei skulptūros 
klasėse. Lietuviškoje veikloje 
Aldona Giedraitytė yra NY 
tautinių šokių gruipėje, ateiti
ninkė. Šiuo metu studijuoja li
tuanistiką Fordham universite
te.

— Dr. Ona Sruogienė iš San
ta Monaca, Calif. praleido mė
nesį atostogų Elgin ,IU., kur 
aplankė savo vyrą dr. Kazį 
(Sruogą, kuris yra bibliotekos 
vedėjas Elgin State Hospital. 
Tąip pat viešėjo pas savo gimi
nės ir pažįstamus Elgine, Chi
cagoje ir Ciceroje. Su gražiais 
įspūdžiais grįžo į Santa Moni- 
ca, kur dalyvavo savo dukters 
Vitos Kevalaitienės Santa Mo- 
nicos kolegijos baigimo iškil
mėse. Dalyvavo daug žymių as 
menų ir artimų draugų.

— Bostono provincijos Lie
tuvių R. K. kunigų susirinkime, 
išrinkta nauja Bostono provin
cijos valdyba:: Kun. Jonas Jutt 
-Jutkevičius — pirm., kun. Pet
ras ShakaJis _  vicepirm., kun.
Vacį. Martinkus — ižd., kun. 
Justinas (Steponaitis ■— sekr.

— Kazio ir Janinos Salių
(Salasevičių) sūnus Kazys Mar
ąuette universitete, Milvvaukee. 
Wisc. Šių metų birželio pradžio
je gavo magistro laipsnį, kaip 

| elektros inžinierius. Nuo birže
lio pabaigos pradeda dirbti lai
vyno centro laboratorijose, 
Washington, D. C. Dukra Nijo
lė šių metų birželio 8 d. baigė 
Waukegan Townsthip /vidurinę 
mokyklą su garbės pažymiu. Ji

įeina į 10% gabiųjų mokinių, 
kurie baigė mokyklą su garbės 
pažymiu iš arti devynių šimtų 
tą mokyklą baigusių. Nijolė nuo 
rudens pradės studijas Marąue
tte universitete, kurį ir jos bro
lis Kazys sėkmingai baigė. Nu
mato studijuoti archeologiją.

— “Laisvė visada palaidoja 
savo duobkasius,” —pabrėžė 
“Evening Capital Annapolis”- 
gegužės 24, cituodamas tuos žo
džius iš Lietuvos atstovo J. Ra
jecko kalbos pasakytos Tarp
tautiniam Annapolio, Md., klube 
Kalboje (ir jos atpasakojime) 
išdėstyta JAV vyriausybės po
zicija Lietuvos reikallu ir keletu 
bruožų pavaizduotas komunisti
nio režimo elgesys Lietuvoj.

JAPONIJOJ

A. VASYS DIRBS FINANSŲ SRITY
Alūnas Vasys, mūsų gerai ži-| 

nomas sportininkas, pakeitęs 
profesijas. ArūUas žaidė trejetą I 
metų už IPhiladelphijos profe 
sionalų futbolo komandą Eag- 
les. šiemet, baigęs Investment 
Banker’s Assooiation specialius 
kursus ir išlaikęs New Yorko, 
Stock Eachange ir National 
Association of Security Dealers 
brokerio egzaminus, A. Vasys 
buvo pakeltas į investavimo ban 
kieriaus poziciją pažangioj 
finansų firmoj Howe, Barnes 
and Johnson, Ine. 208 S. LaSal- 
le St. Chicagoje.

Wallace D. Johnson finansų fir
mos Howe, Barnes and Johnson, 
Ine. prezidentas, sveikina Arūną 
Vasj išlaikiusį investavimo broke
rio egzaminus. ,

Nuo pat mažens Arūnas ak
tyviai reiškėsi sporte ir neatsi
liko nuo gabiausių klasės drau
gų moksle. Lankydamas St. 
Phillips gimnaziją, Arūnas 
buvo pagerbtas, kaipo ge
riausias tos gimnazijos sporti
ninkas ir taip pat buvo atžymė
tas už gerą mokymąsi. Už savo 
pastangas gimnazijoje, Arūnas 
gavo visą eilę stipendijų į uni
versitetus, bet pasirinko Notre 
Dame universitetą, kurį baigė 
su biznio administracijos laips
niu 1966 m. Būdamas Notre 
Dame, Arūnas žaidė už univer
siteto garsią futbolo komandą 
ir dalyvavo 'lengvoje atletikoje.

Baigęs universitetą, Arūnas 
žaidė futbolą profesionalų ko
mandoj ir tarp sezonų gilino 
savo studijas finansų — ekono
mijos srityje.

Lietuvių tarpe Alūnas akty
viai reiškėsi skautų ir sporti
ninkų organizacijose. Arūnas Į 
pasižymėjo krepšinio ir lengvo-| 
sios atletikos srityse su L.S.K.! 
Aru ir nuo 1967 m. yra įsteigęs 
ir aktyviai veikia Cicero LJ5.K. 
Vėtros klube.

Nemažas skaičius lietuvių do
misi ir aktyviai reiškiasi inves
tavimo srityje, o dabar turėsi- 
fne ir savo atstovą su kuriuo 
bus galima laisvai tartis visais 
investavimo klausimais. P. Ž. j

— Astra Michelevičiūtė šių 
metų birželio 8 d. baigė George- 
town universitetą Washingtone 
(Foreign Service School), gau
dama B. S. iš politinių mokslų 
ir tarptautinės ekonomijos. Va
saros atostogas Astra atvyko 
praleisti pas savo tėvelius, kurie 
šiuo metu gyvena vienoje iš 
JAV karinių bazių Japonijoje. 
Tėveliai savo dukros universite
to baigimo proga suruošė pobū
vį Ginkluotų jėgų vyr. būstinės 
karininkų klube (ramovėje). 
Vaišėse dalyvavo daug aukšte 
laipsnio amerikiečių ’ karių ir 
šiaip svečių, kurių tarpe buvo 
keletas lietuvių kilmės: pulk. A. 
Audick (Audickas), pulk. W. 
Petkus, Meilai (Kanados imig 
racijos attache), Z. McCloskey 
(Pavilanytė) ir kiti. Taip pat 
pobūvyje dalyvavo L. Prou, bu
vęs prancūzų kalbos profeso
rius nepriklausomos Lietuvos 
universitete Kaime, kuris iki šių 
dienų prisimena su didele pa
garba ir meile Lietuvą bei jos 
žmones, o ypatingai šiltai jis 
atsiliepia apie anų laikų Lietu
vos studentiją. Atostogų metu, 
kaip ir praėjusią vasarą, Astra 
įsijungė į japonų fii’mų ir televi
zijos programą — vaidinimą bei 
modeliavimą. Rudenį Astra pla
nuoja tę3ti studijas siekdama 
magistro laipsnio televizijos sri 
tyje (Communications). Pažy
mėtina, kad Astra be jokio sveti 
mo akcento kalba laisvai lietu
viškai, be to, be anglų kalbos, 
ji laisvai vartoja vokiečių, pran
cūzų, italų ir rusų kalbas.

— 1861 m. liepos 17 d. buvo 
nutarta spausdinti pirmieji JAV 
valstybės popieriniai pinigai.

CHICAGOJ IR
PAVYZDINGI LIETUVIAI 

JAUNUOLIAI GIMNAZIJOJE
Kiekvienų metų pavasarį bai 

giasi mokslo metai. Ir kasmet 
lietuviai vis gausiau ir geriau 
pasireiškia, kaip lietuviškose, 
taip ir svetimtaučių mokyklo
se. Didelis jų nuošimtis paten
ka ir į garbės sąrašus ir gauna 
stipendijas. Lietuviško jauni 
mo pažanga reikia tik pasi
džiaugti.

Birželio 1 d. Šv. Ignaco 
gimnazija baigė savo 99 metų 
mokslo metus. Diplomai buvo 
įteikti keliems šimtams moki
nių. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Fl. I. Zimecki, S J. Kalbėjo Tho
mas J. Campbell — studentų 
atstovas, o prie aukų $3,000 
įteikimo tarė žodį Eugene C. 
Kenny. Vėliau kalbėjo ir sveiki
no baigusius šią gimnaziją vysk. 
John May ir vedėjas kun. John 
E. Reilly, SJ, pranešdamas apie 
baigusius, juos išvardindamas 
ir iššaukdamas atsiimti savo 
mokslo pažymėjimą, kurį įteikė 
kun. J. Hayes, SJ, su padėjėju

APYLINKĖSE
Frank P. Raispis. Visą laiką bu
vo grojama vargonų muzika, 
tvarkant muz. N. D’Asta. Bai
gusiųjų mokinių tėvai buvo pa
kviesti šioje iškilmėje dalyvau
ti.

Šioje gimnazijoje mokėsi šie 
lietuviai, kurie buvo atžymėti 
garbės sąrašuose, Lucius G. 
Alenskas, Thomas F. Bražiū- 
nas, Rimas F. Černius, Ray
mond A. Ambraziejus, Mindau
gas L. Griauzdė, Algirdas M. 
Jurgutis, Vladas Žukauskas, 
Anthony T. Šiaulys, Pijus V. 
Stončius ir kiti. Be to, jie visi 
gavo stipendijas tęsti mokslą 
įvairiuose universitetuose ir ko
legijose, kas jų tėvams žymus 
palengvinimas. Toje gimnazijo
je mokosi ir daugiau lietuvių. 
Štai jų pavardės; Algis B. Dec- 
kys, Jurgis Karuža, Bobby V. 
Stiklius, Michael J. Kulis, Ri
chard C. Semetulskis, Thomas 
J. Traškus, Rimvydas F. Mi
liauskas, Anthony J. Stankus, 
Victor R. Štuopys, Gary E. Sta- 
nis ir kiti. A. Gintneris

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI.EVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

We Offer To Suvers

6 or 126 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

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

41
per annum

MONTH
$5,000

Passbook Savings or MORE
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

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

t u a I

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

ederal
avings

AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

W. CERMAK RD. 
Chicago. |||. 60608 

Virginia 7-7747


