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KATALIKAI
PASAULY
Kard. A. Samore žodis

lietuviams
Atsakė į J. Kapočiaus 

sveikinimą
JAV Liet. bendruomenės tary

bos prezidiumo pirm. J. Kapočius 
LB suvažiavimo proga buvo pa
siuntęs sveikinimų lietuviams 
draugingam kard. A. Samore, 
dėkodamas, kaip rašte buvo pa 
žymėta, “už rodomą nuolatinį 
palankumą mūsų tautai, už tei
kiamą globą laisvėje esantiems 
jos asmenims ir institucijoms, už 
nenuilstamą rūpestį pavergtos 
mūsų tėvynės reikalais”. Taipgi 
dėkojo už parinkimą nauju vys
kupu prel. Ant. Deksnio, kuris 
yra tikrai vertas a.a. vysk. Bra
zio įpėdinis.

“Mano prisiminimas nebus 
tuščias žodis”

Kard. Samore atsiuntė J. Ka
počiui laišką, kuriame ryškiai 
perteikia savo simpatijas Lietu
vai. Laiške prisimena LB pirm. 
J. Kapočiaus jam siųstus dėkoji
mus už sielojimąsi Lietuvos rei
kalais ir toliau rašo: “Juos prie 
miau jautriai širdin, nors nesi
jaučiu pilnai atlikęs tai, ką bū
čiau norėjęs padaryti dėl Lietu
vos.

Tačiau galiu užtikrinti, kad 
Lietuva ir jos sunkumai yra la
bai artimi mano širdžiai, nes tu
rėjau laimės giliau pažinti kilnią 
lietuvių tautą ten, ant Baltijos 
krantų, ir turėjau progos bendra
darbiauti su Jūsų tautiečiais čia, 
Romoje. Todėl ir ateityje, kiek 
galimybės ir aplinkybės leis, da
rysiu viską, kad šis mano prisi 
rišimas prie lietuvių tautos ne
būtų tuščias žodis. Linkiu Jums, 
malonus Pirmininke, sėkmės at
sakingose pareigose. Telaimina 
Visagalis Jungtinių Amerikos Val
stybių Lietuvių Bendruomenės 
tarybą ir jos veiklą”.

Pažymėtina, kad kardinolo 
laiškas rašytas lietuviškai.

Rumunija varžo skyrybas ir 
abortus

BUKAREŠTAS. — Krikščio
niškųjų moterystės nesuardomy- 
bės principų svarbą gyvenime 
ryškiai patvirtino Rumunijos ko
munistinės valdžios potvarkis su
varžantis lengvą moterystės sky
rybų vyksmą ir negimusių kūdi
kių žudymo (aborto) leidimą. 
1965 metais Rumunijos teismai 
legalizavo apie 37.000 moterys
čių skyrybų, gi 1967 metais 
jau tik 48. Dėl to Rumunijos gy
ventojų prieauglis, kuris 1966 me 
tais siekė tik 6 proc. tūkstančiui 
gyventojų šiuo metu jau pasie
kė 17,2 proc.

“Apollo 11” žygio vyrai, šio 'mėn. 20 dieną turėBią būti mėnulio pa
viršiuje, turės tokius, jų rūbuose įsiuvinėtus, ženklus.

Printed in 2 parts

H. Humphrey, buv. vicepreziden
tas, Maskvoje tarsis R. Nixonui 
pavedus ?

JAV neskirs atstovo 
Vatikane

Popiežiui įteiktas prez Nixono 
raštas

Washington.— Vakar paskelb
ta: po ilgesnių svarstymų JAV 
vyriausybė nutarė neskirti savo 
specialaus atstovo Vatikanui.

Prezidento įgaliotinis P. Fla- 
nigan užvakar popiežiui Pauliui 
Vl-jam įteikė prez. Nixono raštą. 
Apie jo turinį nepaskelbta. Esa
ma spėliojimų, kad prez. Nixo- 
nas, rugpiūčio 3 d. grįždamas iš 
kelionės į Rumuniją, galįs apsi
lankyti ir pas popiežių. Jis jau 
tarėsi su popiežium š. m. kovo 
2 d., vykdęs kelionę Europoje.

Rumunija pagerbė
Liepos 4-ją

Pirmą kartą Rumunijoje
Bukareštas. — Pirmą kartą 

JAV — Rumunijos santykių is
torijoje, vakar Rumunija viešai 
pagerbė JAV nepriklausomybės 
šventę — JAV diplomatas H. G. 
Bames Jr. pasakė per televiziją 
kalbą Rumunijos gyventojams.

600 slovakų maldininkų pas 
Popiežių

ROMA. — Popiežius Paulius 
VI-sis specialioje audiencijoje 
priėmė virš 600 maldininkų gru
pę iš Bratislavos Slovakijoje. 
“Dabartinė padėtis — pareiškė 
Popiežius Čekoslovakijos maldi
ninkams — reikalauja iš visų ti
kinčiųjų aukščiausio pasiaukoji
mo ir ištikimybės Kristaus mok
slo dėsniams, kad šių laikų pa
saulis atsivertų Dievo karalys 
tei...”

Vienuoliai Vokietijos ligoninėse
KOELNAS. — Kaip, praneša 

Vakarų Vokietijos Ligoninių 
draugijos centras Koelne, Vaka
rų Vokietijoje veikia 800 katali
kų ligoninių, kuriose dirba 18. 
300 seserų ir vienuolių. Savo ma
žiau apmokamu darbu ir kitais 
įnašais katalikų ligoninės kas
met sutaupo valstybei virš 300 
milijonų markių.

DĖMESYS KELIONEI Į RUMUNIJĄ
JAV vyriausybė, prieš paskelbdama apie prez. Nixono kelionę į Rumuniją, in

formavo Kremlių — Nurodyta: Washingtonas nenorįs rodyti "nedraugiško mosto" 
Maskvos atžvilgiu — Rumunijos gyventojai nepaprastai domisi busimąja Ameriko; 
vado viešnage.

Apie Nixono kelionę iš anksto rašyti numatytą pratęsti drau- rikiečių pasitarimai ginklų, ypač
pranešta Kremliui

Maskva — NYT žiniomis, so
vietų pareigūnai Maskvoje pa
reiškė Vakarų diplomatams, J.A. 
V. prezidento R. Nixono kelionė
je į Rumuniją neįžiūrį kliūčių 
būsimiems pasitarimams atomi
nių ginklų varžymo klausimu ir, 
aplamai, abiejų kraštų santy

kiams.
Paaiškėjo, kad dar prieš viešai 

paskelbiant apie numatytąją pre 
zidento kelionę į Azijos kraštus 
ir Rumuniją, amerikiečiai buvo 
pranešę Kremliui: Nixonas, Ru
munijos prezidento pakviestas, 
Bukarešte praleisiąs vieną dieną 
ir toji viešnagė neturėtų būti lai
koma prieš sovietus nukreiptu 
mostu.

Rusai, savo ruožtu, patikina, 
jau žinoję apie kelionę ir jos 
nelaiką “neįprastu dalyku”. Ta
čiau pati sovietų spauda, ligšiol 
reiškusi nepasitenkinimą Wash- 
ingtono vykdoma “tiltų staty
mo” politika, kelias dienas ne
skelbė dėl kelionės jokio komen
taro.
Kremliaus vadų kelionė atidėta?

Rytų Europos šaltiniais, sovie
tai, galimas dalykas, bus atidėję 
Kremliaus vadų, Brežnevo ir Ko
sygino,

Įvairios žinios
Rumunija, jos preky

bos ryšiai
Ryšių glaudinimo su JAV 

kryptimi
Nevv York. — Rumunija per 

pastaruosius kelerius metus siekė 
vis labiau glaudinti savo santy
kius, bei įvairius ryšius su JAV- 
mis. Tai natūrali pasėka po 1960 
m. padaryto sprendimo kraštui 
atsipalaiduoti nuo pilnutinės ū- 
kinės ir politinės priklausomybės 
nuo Maskvos.

Tiesa, Rumunijos užsienio 
prekyba 1963 m. su komunisti
niais režimais sudarė 65 proc. vi
sos prekybos ir tik su Sovietų Są
junga 42 proc. Tačiau šiuo me
tu prekybos mainai su komunis
tinio režimo kraštais krito iki a- 
pie 50 proc. Sovietų Sąjunga, tu
rinti sienas su Rumunija, vis 
dėl to ir dabar yra pačiu stam
biausiu prekybos partneriu.

Sovietai praėj. metais Rumuni- 
: jos eksporte ir importe buvo už- 
įėmę stambią vietą — 32 proc. 
Rumunija, jos sunkioji pramonė 
priklauso nuo sovietų žaliavų, to
dėl ir netenka stebėtis, kad Ru
munija dėdavo visas įmanomas 
pastangas išvengti rusų atkirčio, 
nes jis galėtų stambiai pažeisti 
Rumunijos pramonę.

• Kancleris K. G. Kiesinger 
atvyks į JAV, bet ir vėl... pa
keitus jo atvykimo datą. Tai 
įvyko prez. Nixonui numačius 
vykti į Azijos kraštus. Nauja 
viešėjimo data B. Rūmuose — 
rugpiūčio 7 - 8 d. Vokiečiai pri
dūrė; “Mes tikimės, kad tai — 
paskutinis atidėjimas”.

• Slovakijos kom. partija puo
la buvusio dainos festivalio ren
gėjus. Pirmą dovaną gavo daina, 
kuria išreikštas protestas prieš 
padėtį krašte.

• Britų karalienė Elzbieta II

gystės sutartį.
Bukarešte apie tariamą atidė

jimą neskelbiama ir reiškiamas 
įsitikinimas, kad Maskvos vadai 
turėtų atvykti. Tuo tarpu Mask
voje ryški tyla ir niekas nepa- goję ar bent rugpiūčio m. pra- 
tvirtina, ir nepaneigia rumunų 
paskelbtos žinios apie liepos 14
d. numatytą Maskvos politikų 
viešnagę.

Abipusis noras: Maskvos — 
Washtingtono santykiai 

neturėtų blogėti
Maskva— Sovietai susirūpinę, 

kad ilgai atidėlioti sovietų ame-

Naujasis .Jordano kariuomenės va- 
M. Ahelsrj’^
...... .........

Astronautas Borman
Sovietų S-je

Bormaną su šeima pasveikino 
trys kosmonautai

MASKVA. —- Pulk. F. Bor
man, pirmasis JAV astronau
tas, atvykęs į Sovietų Sąjungą. 
Jis atvyko su žmona ir dviem 
sūnumis, lėktuvui pavėlavus 
net 18 valandų, Šeremetjevo 
aerodrome, netoli Maskvos, a- 
merikiečius pasitiko trys sovie
tų kosmonautai: G. Tito, K. 
Fekotistov ir G. Beregovoi. Bor
manas rusiškai sugebėjo pasa
kyti, sveikindamasis ,tris žo
džius: “Ja očen rad...”

Dar tą pačią dieną Bormanas 
su šeima lėktuvu nuskraidintas 
į Leningradą. Be to, numatyta 
kelionė į Sibirą, kosmonau
tų miestelį ir į Krymą, kur 
veikia sovietų erdvės tyrinėjimų 
įstaiga, dar ir į Gruziją.

Pasakojo apie erdvės stoties 
programą

Borman Leningrade viešėda
mas nurodė: JAV šiuo metu ren
giasi po 4-5 metų paleisti į erd
ves didelio masto laboratoriją. 
Jo nuomone, ateisiąs metas, kai 
JAV ir rusų astronautai vykdy
sią bendrus žygius.

• Izraelio aviacija puola tai
kinius Suezo kanalo srity. Izra
elio žiniomis, numušti 4 Egipto 
naikintuvai. Tuo tarpu Egipto 
žiniomis, numušti du Izraelio 
'‘Mirage” tipo naikintuvai.

• P. Korėjoje studentai dvi 
dienas buvo susirėmę su poli
cija, protestuodami prieš pakei
timus konstitucijoje, kuriais 
prezidentas Park galėtų būti iš
rinktas prezidentu trečiajam 
tarpsniui.

• Žemės drebėjimas palietė
persišaldė ir atšaukė visus prie- sritis netoli Romos, apie 40 myl. 
mimus. | nuo miesto.

raketinių, gamybos varžymo 
klausimu, įvyktų įmanomai grei
čiau. Panaši ir Washingtono pa
žiūra. Norima, kad tie pasitari
mai prasidėtų liepos m. pabai-

džioje.
Astronautas ir politikai — 

į Maskvą
Abu kraštai susirūpinę, kad 

santykių neslėgtų didesni šešė
liai. Naujai atmosferai sudaryti, 
atrodo laikoma svarbia JAV ast
ronauto F. Bormano su šeima 
viešnagė Maskvoje, Leningrade 
ir kituose miestuose.

Liepos 2 d. Leningrade atida
ryta Amerikos švietimo paroda 
— jos atidaryme dalyvavo visi; 
pakviestieji Sovietų svečiai. Tai 
net nustebino šeimininkus — a-1 
merikiečius.

Būdingas dviejų žymių JAV 
politikų, buv. prezidento Johnso
no žymių talkininkų, keliavimas 
į Maskvą. Tie politikai, tai A. 
Goldberg, buvęs JAV delegacijos 
pirm. J. Tautose — jis atvyksta, 
pakviestas Sovietų draugijos J. 
Tautoms remti. Kitas svečias, tai 
buvęs JAV viceprezidentas, Hu- 

, bert H. Humphrey.
“Nejtikėtina, fantastiška” — 

teigia rumunai
Rumunijoje apie būsimą prez. 

Nixono kelionę j Bukareštą ofi
cialiai tepaskelbta trumpai: vos 
kelios eilutės spaudoje ir vienas 
sakinys per radiją. Tačiau neofi
cialiai žinia sukėlė lyg sprogu
sios bombos įspūdį. Gyventojai, 
anot vieno prekybininko, JAV
prezidento viešnage nepaprastai sujėtėję kariniai veiksmai. Vie 
domisi ir ji padariusi “sensaci- nintelė išimti8, tai kautynės 27 
jos, tiesiog fantastiško įvykio įs- myĮįog j šiaurę nuo Saigono. Čia 
Pūdį. JAV kariams susirėmus su Š.

Vietnamo vyrais, žuvo 9 ameri
kiečiai.

JAV bombonešiai numetė 
1.500 svarų svorio bombų į prie
šo telkinius ties Kambodijos pa
sieniu.

TRUMPAI
• Astronautų ruoša pakilti į 

mėnulį, liepos 16 d., vyksta sėk
mingai.

• N. Rockefelleris šiuo metu 
lankosi Gyuanoje ir Barbados 
saloje. Jam besilankant Domi
ninkonų respublikoje, įvyko ne
ramumų, žuvo keturi gyventojai.

• Prez. Nixonas su šeima lie
pos 4 d. šventės savaitgalį pra
leido Floridoje, Key Biscayne. 
Šiandien paminėta jaunesnės 
dukters Julijos 21 m. gimimo su
kaktis. Nixonas su helikopteriu 
buvo nuskridęs į Bahamų salas, 
kur aplankė draugą. Ryt vakare 
grįžta į Balt. Rūmus.

• Kalifornijos ir Ohio valsti
jos grumiasi su nemažais finan
siniais sunkumais. Abiejų vals- 

’ tijų valdininkai prašomi laikinai 
pasitenkinti, negaudami atlygi
nimo...

KALENDORIUS
Šiandien, liepos 5 d.: šv. An

tanas Žak., šv. Edana, Vintaras, 
Lakštutė.

Ryt, liepos 6 d.: šv. Romulas,
1 šv. Marija Goretė, Kutrimas, Ri- 
! tone.

Poryt, liepos 7 d.: šv. Kirilas, 
šv. Etelburga, Sungailis, Skinu-

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
dar gali būti perkūnija su lietu
mi, oras kiek atvės, temperatūra 
sieks 80 ir daugiau 1. F., ryt — 
be pakitimų.

Saulė teka: 5:21, leidžias 8:28

Kaina 10 o. Nr. 156

Mūsų aukštieji dvasininkai - veteranai, susirinkę prie Šv. Antano 
parapijos bažnyčios Cicero, III. Lietuvių kunigų vienybės seimo proga. 
Iš k.: Vysk. Vincfentas Brizgys — lietuvių R. katalikų JAV-bėse dva- 
sinis vadovas; prel. Ignas Albavičius — ilgametis įvairių Amer. lietu
vių katalikiškų organizacijų steigėjas, darbuotojas ir pirmininkas, vi
suomenės veikėjas; prel. Mykolas Krupavičius — Lietuvos žemės re
formos sumanytojas ir faktiškasis pravedėjas, buv. žemės ūkio mi
nistras, ilgametis KDS-gos, VLIKO pirmininkas ir kitų organizacijų 
vadovas, daugelio raštų autorius; prel Konstantinas A. Vasys — senas 
spaudos darbuotojas, Amer. lietuvių katalikiškų organizacijų kūrėjas, 
vadovas, lietuviško darbo mecenatas - rėmėjas, liet. knygų leidėjas; 
prel. Pranciškus M. Juras — visuomenininkas, lietuviškos knygos lei
dėjas (išleido apie 40 veikalų), katalikiškų organizacijų steigėjas, 
"Alkos’’ muziejaus įkūrėjas ir išlaikytojas.

J. TAUTOS ĮSPĖJO IZRAELĮ
J. Tautos. — J. Tautų Saugu

mo Taryba ketvirtadienį visais 
balsais priėmė rezoliuciją, kuria 
papeiktas Izraelis dėl jo veiksmų 
užimtoje rytinėje Jeruzalės daly. 
Izraelis siekia ją visiškai prisi
jungti. 15 narių Taryba kreipėsi 
į Izraelį susilaikyti nuo prijungi
mo veiksmų, nes, priešingai, Ta
rybai teks apsvarstyti kitas prie
mones.

Vietname
Tebėra neaiškūs priešo tikslai 

Saigonas. — Vakar ir užvakar
Vietnamo fronte tebuvo ryškūs . Azijos kraštug laiko svarbe8.

ne, negu viešnagę Rumunijoje.

• Australijoje nepavyko ketu
rių kraštų gaminamos raketos iš
leidimas į erdvę. Raketą paga
mino Prancūzija, Anglija, Vak. 
Vokietija ir Italija. Nepavykęs 
bandymas buvo devintasis iš ei- 
tės.

Britų iškilmių metu, Valijoje, lankėsi vyresnioji prez. Nixono duktė 
Tricia ir buvęs viceprezidentas H. H. Huimphrey. Čia abu Amerikos 
svečiai vieno priėmimo metu

Tel Avive pareikšta, kad S. 
Tarybos rezoliucija nestebina, 
nes iš 15 narių šeši neturį su 
Izraeliu santykių ir esą nusitei
kę priešiškai. Izraelis į J. Tautų 
rezoliuciją nekreips dėmesio.

Spaudoje
Kelionė j Rumuniją — 

įtampos sumažinimo kryptimi

Chicagos "Sun - Times” ve
damajame stebisi, kodėl B. Rū
mų atstovai R. Nixono kelionę

Tuo tarpu, teigia laikraštis, to
ji viešnagė yra pati svarbiausia 
visos kelionės dalis.

Nixonas, jei norėtų, galėtų 
kelionę į Rumuniją išnaudoti, 
ramiai pateikęs pasiūlymus į- 
tampos pasauly sumažinimo 
kryptimi. Be to, kelionė ameri
kiečiams palengvintų lengviau 
susisiekti su rytų Europos va
dais, žinoma, jei Maskva tos 
kelionės nelaiko nedraugišku 
mostu ir ypač prieš prasidedant 
pasitarimams ginklų gamybos 
varžymo klausimu.
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LIETUVYBĖS REIKALAI 
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIME

ISTORIKO PROF. KUČO 
PASKAITA

Kunigų Vienybės seimo antrą 
dieną (liepos 2 ) buvo istoriko 
dr. A. Kučo paskaita. Gausiais 
praeities faktais, vaizdžiomis cita
tomis paskaitininkas painforma
vo apie Lietuvių religinio gyveni
mo vystymąsi JAV-se. Pažymė
jo, kad besisteigiančios lietuviš
kos parapijos buvo mažomis lie
tuviškomis bendruomenėmis. Ša
lia bažnyčios ir klebonijos, čia 
būvo draugijų centrai, chorai, ne
retai ir lietuviškas knygynas.

Katalikų įsteigtas Susivieniji
mas buvo lyg lietuviškas parla
mentas. Ėmė draugijos jungtis į 
centrus: 1906 m. įsikūrė kat. fede
racija, toliau iškilo kun. Vieny
bė, Vargoninkų s-ga ir kt.

Vienu svarbiausių liet. katali
kų rūpesčių buvo auklėjimas, mo
kyklų steigimas. Kun. Staniuky- 
rias su kitais kunigais įsteigė lie
tuvaičių mokytojų vienuolyną - 
Šv. Kazimiero sesers. Kun. Sta- 
niukynas tada gyveno Šv. Kry
žiaus par. ir pėsčias vaikščiojo į 
Marąuette Parką, nes 5 centai už 
gatvėkarį jam buvo persunkios iš
laidos.

Neto Yorko suvažiavę socialis
tai skelbė revoliuciją; Lietuvos 
laisvė nebebuvo jų programoj. 
Katalikai I karo metu įsteigė in
formacijų biurą Šveicarijoje. 19- 
17 m. Katalikų veikėjai nutarė 
reikalauti Lietuvai nepriklauso
mybės.

Katalikų vedamas Tautos Fon
das surinko iki700,000 dolerių 
Lietuvos reikalams, tautinė sro
vė 85.000 dčl.

Po Lietuvos okupacijos katali
kų suvažiavimas Pittsburge nuta
rė steigti Lietuvių Tarybą, kam 
pritarė ir kitos srovės, sudaryda
mos bendra organą Lietuvos lais- 
vinipjo reikalams.

Prof. Kučas pabrėžė, kad Lie
tuvos reikaluose JAV-se vadovau
jamas vaidmuo atiteko katali
kams. Jeigu lietuviai nebūtų stei
gę parapijų, ateiviai būtų jungęsi 
į kitataučių religines bendruome
nes, netekdami savo tikybos ir 
tautybės. Prof. Kučas iškėlė A- 
therikoje gyvenančių lietuvių dva
siškių ir pasauliečių kultūrinį į- 
našą. Rezultatai būtų buvę dar 
geresni, jei kitų pažiūrų lietuviai 
būtų turėję daugiau pakantos ir 
linkimo į vieningą darbą.

Prel. J. Balkūnas

Pažymėjo, kad atšventėme 
šimtmetį lietuvių imigracijos A- 
merikoje ir ši paskaita pavaizda
vo ateivių lietuvių darbą.

Paruošta JAV lietuvių istorija

ga Amerikos lietuvių veikla, JAV 
ekonominė veikla.

Vysk. V. Brizgys siūlė, kad ku
nigų Vienybė energingai imtųsi 
“Amer. Liet. istoriją” išleisti. 
Tam reikėtų centro valdybai pa
rinkti žmogų, kuris ypač tuo rū
pintųsi.

Kun. dr. T. Narbutas išryški
no mintį, kad reikėtų nufotogra- 
fuoti visas lietuvių bažnyčias JAV 
se ir net tas nuotraukas panau
doti leidžiamai Amer. Liet. istori- • .jai.

Kun. G. Kijauskas, SJ. prane
šė, kad kun. Kezys sutiktų tą 
darbą įvykdyti, pašvęsdamas tam 
savo atostogas, jei tik jam būtų 
parūpintos lėšos kelionėm.

Balsavimo keliu seimas nu
sprendė centro valdybą įpareigo
ti išleisti Amer. liet. istoriją. Iš
rinktas prel. Juras globoti jos iš
leidimą ir globoti suorganizavi
mą lietuvių bažnyčių fotografa
vimo.

Kun. J. Prunskis priminė, kad 
šitokiems studijiniams, kultūri
niams leidiniams ir darbams rei
kėtų ieškoti paramos Lietuvių 
fonde, o gal net ir kai kuriuose 
amerikiečių fonduose.

Kun. P. Cinikas perdavė Liet. 
R. K. susivienijimo seimo sveiki
nimą Kun. Vien. Seimui ir pra
nešė apie kun. Vien. iždo stovį. 
Išlaidų 1967.VIII.15 - 1969VI.30 

'turėta 2.139 dol. Amer. Liet. isto+ 
rijos išleidimo fonde yra 5.554. 
dol. Žurnalas “Luq Christi” yra 
siunčiamas beveik visiems JAV 
lietuviams kunigams: 600 egz,

Kun. J. Prunskis priminė rei
kalą įvesti “Lux Christi” pvz. me- 
džiagą lietuviškiems pamoks
lams. Tai padidintų susiinteresa- 
vimą žurnalu.

Kun. Vaišnys siūlė pasvarsty
ti ar nevertėtų “Lux Christi pa 
versti biuleteniu

Kun. E. Abromaits priminė, 
jog buvo anketos būdu atsiklaus
ta, kokio pobūdžio leidiriioftorė- 
ta ir dauguma pasisakė už žurna
lą.

Prel. Juras pranešė, kad pati
krinus iždo knygas, jos rastos 
geroj tvarkoj.

Kun. G. Kijauskui SJ pasiūlius, 
Seimas priėmė sveikinimo tele
gramų tekstus popiežiui, kar. Sa- 
morei Bellevilles vysk. Zuro- 
westei.

Nutarta pasveikinti kan. Vait
kų, laimėjusį aukščiausią litera
tūros premiją už dvitomį veikalą 
“Nepriklausomybės saulėj”. Į- 
galiotas kun. Prunskis sveikini
mą perteikti.

Kr. Donelaičio mokyklos mergaitės mokyklos šventėje išpildo 
pratimą. Nuotr. V. Noreikos

Uginingas lietuviškas žodis

Prel. J. Balkūnas savo paskaitą 
apie lietuvio kunigo pareigą sa
vo tautai pabrėžė, kad pati religi
ja, pats kunigystės pašaukimas 
reikalauja ugdyti tėvynės meilę. 
Kokią teisę vyskupas turėtų ne
leisti lietuviškų mišių laikyti lie
tuvių bažnyčioje, jeigu Vatikano 
suvažiavimas paskelbė tokią teisę 
tautybėms? Kokaias motyvais va
dovaujasi tie kunigai, kurie lietu
viškoje sakykloje užmiršta pri
siminti tėvynės meilės dorybę? 
Parapijoje turi būti ir religinis 
židinys ir patriotizmo šaltinis. 
Jau yra eilė lietuvių parapijų, 
kur nelietuviai klebonai. Sukau
pus pastangas jas galima ir rei
kia atgauti.

Amer. lietuvių parapijoje kuni
gas turi jaustis lietuviškai, mylė
ti lietuvių kalbą, ja grožėtis, my
lėti lietuviškas giesmes, kovoti 
už lietuviškas Mišias, su lietu
višku pamokslu.

Išlaikyti lietuviškas tradicijas, 
kaip lankymą parapiečių, išryš
kinti lietuviškus papročius. Lie
tuviai kunigai turi išdrįsti ir vys
kupui priminti lietuvių teises 
bažnyčiose ir jas ginti. Lietu
viams išeivijoje parapija yra ne 
tik religinis centras, bet ir tauti
nė atrama, užtat negalime pri
tarti tiems, kurie be būtino rei
kalo keliasi į nelietuviškas sritis.

Kun. J. Kubilius, SJ., pagyręs 
prel. Balkūno iškeltas mintis, pa
siūlė kardinolui Cody ir kitiems 
vyskupams, kur yra lietuvių pa
rapijos, kunigų Vienybės vardu 
pasiųsti rezoliuciją, jog laukia
ma, kad lietuvių vaikai būtų lie
tuviškomis apeigomis prileidžia
mi prie komunijos ir būtų pager
biamos kitos lietuvių religinės 
tradicijos.

Architekto žodis
Ir sekančią dieną seimo daly

vius pietų pakvietė kun. E. Abro
maitis. Pietų metu arch. J. Mulo- 

į kas papasakojo, kad dabar Ame-

rikoje auga susidomėjimas savi
ta taut. architektūra. Su šia sta 
tyba jau mes prasimušame į pa
saulio civilizacijos orbitą. Net 
amerikiečių leidiniuose yra iške
liama lietuvių architektūrų pa
vyzdžių. Sudarius rinkinį lietu
vių bažnyčių nuotraukų, kur bū
tų daugiausia kreipiamas dėme
sys į lietuviškus elementus būtų 
galima sudominti riet kurį 
universitetą tai išleisti.

Naujasis vyskupas apie lietuvybės 
išlaikymą

Vysk. A. Deksnys pabrėžė, kad 
lietuvybės išlaikymas yra mums 
labai svarbus. Skatino sudaryti 
motyvuotą rezoliuciją amerikieč- 
čių dvasinei vadovybei lietuviškų 
religinių tradicijų reikalu. Rei
kia atkreipti dėmesį, kad žmo
nės nutoldami nuo savo tradici
jų, nutolsta ir nuo tikėjimo. An
tra, reikia pabrėžti, kad ateityje

iš Amerikos į laisvą Lietuvą 
vyks lietuviai kunigai, pasaulie
čiai su religine apaštalavimo mi
sija. To negalės atlikti gerai ne
mokėdami kalbos. Trečia, Lietu
vos okupantai priekaištauja, kad 
amerikiečiai dvasininkai nutau
tina. Išlaikydami lietuvybę mes 
išmušime tą propagandos gink
lą.

Prel. V. Balčiūnas pritarė siū
lymui JAV vyskupams pasiųsti 
motyvuotą raštą tuo reikalu

Pašaukimų klausimu
Kun. Andriekus pabrėžė, kad 

lietuvio kunigo uždavinys ugdy
ti pašaukimus ir į tą problemą 
reikia susikoncentruoti.

Tą klausimą reikia padarti ak
tualiu, kaip pvz. koplyčios staty
mas Washingtone ar kaip buvo 
judinamas lietuvio vyskupo rei
kalas.

Kun. J. Budzeikas, MC siūlė 
parašyti kard. Cody raštą ir pa 
siųsti delegaciją išdėstant lietu
vių troškimus.

Seimas tą reikalą išplėtė, reikš
damas pritarimą minčiai, kad 
specialiu raštu būtų perteiktos 
lietuvių viltys visiems JAV vysku
pams. J. pr.

(Bus daugiau)

FLORIAN KRASS
(Krasauskas) 
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ŠACHMATŲ ŽINIOS

• 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.

• Redakcija dirba kasdien S
8:30 — 4:30, šeštadieniais 2 
8:30 -- 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:.?0 — 12:00.
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IS ATEiTININKŲ GYVENIMO

Žinios iš Jaunimo stovyklos Dainavoje
Šiuo metu stovyklauja apie 

120 vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų. Jų programa yra intensy
vi ir tiksliai vykdoma. Pirmą sek 
madienį buvo įdomu stebėti kaip 
jie tuoj po pamaldų pasiskirstė 
darbo grupėmis. Vieni mokėsi tau 
tinių šokių, kiti lenktyniavo, treti 
ruošė vakarinę meno programą, 
redakcija spausdino laikraštį, ke
li kiti būreliai diskutavo įvairias 
temas. Detroito ateitininkai, pasi 
telkę draugų iš kitur, vasaroto 
jams garsintuvais pateikė- radijo 
valandėlę iš stovyklinio gyveni
mo. Lengvi juokai buvo maloniai 
klausomi.

Stovyklavietę aplankė Ateitini 
nkų federacijos vadas dr. Just. Pi 
kūnas, dvasios vadas kun. St. Y- 
la, Moksl. ateitininkų S-gos pirm. 
Alg. Peteris ir iždininkas Algis

Juzukonis iš Toronto.
Metinį stovyklos lankymo žen

klelį galima įsigyti prie įvažiavi 
mo- Jis galioja šeimai, vykstančiai 
automobiliu, turinčiai tą ženkle
lį visam sezonui, tiktai metinės 
šventės metu bus įmamas atski
ras mokestis. Vienkartiniam įva
žiavimui mokama 50 centų už 
automobilį ir 50 centų už kiek
vieną keleivį, išskyrus vaikus, jau 
nesnius kaip 15 metų ir pensinin 
kus.

Kaip buvo miriėta, Jaunimo sto 
vykios Dainavos metinė šventė į- 
vyksta rugpiūčio mėn. 3. d. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

Šventės išvakarėse, šeštadienį, 
rugpiūčio mėn. 2 d. 4 vai. p. p. 
stovyklavietės salėje įvyks meti
nis rėmėjų susirinkimas.

—Jdv.—

Pažymėtina, kad prof. Kučas 
jau yra paruošęs “Amerikos lietu
vių istoriją”. Jos I tomo susidarė 
800 pusi. mašinėle. Tos istorijos 
išleidimui jau turime 5.000 dol.. 
Pagrindiniai veikalo skyriai: 
XIX a. ateivijos apžvalga, Cen 
trinės organizacijos, kultūrinė 
veikla ir religinis gyvenimas,ko
va dėl Lietuvos laisvės, Vienin-

— IStipri JAV komanda bus 
pasiųsta į š. metų pasaulines 
studentų pirmenybes, Dresdene, 
rugpiūčio 1—17 d. d. Jon įkel
ti : De Fotis, šio meto stipriau
sias Illinois meisteris, L. Kauf- 
man, Md. — eilę metų žaidęs 
Bostono M.I.T.; B. Martz Wisc,. 
buv. JAV jaunių čempionas; 
J. Tar jan, Calif., aukščiausiai 
įvertintas Amerikos jaunuolis ir 
žinomas N. Yorko meisteris B. 
Zuckremanas. 1960 m. pasaulio 
p-bėse, JAV komanda iškovojo 
antrą vietą. Tuokart JAV ko
mandoje žaidė du latviai: Kai
me ir Mednis.

— “Chess Life”, birželio nr. 
paskelbė N. Y. Baltijos klubo 
p-bių laimėtojas: 1. John Pa- 
miljens, 2. Antanas Vasiliaus
kas ir 3. Alfonsas Milukas. 
Dera pasidžiaugti Vasiliausko 
ir Miluko pasiekimais, nes iki 
šiol vyraudavo vien latviai.

— USCF vasaros “ratinge” 
andame 25 lietuvius: Adomaitis 
1523, Bitinas 1517, Blajwas 
1918, Bliznikas 900, Chilenskas 
805, Daukas 1206, Gazonas 
1136, Grivainis 2060, Jankaus
kas 2009, Jasaitis 1874, Karas 
1608, Karpuška 1630, Kotas
1638, Leonavičius 1706, Lusah

Bruce Tulloh sveikinamas savo ffe 1343> Mėnas Merkig
amonos ir sunaus, kadangi jis per ,
64 d. nubėgo iš Los Angeles į New 1T17, Miliauskas 1626, Milukas 
Yorką |179t, Ramas (18S>9„ ^kraJHdis

1359, Staknys 1860, Tautvai
šas 2192, Vasiliauskas 1934 ir 
Valauskas 1248.

-— Š. A. Lietuvių šachmatų 
pirmenybės įvyks rugpiūčio 23- 
24 d. r. Clevelande, Ohio. 1967 
metų lietuvių p-ibes laimėjo 
tarpt, meisteris Povilas Vaito
nis, Hamilton, Ont. pustašikiu 
pralenkęs daugkartinį Chicagos 
ir Illinois meisterį Povilą iTaut- 
vaišą. Tautvaišas Ibuvo pirma
sis iš lietuvių laimėjęs šiame 
krąšte Boseono šachmatų čem
piono titulą 1949 m.

— Leopoldas Šveikauskas 
daktaro laipsnį gavo Yale uni
versitete. Leopoldas ir jo bro
lis Gediminas Šveikauskai buvo 
pasižymėję So. Bostono LPD 
šachmatininkai. Abu žaidė Lie
tuvių I komandoj, kuri triskart 
laimėjo FAISKo Rytų apygardi 
nes šachmatų varžybas 1958, 
1961 ir 1962 ir gavo N. Y. inž. 
ir architektų pereinamąją do- 

1 vaną, Leopoldas su Gediminu 
J žaidė taipogi Bostono koman-: 
doj, kuri 1960 m. laimėjo Lie
tuvių sporto žaidynių varžybas, 
N. Yorke, ir N. Y. inžinierių 
dovaną įveikusi nuolatinį savo 
varžovą Brooiklyno LAK 3%- 
1%. Gediminas Šveikauskas — 
1959 ir 1964 m. Bostono čem
pionai iKaays Mefkis

Standard Federal pays 5%% Interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Isšued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Reguiar passbook savings earn 4%% per annum. 
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Yra kuo dSiaugtU

PO KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO
Šią, savaitę Chicagoje vyko 

Kunigų Vienybės seimas, po
sėdžiavęs dvi dieni. Tai buvo 
ne eilinis seimas. Viena, juo 
buvo atžymėta 60 metų šios 
organizacijos sukaktis; antra 
— jame dalyvavo naujasis vys 
kūpąs Antanas Deksnys, su
darydamas progą šio seimo a- 
tidarymo iškilmėse dalyvauti 
visai eilei vyskupų ir kardino
lui Cody. Jie galėjo savo aki
mis įsitikinti apie lietuvių ku
nigų susiorganizavimą.

Kunigų Vienybė savo ilges
nėj kaip pusšimtis metų veik
loje yra žymiai pasidarbavusi 
išeivių lietuvių religinės kultū
ros srityje. Prisimenant visu 
pirma spaudą, juk “Draugą” 
pradėjo leisti Kunigų Vieny
bė ir tik vėliau perleido tė
vams marijonams. Kunigų Vie 
nybė suorganizavo ir rėmė laik 
raščius ir žurnalus: Ameriką, 
Lietuvių Žinias, Forumą, Ku
nigų Vienybės Biuletenį, Lux 
Christi. Išleido eilę knygų, 
kaip pvz. “Amerikos Lietuvių 
katalikų darbai”, leido liturgi
nius leidinius, lietuviškas mal
daknyges.

•y
Kviesdama iš Lietuvos ku

nigus ir vyskupus, Kunigu Vie 
nybė padėjo suorganizuoti au
kų rinkimą Lietuvai ir to dė
ka tėvynėje išaugo mokyklų 
rūmai (pvz. Saulės, Kaune), 
namai (ateitininku). Kunigų 
Vienybei rūpinantis steigėsi 
lietuvių parani ios Braziliioie, 
Urugvajuj, Argentinoj. Kun. 
Vienybė pastarojo karo metu 
įkūrė Lietuvių kunigų komi
tetą Ameriko je šelpti nuo Ikaro 
nukentėjusioms lietuviams. To 
komiteto prašymu JAV vys
kupai 1940 — 1943 m. laiko
tarpyje Lietuvos ir Baltijos 
valstybėms davę $131.922.

y"
Gražu, kad ir šis Kunigų 

Vienybės seimas uoliai stengė
si tęsti ankstybesnes tradici
jas. Visų pirma aptarti reli
ginės veiklos stiprinimo pla
nai; lietuvių religinis centras, 
uolesnis įsijungimas dvasios 
vadų pareigose jaunimo or
ganizacijose. tikybos vadovė
lių leidimas lituanistinėms mo
kykloms, rel’gimų veikalu lei
dimas “Krikščionis Gyvenime” 
serijoje, renginių brošiūrų lei
dimas platesnėms masėms, žur 
nalo “Lux Chiisti” leidimas, 
parūpinimas naujo mišiolo pa
gal naujausius ir galutinius 
Vatikano patvarkymus.

Seimui buvo svarbūs lietu
vybės reikalai. Pažymėtina, 
kad nei vienas seimo dalyvis, 
o jų buvo iš daugybės JAV 
kolonijų ir įvairaus amž., po 
sėdžių metu kitaip nekalbėjo, 
kaip tik lietuviškai. Užakcen
tuota tėvų teisė suilaukti, kad

Kunigų Kunigų Vienybes seime. Kalba kun. prof. St. Yla. Vidury seimo 
pirm. kun. nr. T. Narbutas ir sekr. kun. F. Kireilis.

Šv. Kazimiero seserų grupė Kunigų Vienybės seimo pietuose.

religinis patarnavimas jų vai
kams būtų teikiamas jų gimtą
ja kalba *r nutarta ginant lie
tuvių kalbos teises bažnyčiose, 
saugant lietuviškas tradicijas 
Kunigų Vienybės vardu pa
siųsti giliau motyvuotą raštą 
visiems JAV vyskupams, kur 
tik yra lietuvių parapijos. 
Karštoje prel. J. Balkūno pas
kaitoje labai ryškiai užakcen
tuota kunigo pareiga tėvynei. 
Būdinga, kad Kunigų Vienybės 
nariai, net ir nematę Lietuvos, 
įsijungia į lietuvišką veikla, 
parodydami gražių paslaugų 
lietuvybės labui, kaip pvz. per 
eile paskutiniu metų šiam sam
būriui pirmininkavęs E. Ab
romaitis.

*
Ir platesni kultūrinio pobū

džio klausimai rūpi Kunigų 
Vienybei. Pvz. Kunigų Vieny
bei remiant istorikas dr. A. 
Kučas jau baigia paruošti A- 
merikos Lietuvių istoriją, ir 
Kun. Vienybė ją pasiryžusi iš
leisti. Taip pat labai palankiai 
sutinkamas sumanymas nufo
tografuoti visas JAV lietuvių 
bažnvcias ir nuotraukas pa
naudoti minėtos istorijos iliust 
ravimui bei rtskiram leidiniui.

Nors Kunigų Vienybė jau 
turi 60 metu. bet nėra pase
nusi. Vis dėlto šiame seime 
buvo aiškiai matoma nauių iu 
ateiviu persvara. Iš vienos pu
sės tai vra džiugus įnešimas 
nauio kraujo ir naujo lietuviš
ko rvžto, bet iš kitos pusės tai 
signalas, kad reikia dėti dar 
didesnių pastangų i ta sąiūdį 
gausiau įtraukti vietiniu lietu
vių kunigų, nuo kurių lietuviš
kų parapijų padėtis dau
giau priklauso ir kurių dalyva
vimas Kunigų Vienybės veik
loje juos daugiau supažindins 
su lietuvių religinės ir tautinės 
veiklos būdais bei viltimis.

*
Labai teigiamas dalykas, kad 

posėdžiuose aktyvai dalyvavo 
abu lietuviai vyskupai: vysk 
V. Brizgys ir vysk. Antanas 
Deksnys, gausiu savo patyri
mu sėkmingai pasidalindami 
su seimo dalyviais. £io seimo 
tęsinys bus liepos 8 d. Maria- 
napoly. Ten bus išrinkta ir 
nauja vadovybė. Galima pra
matyti, kad ją sudarys ryti
nių valstijų lietuviai kunigai. 
Ateis jie su nauja energija. 
Svarbu, kad jie pilnai jsijaustų 
į taip naudingus šio seimo nu
tarimus ir uoliai pasistengtų 
juos įgyvendinti, kad jie ne
pasiliktų tik rezoliucijų lapuo
se, o būtų perkelti į gyvenimą. 
Seimo metu buvo akcentuotas 
ir lietuvių pasauliečių didesnis 
įtraukimas į religinę veiklą. 
Tai išplaukia iš Vatikano su
važiavimo dvasios ir ta kryp
timi reikia eiti. J. Pr.

Erdvių centre Houstone demonstruojama išsikėlima's mėnulyje. Kairėje astronautas Neil Armstrong iš
lipa mėnulyje, gi dešinėj jis j smėlį įspaudžia plieną žmogaus pėdą mėnulyje.

PIETŲ AMERIKO S PAGIEŽA JAV
Kaltina JiAV dėl ūkinio išnaudojimo ir nori reformų 

GEDIMINAS GALVASeniai numatytas sąvartos 
tarpsnis 'Pietų Amerikoje jau 
prasidėjo. Daromi esminiai pa
keitimai socialinėje, ūkinėje ir 
politinėje srityje. Visi kraštai 
siekia tautinio savaimingumo, 
bando atsikratyti svetimo kapi
talo išnaudojimo ir praeiteis at
gyvenų.

Neramumus kursto jaunimas, 
darbininkų sąjungos, kai kur 
— vargšai žemdirbiai — cam- 
pesinos. Ne viename krašte turi 
didelės įtakos katalikų Bažny
čia, reikalaujanti socialinių re
formų. Castro tautinė revoliu
cija, kuriai nepritaria Maskva, 
žavi Pietų Amerikos skaitlingą 
varguomenę, nors nei viename 
krašte, per pastarąjį dešimtme
tį Kubos santvarka nebuvo įgy
vendinta.

Sovietai džiūgauja, kad pas
taruoju metu JAV sulaukė smū 
gių Pietų Amerikoje. Maskva 
dėjo didelių pastangų įsigalėti 
P. Amerikoje, taičau ne vien dėl 
JAV pasipriešinimo, nepavyko 
įleisti šaknų nei viename kraš
te.
Apgailėtina amerikiečių kelionė

JAV deda didelių pastangų 
P. AmerikSje stiprinti savo po
litinę įtaką ir ūkiškai bendrauti. 
Privatus amerikiečių kapitalas, 
prašokantis 12 bilijonų dolerių 
P. Amerikos kraštuose, jau se
niai pasižymėjo nepaprastu plėš 
rumu. Vietos darbininkams mo
kamas žemas atlyginimas, o a- 
merikietiški gaminiai parduoda
mi nepaprastai aukštomis kai
nomis. Šiuo metu amerikiečiai 
kapitalo daugiau išveža negu 
įdeda.

Daugelyje P. Amerikos kraš
tų biednuomenė nepakenčia a- 
merikiečių, kurie praabngoje 
gyvena, labiau už savuosius oli
garchus — stambiuosius žem

valdžius.
Amerikiečių viešas pasirody

mas sukelia P. Amerikos pa
giežą. Nedraugingai buvo su
tiktas R. Nixonas, anksčiau ke
liavęs Pietų Amerikoje, bet y- 
pač piktai ir grėsmingai guber
natoriaus Nelsono Rockefellerio 
vadovaujama delegacija, besilan 
kanti P. Amerikoje susipažinti 
su vyriausybių nuomonėmis ir 
gyventojų nuotaikomis.

Apgailėtinos Rockefellerio ke 
turios 'kelionės įrodė, Ikad JAV 
jau metas keisti politiką, jei ją 
iš viso turi. Kolumbijos preziden 
tas, draugiai sutikęs besilan
kantį gubernatorių, vėliau ta
rėsi su JAV prezidentu. Prezi
dentas Carlos Lleras Restrepo, 
po trijų valandų pokalbio su 
prezidentu R. Nfxonu, pareiškė: 
“Pokalbio metu aš nepatyriau 
kas per viena JAV politika P. 
Amerikoje”.

Kelionės vaisiai
Rockefellerio kelionė tebuvo 

naudinga patirti, kad Pietų A- 
merikos gyventojų pagieža JA 
Valstybėms žymiai yra padidė
jusi. Jei Washingtonas ir toliau 
ves tą pačią politiką — iš ne
turtingų kraštų pelnytis tur
čiams pralobti, pagieža prieš 
šiauriečius dar labiau sustiprės.

Rockefellerio delegacija tri
juose kraštuose visai nepriim
ta. Retais atvejais jos lanky
masis nesukėlė audros. Minios 
rinkosi biednųjų pykčiui paro
dyti. Amerikiečių įmonės buvo 
padegtos. Delegacija ne karta 
buvo vežama saugiose vietovėse 
nuo minios paslėpti.

Gub. N. Rockefelleris po pir
mosios kelionės paskelbė, kad ji 
buvusi labai sėkminga”. Atli
kęs kitas dvi keliones, prabilo,

kad JAV turi prisitaikyti naujai 
raidai Pietų Amerikoje. Jis ėmė 
girti būtinas reformas ir pri
tarti pakeitimui santvarkos A- 
merikos valstybių organzaiejo- 
je, kurioje Washingtonas buvo 
vyriausias kitų valstybių “glo
bėjas”.

Didžiausio smūgio jo delegaci 
ja sulaukė paskutinėje kelionė
je. Argentinoųc vyko dideli ne
ramumai prieš karinę vyriausy
bę ir JAV svečius. Amerikiečiai, 
gyvenantys Argentinoje, pareiš 
kė, kad Rockefellerio skrajo
jantys cirkas turėjo aplenkti 
Buenos Aire3.

Reformos
Rockefellerio delegacijos eks

pedicija nieko naujo nedavė ir 
negalėjo ką nors ypatingo pa
matyti ar nugirsti. Jei ir labai 
norėtų, negali sulaikyti naujo 
vyksmo.

Gen. Juan Velasco Alvarado 
vyriausybė, po praėjusio spalio 
mėn. perversmo, netrukus nu
savino Standard Oil naftos va
lyklas Peru valstybėje.

Birželio mėn. paskelbtu įsta
tymu nusavinama žemvaldžiam 
priklausiusi žemė įgyvendinti 
žemės reformai. 73% naudoja
mos žemės priklauso 0,2% že
mės ūkiu besiverčiančioms šei
moms. šis įstatymas paliečia ir 
amerikiečius, kurie valdė stam
bias cukraus ir medvilnės plan
tacijas.

Čilės demokratinė vyriausy
bė nusavino stambias vario ka
syklas, pi Įklausiusias Anacon- 
da ir kitoms amerikiečių bendro 
vėms. Demokratinė ir pervers
mininkų kannė vyriausybė sie
kia to paties tikslo: ūkinės ne
priklausomybės.

Limos vyriausybei nusavinus 
naftos valyklas, Washingtone

(Nukelta į 5 psl.)

Rimties valandėlei

KELEIVIAI, ATVYKę IŠ ATEITIES

Kiekviename istorijos laikotar
pyje Dievas pasėja pasaulyje di
delių žmonių, kurie paruoštų 
naują ateitį. Tačiau norint pa
ruosti naują ateitį, reikia mokė
ti ateitį įspėti. O kaip ją paruoš
ti, jei pirma nenumatysi, neįs- 
pėsi, kas bus ir ikaip bus ? Svar
bu pirmiausia išmokti numaty
ti.

Girdima kartojant pažangiųjų 
vardą. Kai kada tuo vardu lai
kome karštagalvius, kurie žūt 
būt nori numarinti praeitį vien 
tik dėsi to, kad ji — praeitis, ir 
pradėti ateitį vien tik dėl to, 
kad ji — ateitis. Tokie pažangie
ji — mums nepakeliui. Niekas 
taip gerai nepadeda paruošti 
ateitį, kaip praeities pažinimas 
ir gerų jos pradmenų sunaudo
jimas. Priėmę šį veikimo dėsnį, 
mes dar pripažįstame, jog atei
tis mums paruoš nemaža netikė- 
tybių, visai nenumatytų dalykų, 
kurie mus pamokys šimtą sykių 
daugiau, negu praeitis ir mūsų 
numatymai mus pamokė.

Nepaslaptis, kad pergalės vai
nikas tenka tiems, kurie moka 
įspėti, kas bus rytoj, ir kurie 
šiandien stengiasi įvykdyti tai, 
ko jie nori sulaukti artimoje at
eityje. Tai yra gyvenimas dabar 
ties rūmuose kaip keleivių, at
vykusių iš ateities. Kai kilni i- 
dėja nesužavi, nekelia jaunimo 
entuziazmo — tai idėjai gali sa
kyti sudiev: ji miršta. Iš savo 
pusės galiu pasakyti, kad aš ne
leisiu mirti n vienai kilniai idė
jai. Jos gyvens manyje, jos gy
vens mano prote, mano širdyje, 
jos gyvens, mano dėka, lietuviš
koje visuomenėje. Kokios idėjos, 
kokie idealai manyje kelia entu
ziazmą? Gi šeimos, parapijos 
bei lietuviškos bendruomenės 
sužydėjimas, maloni laisvė vi
siems, taika paremta teisingumu 
bei laisve; pirmoje ir svarbiau
sioje vietoj visur yra Kristus; 
jauki, kurianti meilė viėtoj pa
senusio įvairių pagoniškų stabų 
garbinimo, štai mano idealai, 
kurie mano dėka nemirs.

Vienas dalykas tulšlčios svajo
nės, kitas daykas rimti jaunimo 
troškimai, aukšti širdžių polė
kiai, kuriuos sumedžiagėję ir gy 
venimu įsibodėję žmonės iliuzi
jomis vadina. Bet iš tikrųjų šios 
pastarosios — visai ne iliuzijos, 
bet genijalaus numatymo, aiš
kesnės dvasios, karštesnės šir
dies apraiška.

Vienas sąmoningas rašytojas 
išgalvojo gražų laišką, rašytą 
neva vieno labai rimto gydyto
jo Kristupui (Kolumbui, Ikai jis 
ruošėsi plaukti naujo pasaulio 
ieškoti.

“Didžiai gerbiamas drauge, 
šiandien atsitiktinai sužinojau, 
kad tu sumanei naują pasaulį 
atrasti. Atvirai pasakysiu, kad 
aš Tamstai nesiunčiu savo lin

kėjimų tam naujam žygįui. Aš 
nesuprantu, kuriems galams 
Tamstai prireikė to naujojo pa
saulio ieškoti ! Lyg kad mūsų 
apgyventoji žemė būtų Jums 
permaža! Pažiūrėk į praeitį : kas 
iš mūsų protėvių buvo užsima
nęs daugiau žemės surasti? Ar 
tave kas užkerėjo: nei gerų 
draugų draudimai, nei likimo 
grasinimai — niekas nepajėgia 
Jūsų priversti ramiai sau baigti 
tas kelias dienas Europoje, pa
žįstamų ir draugų būryje. Tams 
ta, gal būt, tikies esąs viršmo- 
gis, nes nepasitenkini tuo, kuo 
kiti pasitenkina. Juo daugiau 
apie tą projektuojamą Jūsų žy
gį mąstau, juo labiau man Tams 
tos gaila. Gerbiamasis kai ka
da man sakydavai; — Be galo 
myliu vandenyną, — ir aš Jums 
patardavau rašyti poeziją, bet 
Tamsta sakydavai kažko dau
giau norįs. Tas Tamstos elge
sys man būdavo pusiu supran
tamas, bet kad Tamsta rimtai 
galvojai poeziją gyvenimo tik
rove paversti — niekada būčiau 
netikėjęs. O jei Tamsta taip jau 
mėgsti važinėti — aš niekada 
nedraudžiau ir nedraudžiu pa
daryti retkarčiais kokią neilgą 
ekskursiją: kelionės, sakoma, 
žmogų išblaško ir pajaunina. 
Bet leisk man pasakyti: ryžtis 
ieškoti naujo pasaulio — per
daug. Dėl to tau vienam nepa
kanka senojo, jei jo gana, net 
per daug, visiems kitiems?”

Aš nežiūrėsiu į panašių baukš 
tuolių ir tinginių atkalbinėjimus 
ir pašaipas. Aš seksiu savo ide
alo žvaigždę, ieškosiu naujo 
pasaulio ir, kaip Kristupas Ko
lumbas, jį rasiu.

Gyvenimas — neilgas, ir gy
venimas turi būti pilnas — štai 
dvi mintys, kurios turi tvarky
ti mano gyvenimą.

D. H. Burnham buvo vienas 
praeitojo šimtmečio geriausių 
architektų. Jo žvaigždė ypač pa 
kilo 1893 m. Chicagos Pasauli
nės parodos pastatus planuo
jant.

Jis savo jaunesniems bendra
darbiams pasakė: “Venkite ma
žų planų. Jie neturi galios su
dominti žmogų ir dažnai lieka 
neįvykdyti”.

Jei mes mąstome mažu mas
tu, mes tokiu pat mastu kalba
me ir veikiame. Mūsų pasaulis 
pasidaro lyg dviejų kvartalų 
mažasis pasaulis. Dažnai nejaus 
darni įgyjame “dviejų blokų” 
pasaulėžiūrą.

Kristus ragina mus siekti 
aukštų idealų, sakydamas: “Mes 
kitę tinklus kur yra giliau”. Šio 
kimas praplėsti akiratį yra nau
dingas tavo sielai. Jis atneša 
Dievo palaimą ir iššaukai ta
vyje galias, kurių tu nebūtum 
net pastebėjęs savyje.

K. Baras

Rytinėj Afrikoj ir Sabos 
žemėj

R. RASLAVIČIENK
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Visai tamsu. Laužas pokši nakties fone, o nuo pie

vų sklinda kurkimas, lyg varlių, čirškimas, bliovimas ir 
kiti garsai. Tai Afrikos simfonija, nesuprantama, sveti
ma ir bauginanti.

Palapinėj yra elektra, bet greit ją užgesinu, nes 
šviesa traukia visokius neaiškius sutvėrimus. Galiu atvi
romis akimis ir klausau. Atrodo, kažkas slankioja apie 
palapinę. Tikrai, krapšto įtemptą brezentą.

— Jei išgirsit ką nors rėkiant, — perspėjau vaka
rienės metu anglą, — bėkit tiesiai pas mane.

Jo palapinė šalia, bet rėkti lyg ir gėda. Brazdėji
mas nurimsta, bet tylos nėra. Garsiai tiksi laikrodis, 

l bet laikas lyg sustojęs. Norėčiau, kad naktis jau būtų 
praėjusi. Nejučiomis užmiegu. Pro miegus girdžiu žvyrą 
minančius žingsnius. Pramerkiu akis, bet bijau pajudė
ti. Gal koks žvėris? Bet ne, tai sargyba vaikšto.

Palapinėje tvanku. Prasegu langą, kurio tinklas be 
skylių. Papučia malonus vėjelis. Vėl atsigulu. Atrodo, 
vos užmigau, bet vėl kažkas prikėlė. Lauke jau šviesu, 
o prieš palapinę matau šešėlį. Jis krapšto brezento duris.

— Kas čia? — sušunku.
— Early tea? — klausią kelneris.

Kad jis kur surūgtų! Kas nori arbatos šeštą valandą 
ryto ir dar po nemiegotos nakties? Bet čia toks paprotys 
— dar gulint lovoj siūlo arbatos. Kieme jau girdėti bal
sai, ūžia užvedamos mašinos, o šalimoje palapinėje kaž
kas pliuškinasi po dušu. Atsikeliu ir aš.

Prie pusryčių visi susitinkam jau išsiblaivę ir be
veik išsimiegoję. Kiekvienas pilnas nakties įspūdžių. 
Kaimynas anglas irgi girdėjo visokius bruzdėjimus. Reiš
kia, nesapnavau.

Pavalgę tuoj važiuojam į medžioklę. Žinoma, ne 
šaudyti žvėrių, o tik pažiūrėti. Harrison pasakoja, kad 
po nakties turėjo keisti dvi padangas, nes prakiuro. 
Kur neprakiurs važiuojant per dygias pievas ir krūmus. 
Du vokiečiai vakar turėjo nuotykį: besivaikydami leo
pardą įstrigo su mašina į duobę. Reikėjo stumti, o čia 
pat už krūmų guli du liūtai. Žinoma, kinkos drebėjo ir 
pylė šaltas prakaitas, bet stengėsi būti tylūs, kad neat
kreiptų į save žvėrių dėmesio. Viskas laimingai pasibai
gė, bet nuo baimės tik šiandien teatsigavo.

Darosi karšta. Važiuojam per stepes, ir aš nežinau, 
ar tie patys keliai ar traukiam į priešingą pusę. Harrison 
jaučiasi čia kaip namie ir pažįsta kiekvieną posūkį.

Matom mašiną, kuri sukinėjasi tarp krūmų ir, at
rodo, kažko ieško. Privažiuojam. Taip, leopardas, bet 
pasislėpęs žolėse ir nesirodo. Dūzginam aplinkui, lau
žom medelius, landom pro krūmus, bet nieko. Visi pikti, 
susiraukę. Net Harrison nesišypso ir nešneka. Bet jam 
ambicija neleidžia numoti ranka ir grįžti nepamačius 
leopardų, kaip mes jau pasiruošę padaryti. Liūtų pilna. 
Po du ir daugiau slankioja apie medžius ir žiovauja. 
Matyt, ir jie neramią naktį turėjo.

Ir mane žiovulys jau ima.
Lekiam per pievą be kelio, tiesiai į vienišą medį. Ir 

tik dabar matau, kad jo šakose marguoja rainas leopar
das. Vienas, užsilipęs į patį viršų, guli ant šakos lyg 
ant sofos ir miega. Kitas, įsitempęs medin paplautą žvė
rį, traškina kaulus ir laižo savo kraujuotą snukį. Ilga 
jo uodega maskatuoja nukarusi beveik iki žemės.

— Ooo.., — visi drauge išleidžiam sulaikytą atodū
sį.

Leopardas ėda ir žvalgosi kažkur į padanges. Mes 
jam neegzistuojam. Jis tupės čia iki pabaigs maistą. Ta
da vėl eis medžioti. Tai gyvenimas! Atrodo turėtų būti 
nuobodu, jokio susijaudinimo, jokio pavojaus, nes jis nie
ko nebijo, tik visi kiti nuo jo bėga.

Matėm viską. Nebenorim žiūrėti į tuos pačius žvė
ris. Grįžtam į lodge. Mano senukai nutarė primigti, o 
aš einu į nedidelį namuką, kuriame yra muziejus. Čia 
išstatytos žvėrių iškamšos, statistiniai daviniai iš jų gy
venimo, įvairiausių paukščių rinkinys, o stikliniuose in
duose sugrūstos gyvatės. Esu laiminga, kad kol kas nė 
vienos jų gyvos nemačiau.

Po pietų jau niekas nebenori važiuoti į stepes, tik 
aš. Vilioja ne tiek žvėrys, kiek visa laukinė gamta, ku
rioje pajunti savotišką ramybę ir atvangą nuo skubotu
mo ir įtempimo.

Važiuojam pamažu ir tylim. Harrison žvalgosi žvė
rių, o aš tik prisimerkiu ir atsiduodu Afrikos sukeltom 
nuotaikom. Beveik apčiuopiamai jaučiu laisvę, kuria 
alsuoja visa aplinka.

(Bus daugiau),



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 5 d.

Kai mokslininkai rūpinasi kaip saugiau žmogų išmesti mėnulyje, tai 
Cocoa Beach, Fla. restorano savininkas baruose įtaisė taip pat sau
gumo diržus.

PARENGIMAI CHICAGOJE
Liepos 13 — 19 

tųjų tautų savaitė.
Paverg-

Rugp. 31 — “Draugo” gegu
žinė (piknikas) Bučo darže.

Rugp. 31 — Švėkšnos gim
nazijos auksinio jubiliejaus iš
kilmės Jaunimo centre.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Rūgs. 20 d. — Pianistės Ju
lijos Rajauskaitės koncertas 
Jaun. centre. Ruošia Liet. mo
terų kl. fed. Chicagos klubas.

Spalio 4 d. — Brighton Par- 
ioo LB apylinkės tradicinis ru
dens linksmavakaris B. Pakšto 
salėje.

_  Šiol. Dalios Kučėnienės
liet. dainų ir arijų rečitalis 
Jaun. centre.

— V. D. šaulių kuopos rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti
nė vakarienė B. Pakšto salėje.

— Jaunimo literatūros kon
kurso premijos įteikimo paren
gimas Jaun. centre.

Spalio 12 d. — Vaikų litera
tūros šventė Jaun. centre. Ruo
šia “Eglutės” rėmėjų talka.

Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 
kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Korp! Šatrija.

Spalio 19 d. — šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų auksinio jubilie
jaus banketas Marijos aukš. 
mokyklos salėje.

Spalio 25 d. — LB Marąuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Sportininkų pobūvis Jau
nimo centre.

— ALIAS moterų pagalbinio 
vieneto pobūvis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 2 d. — Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskr. žai
dimų popietė vienuolyno svetai
nėje.

Lapkr. 8 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje švyturio ba 
liųs B. Pakšto salėje.

.— K. Donelaičio lit. mokyk
los tėvų komiteto ruošiamas 
metinis balius. Inn Motion sa

lėje.
Lapkr. 9 — Anglijos liet. klu

bo literatūros ir dainų vakaras 
Jaunimo centre.

Lapkričio 15 d. — Senojo Bri
tanijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

— Chicagos liet. operos tra
dicinis balius Personality Lodge 
salėje, 4740 So. Cicero Avė.

Lapkr. 16 d. 4 vai. po p. — 
Mykolo Sleževičiaus 31 m. mir
ties sukakties minėjimas Jauni
mo centre.

Lapkr. 22. — DLK Birutės 
dr-jos Chicagos skyriaus tradi
cinis balius — koncertas Jaun. 
centro salėje,

— Brighton Parko lit. mo
kyklos vakaras — balius B. 
Pakšto salėje.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma VANDA NENIŠKY- 

Tfi, gyv. Kaune. Prašo atsiliepti 
Juozas Narkevičius šiuo adresu: 
J. Nariais, 5502 Š.*-*5 St., Omaha, 
Nebraska, 68117.

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

DRAUGAS
4545 West 68rd 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: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

ĮSIGYKITE DABĄR

ĮDOMUS įvykis
Įdomų įvykį skelbia “The Bos 

ton Globė”, kovo 31 d. laidoje. 
Edward Pūliam, 19 metų ber
niukas išvyko padodinėti ant 
■arklio po alėją, Preeport, Long 
Island. Jis turėjo prie savęs ne
toli krūtinės 22 kalibro revolve
rį. Netikėtai pasigirdo šūvis, 
bet kulka atšoko. Fullaim atse
gė švarką ir pastebėjo, kad me
talinė plokštelė ant krūtinės su
laikė ir atmušė kulką. Ta meta
linė plokštelė buvo jo religinis 
medalikėlis.

< (J. Venckus, S J)

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Šalia pagrindinio žemėlapio 

vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į £>raugą.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Pardavimui 157)4 akrų ūkis, gera 
žemė ir pastatai. Prie “black-top” 
kelio, mokyklos autobusas sustoja 
prie durų. Arti ežerai ir medžiok
lė. Apie 2)4 vai. iki Chicagos ir 
Detroito. Kaina $425 už akrą. 
Skambinkit ar rašykit savininkui: 
Peter Arkauskas, R. R. No. 1, 

Fulton Michigan 49052.
Tel. (616)—PA 9-S923.

PARDUOS NAUJĄ 8 butų namą 
Marąuette Parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą mainą. Tel. HE 4-2323

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

TEL. 737- 0943
BUTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2925 W. 08. PR 8-0082 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal) 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa. 
tarnavimo nemokamai

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllll

“NIDA” VASARVIETĖ
Išnuomojami kambariai 

Valgiai — Alus — Vynas 
Lake Shore Country Road.

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

iiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

Išnuom. mažas butukas su baldais 
in apšildymu, vyrui. Atskiras įėji
mas. LA 3-7248 po 5 v. v.

MISCELLANEOUS

S
J 2457 VVest 69tfa Street J TeL HE 4-7482

I REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 
4444 S. tVestern, Chlcago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

ĮSIGYKITE DABAR

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėma.

Kaina — $2.50
Dlinois State gyventojai prie faalnoe

turi pridėti 5C4 taksu.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

PARDAVIMUI

DĖMESIO !

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

REAL ESTATE REAL ESTATE

DĖMESIO HELI VVANTED — VYRAI

BARBER SHOP
1 aukšto mūr. namas ir geras biz
nis. Gražiai įrengta “paneiled“ kir
pykla. plius moderniškas 3-jų 
kamb. butas užpakaly. Pilnas rū
sys. Kaina 'mažesnė negu perkant 
tik namą. Tuojau turite biznį. Pil 
na žema '‘miracle” kaina tik 
$17,900, už biznį ir namą. Arti 
58 tos, į vakarus nuo Harlem 
Kreipkitšs į Miracle Man. Skam
binkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

AR PRISIMENAT BALTIJOS 
JŪRA?

Tad turite pamatyti Beverly Shors 
prie Michigano ežero.

Sklypai prie ežero.
Sklypai su medžiais, namams stlatyti. 

Taip — Ir namų.
Skambinkit — Rašykite — Atvykite

CARLSON REALTY
Beverly Shores, Ind.

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

Namų Apšildymas
IMLMEDIATE OPENING 

MEDICAL OPPORTUNITY

HEATING SERVICE
Įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje ir prie 
miesč tuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 46 S. Amui Avė., Lyons, 
Illinois. Telef. 447-8806.

A. ABALL ROOFING 00.

PHYSICAL
THERAPIST

Needed at Comprehensive Physical 
Medicina and Rehabilitattoin Center. 
Wonder£ul opportunity for practice 
and advancement. Living conditions 
great for the outdoorsman and 
family man. Salary competltive. 
Steady year round employment. 
Contact Administrator.

Gotsche Rehahilitation Center
BOX 790

Thermopolis, Wyomin.g 82443

Savininkas apleidžia miestą, pats 
parduoda Ciceroje, geroje vietoje, 
6 butų mūr. namą — 3 po 4 kamb. 
ir 3 po 2 kamb. Su šaldytuvais, 
virimo pečiais ir naujais šildymo 
pečiais. Mūr. garažas. Pajamų 
$400 per mėn. Kaina $33,250. 
Skambinti 656-4654.

CICERO. Gražus 3-jų miegamų 
namas. Apyl. 16 ir 49. Pilnas rū
sys. 1% vonios. Mokesčiai tik 
$130. $17,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.
2-jų aukštų atremontuotas mūro1 
namas: biznio patalpa ir 2 kamb.: 
viršuj 5 kamb. butas. 2 auto ga
ražas. 2519 W. 71 St. Kaina 
$28,000. 778-8378.

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Immediate Openings for

EXTRUDER
OPERATORS

Excellent starting pay and good

HELP WANTED MOTERYS

opportunity for advancement. 
Outstanding fringe benefits.

Call 956-1070 
Or Apply In Person
S.P.C. ROLYMERS

1450 West Pratt 
Eik Grove Village, Illinois

MARQUETE PARK 
MIRACLE

Gražus — nebrangus. Patrauklus 
moderniškas 5 kamb. .mūr. namas. 
3 dvigubi miegamieji. Labai didelis 
salionas. Didelis nūsys, 2 maš. ga
ražas. Daug gerų priedų. Vaikams 
tikras rojus. Motina ir tėvas taip 
pat bns laimingi. Nepraleiskite 
progos, kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Batų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

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

Secretary - Typist
No Shorthand. Reąuired. 

Full Benefits.

INMONT CORPORATION
2211 N. ELSTON A VENYTE 

TEL. AR 6-2171 
An Eąual opportunity employer

ŠILK SCREEN OPERATORS
EXPERIENOED

Šilk .screon sąueege operators for 
printed circuits. Inąuire,

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Reikalingas

VOKIEČIŲ KALBOS 
VERTĖJAS

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 
churches. 3350 W. Marąuette Rd.

CALL — PR 8-5886

Marąuette Parke — 6 kamb. bun- 
galow, 3 miegami, 1)4 vonios. Ba
ras ir dušas rūsy, 2 maš. garažas. 
Daug priedų. Susitarimui apžiūrėt 
skambinkit po 6 v.v. 434-8441.

iiiiiiiciiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimmiiiiiiiiii
STATOME NAUJUS NAMUS

Atliekame įvairius iiataisymus
Petrauskas Construction Co.

TEL. 585-5285
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMI

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 tr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir 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. $16,000 pajamų. Prašo $65,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

9 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl.. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tai 

Notary Public

273" W. 4Srd St. — CL 4-2390

raš-
Prie

Mūr. 2 luitai po 4 kamb. ir 
tinS. Gazo šildymas. Garažas, 
ofiso. $21.900

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

Marųuette 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.Pirkaite $1,000.00 jmo- 
kSJę. Prašoma kaina $12,600.

NATIONAL PRECISION 
CIRCUITS & ELECTRONICS, Ine. 
5760 W. Grand, Chicago, Illinois

Stambių gaminių Įmonės inžine
rijos skyriui reikalingas asmuo, ku
ris skaito ir supranta vokiškai ir 
angliškai. Reikalinga nors kiek me- 
ehaniškja mokslo ir prityrimo brai
žyboj.

Mūsų bendrovė siūlo puikių prie
dų, įskaitant ligoninės ir gyvybės 
draudimus, padeda mlokslul—tultion, 
"profit sharing” planas, t. t.

Siuskite savo reziurpe ar laišką au 
Informacija apie mokslą, prityrimą 
ir atlyginimo pageidavimą.

HELP VVANTEI) — VYRAI

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

d$tų n
namas prie 71 ir California. $152,000.

0 kamb. med, bungalovv prie 59 
ir 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 Maplevvood $.10,500.

0 kamb., 20 metų mūr. Cape Cotl 
namas, prie 67-os į vakarus nuo Ke- 
džie. 1 % vonios, Įruoštas rūsys. 5o 
p. sklypas. Dvigubas garažas sru šo
niniu įvažiavimu. $26,900.

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. Tek 925-6015

Mastančiam žmogui
Paveldėtas. Gražus 2-jų butų mū

ras. Naujas gazu šildymas, garažas 
Tuoj galite užimti. $27,900.

7 didelių kamb. mūras. . Naujas 
gazu šildymas, air cond., uždari pir
čiai, garažas. Pora blokų nuo Mar
ąuette pko. $21,000.

Arti 59-tos h’ Pulaski. švarus 4 
kamb. namas. Platus 30 p. lotas. 
$11,900.

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

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

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

Apartmentlnis mūras. 2-Jų aukš
tų. 2 blokai nuo Marąuette Parko. 
$20,000 įmokėti, o pajamų $14,000

Lotas 30 p. Marąuette Parke

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

Remkite tuos biznierius, kūne 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REA L ESTATE

NERIS REAL
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Dl. TeL OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Pai 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti } mūsų įstai 
ir išsirinkti iš katalogo.

MAN FOR WINMNG 
TRANSFORMERS

Experience desired — But vvill teach 
indlvidual vvith some electricai 
knowledge. Good starting pay, all 
free benefits.

_ TEL. 666-5600
ACCURATE ELECTRONICS CO.

2005 S. Blue Island Avenne

TRUCK DRIVERS 
STEEL BROKERS

Large steel carrier. Long term 
lease. Cover 14 statės. Chicago 
to east coast and retum. Late 
modcl eąuipment. Cail 374-5262

VYRAI IR MOTERYS

immediate Opportunities For

TEACHERS
MUSIC TEACHER 

MATHEMATICS 
INDUSTRIAL ART

$6000 Base; Paid Insurance 
Send Resume Or Call Colleet:

(308) 497-2591. Supt
Boac 220

Spalding, Nebr. 68665

Platinkite “Draugę”.

DRAUGAS AG—241, 4545 West 
63rd St., Chicago, HL 60629
An Eąual opportunlty employer

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiii

WANTED AT ONCE:
MACHINISTS 

GENERAL FACTORY 
HELPERS

FOR
MATERIAL STORE-ROOM
Good starting wages and all 

Benefits. Overtime.
VVAGNER INDUSTRIES 

1381 So. 55th Ct., Cicero, Hllnois
Teb 242-0320 (Peter Halui)

GENERAL
MAINTENANCE

MAN
FOR FACTORY . -

Good Starting Salary 
Full Company Benefits

INMONT CORPORATION
2211 N. Elston Avenue 

TEL. AR 6-2171

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
Has Immediate and Permanent openings for:

MANUFACTURING ENGINEER
who has experience in Tool and Die Design, Machinery, Plant Facilities 
and Layout Also one with expierence in Hi-Speed Progressive Dies for 
metai stampng and fabricating.

Engineering degree preferred but not mandatory. Automotive back
ground preferred. SALARY $16,000 to $20,000.

We also are looking for a
TOOL AND DIE FOREMAN

or supervisor with an automotive or manufacturing background in High 
Produetion Sheet Metai Dies. Salary $12,000 to $14,000.

9732

Send resume in confidence to Personnel Director

MECHANICAL PRODUCTS COMPANY
TELEDYNE COMPANY

Rush St., Ei Monte, Calif. 91733 Tel. 213—444-0577

McLOUTH STEEL CORPORATION
NEEDS

GENERAL LABORERS
CONSIDER THE F0LL0WING:

1. Company paid medical & hospitalization plan.
2. Company paid life insurance.

3. Company vacation and savings plan
4. Company retirement plan.
5. Seven paid holidays.
6. A growing Corporation.

WRIT,E, WIRE OR APPLY IN PERSON 
Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m.

Located on VVest Jefferson near King Road, Trenton, Michigan 
Suburb of Detroit, Michigan
An Eąual Opportunity Employer



PER AMERIKOS VAKARŲ 

KRAŠTĄ

Kelionė St. Louis — Phoenix — Los Angeles

,. VENCKUS, S.J.

Vokiečiai sako: “Kam Dievas 
teikia malonę, tą siunčia į platų
jį pasaulį”. Manau, kad tai yra 
labai teisinga. Pamatyti sveti 
mas šalis, naujus veidus, gražias 
lietuviškas kolonijas, visados yra 
naudinga: vis ką nors išmokti. 
Vasaros metu kiekvienas galvoja, 
kur praleisti atostogas. Vieni 
mėgsta stovyklauti, kiti mėgsta 
keliauti, kiti, lipa į kalnus, o dar 
kiti plaukia per jūras ir ežerus. 
Nėra viskas taip jau paprasta. 
Kai kurie perdaug nudega saule, 
kas nėra gerai, nes gali odos vėžį 
gauti; kiti kenčia nuo uodų, ku
rie negailestingai atima miegą, 
kuris vasaros naktį galėtų būti 
saldus ir toks malonus. Čia išpul
tų pagalvoti ir paieškoti būdų, 
kaip nuo tų, rodos, viškai nerei
kalingų Dievo sutvėrimų apsi
saugoti, kuo smilkytis, kuo teptis. 
(Yra priemonių, tik reikia jų pa
ieškoti. Pakalbėsime kitame 
straipsnyje).

Šio rašinio autorius keliavo to
dėl, kad ryžosi vienu reikalu pa
dėti kun. Kazimierui Malakaus 
kui, dirbančiam Creascent City, 
Californijoje.

Naujojo vyskupo senoje būstinėje
Ten jau seniai klebonauja mū

sų paskutiniu laiku ypatingai 
pragarsėjęs Msgr. Antanas Dek
snys. Jis nebe ilgai ten klebonaus, 
nes “AD MAIORA VOCATUS 
aukštesnioms pareigoms yra pa
šauktas birželio 15 d. Bellvillės 
katedroje buvo konsekr. vys
kupu. Netrukus, vienoje - kitoje 
lietuvių kolonijoje pagerbtas, 
vyks į Romą, kur tolimesnė vys
kupo veikla bus aptarta ir nu
spręsta. Šito straipsnio autorius, 
kuris turėjęs laimės pasitarnau 
ti }6 pastoracijoje, linki naujam 
vyskupui daug laimės ir sėkmės. 
Jo vieton paskirtas kun. J. Gašlū
nas.

Sausoje kaktusų žemėje

Arizona yra kaktusų kraštas. 
Pats vardas yra indėniškas, arizo- 
nac •—- reiškia nedidelį šaltinį. 
Valstybės sostinė yra Phoneix, 
kur lietuviai pradėjo spiestis. 
Dauguma jų serga artritais, ar 
astma, turį kvėpavimo ar alsavi
mo sunkumus, mėgsta čia apsi
gyventi. Arizona pasižymi gam
tos grožybėmis. Iš augalijos pa
žymėtina kaktusai, tokie spygliuo 
ti augalai, kurie lietingu laiko
tarpiu prisigeria vandens ir to 
atsarginio vandens jiems pakan
ka pergyventi karščius. Kai ku
rie kaktusai turi ypatingas savy

P. AMERIKOS PAGIEŽA

(Atkelta iš 3 pal.)
buvo priimtas įstatymas sustab 
dyti JAV ūkinei paramai Parų 
valstybei. Vadinamas Hicken- 
Įooperio įstatymo papildymas 
pastūmėjo Peru vyriausybę vyk 
dyti svetimo kapitalo žalingos 
įtakos. Reformos paliestieji šau 
kia, kad tai esąs mostas vedąs 
į komunizmą ne tik Peru, bet ir 
kitose P, Amerikos valstybėse. 
Juk ir Lietuvoje žemės refor
mos šalininkai pradžioje buvo 
komunistais apšaukti.

bes; suvalgyti jų vaisiai sukelia 
haliucinacijas, todėl indėnų ir 
actekų genčių buvo plačiai var
tojami net religinėse apeigose. Ki 
tus kaktusus gal kepti keptuvė
je ir valgyti. Iš kitų rūšių kak
tusų daro marmeledą. Viena šių 
augalų rūšis yra aukšta kaip 
medžiai; indėnai juos vadina sa 
gura.

Arizonos gelmėse randama 
daug mineralų: vario, aukso, ura
no rūdos, sidabro, cinko, švino ir 
pan. Didelė gamtos retenybė y- 
ra Grand Canyon, su dideliais kra 
teriais. Važiuojant į Phoenixą 
iš Rytų, gali tuos retus gamtos 
reiškinius pamatyti. Reikia sus
toti Flagstaff, Ariz. mieste ir iš 
ten apie 80 mylių pavažiuoti tu
ristiniais autobusais.

Važiuoja senatvės lengvinti

Lietuviai į Arizoną vyksta ne 
turtų, bet sveikatos iešktoi ir kar
tu praleisti ten savo senatvę. Ne 
vienas kunigas yra ten apsistojęs 
ir pagalvojęs, ar negalėtų ten pa
silikti: aptarnauti lietuvius, bet 
vis nepasisekdavo. Atrodo, kad ir 
vietos vyskupas buvo ne labai pa 
lankus turėti tautinę parapiją. 
Ne taip seniai atvyko į Phoenix’ą 
kun. Ant. Vailiuška. Jo žing
snis buvo gerai apgalvotas ir at
sargiai padarytas. Suprastas ir 
oficialus vardas — Lithuanian 
Mission. Kun Valiuška apsigyve
no vienoj senelių prieglaudoj, 
kurią veda vienuolės. Kun. Va
liuška sekmadieniais sukviečia 
lietuvius į tos vienuolijos koply
čią, susirenka apie 60 lietuvių. 
Kun. Valiuška surinko apie 150 
adresų. Išleidžia laikraštėlį. Du 
lietuviai turi po motelį,kur lietu
viai nuvykę gali gauti darbą, o 
turistai malonią nakvynėlę.

Malonus ir geras kun. Valiuš
ka pavėžinėjo šių eilučių auto 
rių po Arizoną. Nuvežė į 
Grand Canyon. Ką ten matai ir 
stebi, nė plunksna ne galima ap
rašyti pačiam reikia pamatyti. 
Gali stebėti geologinių žemės 
sluoksnių atodangas, šokančius 
indėnus, galima ant mulų joti 
tam tikromis valandomis pasi
klausyti moksliškų paskaitų apie 
Grand Canyon.

Nupirko Londono tiltą
Pernakvoję išvykome į Lake 

Havasu City, Arizoną. Čia stebė
jomės Amerikos kapitalo ir pra
monės išradingumu — tolimoje 
dykumoje prie ežero pastatytas 
Havasu miestas ir statomas at
vežtas iš Londono (Anglijoje) 
tiltas, už kurį amerikiečiai sumo
kėjo du su puse milijono dolerių. 
Anglai pardavė tą tiltą, nes jis 
pradėjo pamažu grimsti į Tem- 
zą. Iš kitos pusės nenorėta, kad 
tas istoriškas tiltas taip dingtų 
be žymės ir garbės. Atsirado tur 
tinga kompanija — McCulloch 
Oil Corporation of California ir 
nupirko. Parvežti 10 tūkstančių 
tonų granito 7000 mylių jūra ir 
300 mylių žeme iš Long Beach, 
Calif. nėra paprastas dalykas.

1970 -71 metais tas tiltas jau 
bus savo skirtoje vietoje.Mes daug 
pakalbėjome apie Lakoavasu Ci
ty, nes kai kurie lietuviai 
čia perka sklypus pigesnėmis kai

Mamie Eisenhc,wen lankosi Europoje. Ji čia duoda vienam gyventojui 
autografą Frankfurte. Vakarų Vokietijoj.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
momentus. Šiai minčiai pailius-MIEU’IŲJŲ LIETUVIŲ 

KARTOTEKA
Inž. Henrikas Tamašauskas 

su ponia, gyv. 2305 Arsenai 
str. St. Louis, Mo. birželio mė
nesį apsilankė Balzeko muzie
juje Chicagoje. P. Tamašaus
kas ypač susidomėjo šiame mu
ziejuje vedama mirusiųjų lietu
vių kartoteka. Pasirodo jis ren
kąs ne tik mirties pranešimus, 
bet užuojautas, padėkų skedibi- 
iftus, įvairių sukaktuvių minėji
mus, nuotraukas ir turįs jau ke
lias bylas chronologine ir alfa
betine tvarka sutvarkęs. Tai, 
aišku, didelis darbas ir ne kiek
vienas tokiam darbui ilš pamė
gimo gali “aukotis”, nes pradė-
jus karpyti laikraščių įvairias 
nuotraukas bei žinių straips-!
nelius, reikia juos kataloguoti, 
rūšiuoti, tvarkyti. Tam reikia 
etatų ir lėšų, nes reiktų rinkti 
žinias ir iškarpas iš visoje Ame 
rikoje ir net (gal viso pasaulio) 
lietuviškos spaudos, o apsiribo
jus tik kėliais laikraščiais, ži
nios nebus pilnos ir pilna pras 
me jos nebus nei istorikams nei 
biografams pilnai naudingos.

P. Tamašauskas muziejui siū 
lo imtis iniciatyvos tokių įvai
rių apie lietuvius žinių rinkimo 
tinklą organizuoti plačiu mastu 
už JAV ribų: Kanadoje, Brazi
lijoje, Argentinoje ir t.t. ir ne
siriboti vien tik nekro-medžia- 
ga, bet kreipti dėmesį į šeimą 
materialinius bei kultūrinius

nomis, tikėdamiesi, kad vėliau jie 
gerokai pabrangs.

Pas vaišingus losangeliečius 
Ši parapija dar 1940 m. tebe

buvo tik prel. Juliaus Maciejaus- 
ko galvoje. Dabar ją, labai išau
gusią, išsiplėtojusią, adminstruo 
ja prel. J. Kučingis, didelės ener
gijos kunigas.

Prie parapijos gyvena vienuo
lės, yra mokykla su 400 mokinių, 
leidžia savo biuletenį “Lietuvių 
Žinias”(tiražas 1100 egz.), kurios 
kas dvi savaitės aplanko parapi
jiečius. Tai yra jau daugiau, kaip 
paprastas parapijos biuletenis. 
Gegužės mėnsį tebelaikomos ge
gužinės pamaldos, kaip seniau 
Lietuvoje, tebeatliekamos birželi
nės Jėzaus Širdies pamaldos, pir
mieji penktadieniai su švento 
mis valandomis. Pravedamos me
tinės gavėnios rekolekcijos lietu
viškai. Keturdešimties valandų 
atlaidai ir maldos neišnyko. Kle 
bonija labai vaišinga.

truoti pamini Stasio Santvara 
apybraižą “Dvaras į Ikurį negrį
žom” ir Br. Railos “Lizdo iš- 
draskymas”, “Janulaičių dinas
tija” ir t.t.

Visa tai įdomu, reikalinga, 
nes kiek žinoma, tokios ir neto- 
kiu plačiu mastu rinktos žinios, 
jau yra pasitarnavusios LE rei
kalams ir jos Hblūtų naudingos 
ateičiai, bet... surinkti jas ne 
vieno žmogaus darbas ir reika
linga lėšų. BLKM mielu noru 
užmegztų tuo reikalu santykius 
su žmonėmis besidominančiai?; 
šiuo darbu, tačiau kaip? BLKM 
— jauna kultūros įstaiga, pla
čių ryšių su plačiuoju ir toli
muoju pasauliu dar neturi, mū
sų laikraščiai ne visi ir ne visus 
muziejaus skelbimus, sumany
mus, atsišaukimus skelbia, o ir
į paskelbtuosius lietuviai mažai 
tekreipia dėmesio — neatsišau
kia, neatsiliepia. Mokėti už kiek

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

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

AREA CODE 312 247-2425

Po ilgos ir skausmingos ligos, S. m. liepos 2 d. rytą 
užgeso

A,A

Valerija Vasaitierie' - Laučytė
Atsisveikinimas su Wašhington.iečiais ketv., liepos 

3 dieną, 8 vali. vak., W. W. Chambers laidojimo namuose, 
Riverdale, Maryland.

Laidojama šeštad., liepos 5 d., 10 vai. iš Gilmaji 
Funerai Home, Putnam, Connecticut, Dangaus Vartų 
kapuose.

Nuliūdę: — Vyras Antanas, duktė Aldona, sūnūs 
(Kazys ir Vitas su šeimomis ir sūnus Tadas.

A. + A.
MARIJONA REZGALIENE

MARCINKEVIČIŪTE
Gyveno 1324 S. 50th Court, Cicero, Illinois.
Mirė liepos 2 d., 1969, 11:40 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Jurbarke. Amerikoje išgyveno 67 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės.
Priklausė R. Katalikų Labdarių S-gai, Dievo Motinos Sopu

lingos dr-jai. Tėvų Marijonų rėmėjų dr-jai, Marianist Mission — 
Spiritual, Norbertine vienuol. rėmėjų dr-jai, Maldos apaštalavimo 
dr-jai ir Gyvojo Rožančiaus dr-jai.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 5 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos, už velionės sielą. Po Pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

vieną skelbimą, kiek jų muzie
jui būtų reikalinga skelbti, mu
ziejus neišsigaii. BLKMuziejus 
būtų labai dėkingas inž. Tama
šauskui, kaipo |jau iš pamėgi
mo tokį darbą dirbančiam, kad 
jis tuo reikalu plačiau pasisaky 
tų spaudoje ir gai būt paban
dytų surasti daugiau tokių en
tuziastų — talkininkų, o tada 
ir muziejui būtų lengvai pradė
tąjį darbą į (platesnes vėžes į- 
vairuoti. Ann Karlson

— Tiesa nėra vieno asmens'nuo
savybė, ji visos žmonijos turtas.

— R. Emerson

KELIAS | ALTORIAUS 

GARBI
J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. liepos mėn. 5 d.

t Kompozitoriui

BRUNO MARKAIČIUI, SJ,
“Vilniaus Varpų" kūrėjui,

jo tėveliui

STASIUI MARKAIČIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Chicagos Lietuvių Opera

KUN. BRUNO MARKAIČIUI S J.,
Pedagoginio Lituanistikos Instituto lekto
riui. jo mielajam tėvui

A. -j- A.
STASIUI MARKAIČIUI mirus, 

nuoširdžię užuojautą reiškia

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas

Brangiai motinai

A. -|- A.
DARATAI TAMOŠIŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnui ALBERTUI TAMOŠIŪNUI ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Civiliškai

Liūdnos Metinės
Š. m. liepos mėn. 9 dieną 

sueina lygiai metai, kaip mir
tis netikėtai išskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą brolį, dėdę, vie
ną Dainavos stovyklos steigė
jų ir jos pirmąjį administra
torių

A. “f" A.
Kun. Bronių Dagilį

■-

Būėfids AirSS' stfaėglBfSr vlėnoS ifffffiūlŠskraūtūvfes vaizdas

Metinių proga liepos 9 d., trečiadienį už jo sielą bus at
našaujamos šv. Mišios: 9 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
Detroit, Miehigan; 8 vai. ryto Sv. Barboros bažnyčioje, Dear
born, Miehigan ir pradedant tą dieną Gregorinės Šv. Mišios pas 
T.T. Pranciškonus, Greene, Maine.

Nuoširdžiai prašome visus buvusius jo draugus bei pa
žįstamus, kas gali, dalyvauti pamaldose arba prisiminti a. a. 
kun. Bronių Dagilį savo maldose, nes jis taip karštai mylėjo ir 
tarnavo bažnyčiai, tėvynei ir žmonėms. Užmiršdamas save, ne
siekiant jokios garbės su kuklumu ir turėdamas gilią kunigišką 
meilę gyveno ir dirbo tik dėl kitų — mielai patarnaudamas vi
siems, visados ir visuokiuose reikaluose. O Dainavos stovyk
lai, kuri buvo jo pradėta, dirbo iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos.

Mylimas kunige Broniau, Tu palikai mus su skaudančio
mis širdimis per anksti ir staiga — neįvykdęs visų savo pla
nų ir neturėdamas progos pasakyti net sudiev.

Mūsų širdys neužmiršdamos Tave gyvena liūdesyje.
Viešpatie, būk jam gailestingas!

SESUO BROLIAI IR GIMINES

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00 
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžias pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
įr žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.



DRAUGAS, šeštadienis, 1960 m. liepos mšn, 6 d.
X “Mūsų Vyčio”, akademinės 

skautijos žurnalo, naujas nume
ris jau išspausdintas ir šiomis 
dienomis pasieks savo skaity
tojus. Straipsniai beveik išim
tinai paties jaunimo rašyti; žur 
nalas iliustruotas jaunųjų dai
lininkų nuotraukomis. Redaga
vo Ramunė Kviklytė.

X Pirmoji organizacija, pas
kyrusi savo atstoves į septintą
jį Amerikos Lietuvių kongresą, 
yra Lietuvos kunigaikštienės 
Birutės draugija Detroite. Ji 
delegavo : Mėtą šepetienę ir 
Kristiną Daugvydienę. Kongre
so išlaidoms draugija atsiuntė

IRK SUSIVIENIJIMO VADOVYBE

X Ukrainiečių dienraštis 
“Svoboda” (Laisvė), leidžiamas 
New Yorke, birželio 27 d. lai
doje, savo vedamųjų rašinių 
skyriuje ištisai persispausdino 
ukrainiečių kalba vertime 
“Draugo” balandžio 27 d. veda
mąjį rašinį lietuvių — ukrai
niečių glaudžių santykių reika
lu, kurį buvo parašęs red. Br. ir auką. 
Kviklys. Šio str. vertimą “Svo
bodos” redakcijai, jos paprašy
tas, parūpino chicagiškis visuo
menės vei'tėjas Jonas Čėsna.

X Mūsų dienraštį savo au
komis parėmė vėl eilė skaityto
jų. Aukojo po 2 dol___J. Pur-
tuilis, Antanina Dambrauskai
tė, A. Saulis, J. Banionis, Juo
zas Gasperas. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

X Chicagos lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 6 d., 1 vai. p. 
m.., Hollyivood svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

X Genovaitė (Kupstaitė)
Kelly su savo vyru Antanu iš 
Mk>scow, Pa. atvyko į Chicagą 
ir sustojo pas Antano brolį Jo
ną, 9806 So. ITroy avė. Chica
goje išbus apie 10 dienų, pra- 
eisdami atostogas. Genovaitė 
anksčiau yra dirbusi “Garso” 
redakcijoje ir Slusivienijimo 
centre, Wilkes-Barre.

X Janė Valančius su šeima 
šiuo metu baigia atostogas 
Arizonoje ir iš ten visiems pa
žįstamiems siunčia linkėjimus.

X Algimantas Grigas, Chica
gos Lietuvių Operos solistas, 
giedos pamaldų metu T. Jėzui
tų koplyčioje, liepos 6 d., 11 
vai. per Lietuvos Karo mokyk
los 50 metų sukakties minė
jimą. (pr.)

X Jokūbas Trečiokas, iš Chi
cagos, paaukojo Lietuvių Fon
dui 25 dol. vietoje gėlių a. a. 
Valerijos Vasaitienės vardui į- 
amžinti Fonde. LF adr.: 6643 
So. įMaplewood Avė., Ohicago, 
III. 60629. (pr.)

X Leokadijos Brazdienės, de
likatesų maisto krautuvė, 2618 
W. 71st St., praneša savo klien
tams, kad nuo liepos mėn. 
12 d. atostogų laikotarpiu |b.us 
uždaryta, o rugp. mėn. jau at
sidarys kitoje gatvės pusėje 
2617 W. 71st St. Tel. PR 8-2030.

(alk.)

X Visi atkreipkite dėmesį į 
tikrai ypatingo turinio “Litua
nus” žurnalo skelbimą šios die
nos kultūrinio priedo 4-tame 
puslapyje! (sk.)

x Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Reikalinga vyresnio am
žiaus moteris prie mažos šei
mos lengvam namų ruošos dar
bui, gyventi kartu. ISlkambinti 
737-8818 (sk.)

X Dėl Automobilių siuntimo 
į Lietuvą prašome kreiptis į E. 
ir V. Žukauskų siuntinių siun
timo įstaigas Chicagoje: 2608 
W. 69 St., 2501 W. 69 St., arba 
8333 S. Halsted., tel. WA 5- 
2787, WA 5-2737 arba 254-3320.

(sk.)
X RAŠOMOS MAŠINĖLES, 

visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 i., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų; 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

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

X A. a. inž. Liudas Mikšys 
knygos “Iš sutemų ateina Lie
tuva”, autorius, jo mirties meti
nėms sukaktuvėms paminėti, 
draugų bei inžinierių - kolegų 
dėka, buvo įrašytas į Lietuvių 
fondo narius su 100 dol. suma.
Taip pae už jo vėlę buvo užpra
šytos dvejos šv. Mišios.

X Dr. Baltrus Atkočiūnas, 
buvęs Kauno Karo ligoninės 
daktaras, nors ir sulaukęs seny
vo amžiaus, dar gana gerai sa
varankiškai tvarkosi ir šiuo me 
tu persikėlė į naują butą, 3748 
So. Wood St., telef. 376-6342.

x Vaikai atveskite savus tė
velius į Alvudo kultūrinį šešta
dienį Marųuėtee Parke liepos 
5 d. nuo 4 v. p.p. Lietuviška 
muzika. Visų kultūriniais pasi
rodymais prie mikrofono. Vai
kams filmai. Spalvotas filmas 
su Mario Lanza “For the First 
Time”. Visi kviečiami.

Padėkos Mišias celebruos
X Juozas ir Eleonora Padžiū- pats jubiliataa kun. Simonas 

nai, birželio 5 d. išvykę Queen I gauj^nas> koncelebrantaie bus 
Elizabeth H laivu, siunčia svei-l^ Jonas žurOTnskis> Sv. juo.

Anglijos, kur jau zapo bažnyčios klebonas, Lo-kinimus iš Anglijos, kur 
aplankė įdomesnes vietas. Ke
lionė laivu buvo labai maloni, 
nes okeanas buvo ramus ir nie
kas nesirgo jūrų liga.

ILLINOIS GAUNA VIENĄ 
MILIJONĄ DOL.

JAV valdžia paskyrė Illinois 
valstijai $1,102,293 policijos 
veiklos pagerinimui, kad ji ge
riau galėtų vykdyti savo parei
gas.

— Pirmieji žydai į JAV atvy
ko 1654 m. liepos 8 d.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Rimanto Dūdos ir Dalios Kup- 
rionytės moterystę birželio 14 d. 
palaimino kun. A. Olšauskas šv. 
Kazimiero bažnyčioje Los Ange
les, Calif., giedant parapijos cho 
rui ir solistams — Birutei ir R i 
mantui Dabšiams.

Jaunasis, veiklus Los Angeles 
lietuviškajame gyvenime, baigęs 
ekonominius mokslus Califomi- 
jos universitete, sėkmingai ver
čiasi savo įkurtame biznyje. Da
lia Kuprionytė-Dųdienė, baigusi 
Urbanos universitete biologinius 
mokslus, prieš porą metų atsikė
lė į Los Angeles.

Dalia ir Rimantas Dūdai

Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimas Chicagoje. įvyksta liepos 19 d. Ta proga Chicagos meras Richard 
Daley pasirašė proklamaciją. Čia matyti Chicagos lietuvių delegacija pas merą. Iš k. į d.: Chicagos Alto 
pirm' Rimas Staniūnas, Jūratė Jasaitytė, dr. Franz Lassner, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus politi
nių mokslų sk. vedėjas, Jūratė Kupclkevičiūtė, Cecilija Matulis, meras Richard J. Daley, Stanley Balze
kas', Irena Smieliauskienė, LB Chicagos apyg. vicepirm., Helen Zimmer.

IŠ ARTI IR TOLI
— Kun. Simonas Saulėnas 

švenčia sidabrinį kunigystės 
jubiliejų. Rugpiūčio 10 dieną, 4 
vai. p. p. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje bus cele- 
bruojamos iškilmingos šv. Mi
šios šios parapijos klebono ku
nigo Simono ISauiėno 25 metų 
kunigystės jubiliejų minint.

v/eill, Mass., ir kun. Petras Ša
kalys, Šv. Pranciškaus Bažny
čios klebonais, Lawrence, Mass. 
Pamokslą sakys kun. Aloyzas 
Klimas, Nukryžiuotojo seselių 
vienuolyno kapelionas. Po iškil
mingų šv. Mišių įvyks pagerbi
mo iškilminga vakarienė Long- 
fellow mokyklos a/uditorijoje, 
355 Broadvvay, Cambridge, 
Mass. Programos vedėjas bus 
kunigas Albertas Abračinskas, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas, 
NorvJood. Mass., pagrindinis 
kalbėtojas bus kun. Juozas Pet
rauskas, Šv. Kazimiero parapi-

Iškilminga vestuvinė puota, 
dalyvaujant jaunosios tėve
liams prof. J. ir M. Kuprioniams 
iš Louisianos bei dideliam bū
riui svečių, įvyko Lietuvių tauti
niuose namuose. Vaišes prave
dė prof. A. Avižienis, dinamiš
kas jaunosios įkartos veikėjas. 
Jaunoji pora povestuvinei kelio
nei išvyko į Hawajų salas.

Los Angeles lietuviai di
džiuojasi šia lietuviška šeima, 
būdami tikri, kad jie ir toliau 
neapleis lietuviškosios veiklos.

(vm)

Brockton, Mass. 
įdomi muzikinė

jos klebonas,
Taip pat bus 
programa.

— Los Augeles advokatas 
teisių daktaras Jurgis Gliaudys, 
atliekąs dabar kariuomenės prie
volę ir dirbąs teisiniame kariuo
menės personale, pakeltas į ka
pitono laipsnį.

— Dr. Marija Žemaitienė su 
vyru Aleksandru ir dr. Saldai- 
tienė liepos 8 d. išskrenda lan
kyti Europos kraštų ir ten gy
venančių tautiečių, kurių aps
čiai randasi Anglijoje, Vokieti
joje, Italijoje. Romoje manoma 
prisilaikyti prie lietuvių kolegi
jos ir aplankyti marijonų gene
raliniame name pažįstamus ir 
kt. Ameriko's krantus tikisi vėl 
pasiekti liepos 29 d.

— Kun. P. Jonaitis šiais me
tais mini kunigystės 25 metų 
sukaktį. Kilimu jis yra iš Še
duvos. Panevėžio vyskupijos. 
Į Ameriką jis atvyko 1949 me

CHICAGOS ŽINIOS
DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

APIE ILLINOIS 
GUBERNATORIŲ

Darbininkų laikraštis — vie
nintelis laikraštis, rėmęs Ričar
dą Ogilvie į Illinois gubernato
riaus vietą — sužinojo, kad 
skaitytojai nemėgsta jo Illinois 
valstijos valdymo būdo ir prie
monių.

“The National Labor Jour
nal”, nepriklausomos unijos na
rių laikraštis, apklausinėjo pir
moje birželio mėnesio pusėje 
unijos narius, ar gubernatorius 
Ogilvie pakankamai ir gerai 
rūpinasi darbininkų reikalais. 
Buvo paklausta beveik 2,900 
unijos narių.

83 nuošimčiai narių pasakė, 
kad (jie nepatenkinti, dvylika 
procentų patenkinti, o penki 
nuošimčiai nieko nesakė. čia 
daugiausia liečiami nauji paja
mų mokesčiai.

APIPLĖŠIMAI
Eugene Noel, Chicagos auto

buso vairuotojas, praėjusio tre
čiadienio rytmetį du kartus bu

tais ir dirba amerikiečių para
pijose Albany, N. Y. vyskupi
joje. šių metų vasario mėn.
kun. P. Jonaitis paskirtas kie 
bono pareigoms Švenč. Jėzaus 
Širdies parapijoje, Gloversivi-
lle, N. Y. Dėl savo darytumo 
ir malonaus būdo, kun. P. Jo
naitis mėgiamas parapiečių ir 
vietos lietuvių. Jubiliejaus pro 
ga jo parapiečiai surengė iškil 
įmingą priėmimą didžiausiame 
tos apylinkės restorane. Jo pa 
geiftstuvėse dalyvavo keletas 
šimtų amerikiečių, jo giminės 
ir nemažai lietuvių pasauliečių 
ū ten dirbančių lietuvių kuni
gų-

ITALIJOJE
— Lietuviai esperantininkų 

sąjūdy. Retas, bet prasmingas, 
ir gal pirmas šios rūšies įvy 
kis — tarptautinis esperantinin
kų ir Europos federalistų su
buvimas Romoje, Pijaus XI 
va,rdo instituto patalpose, pas 
saleziečius. Manifestacija pra
dėta pamaldom — ikoncelebra- 
cija esperanto kalba, kurioj da
lyvavo, kartu su Italijos katali
kų esperantininkų sąjungos p- 
ku, t. Albinu Ciccanti OFM- 
Cap., du lietuviai — kun. Pr. 
Gavėnas ir kun, M. Burba. Pro 
gai pritaikytą žodį tarė t. Ja
cintas Jacobitti, domininkomas, 
kurs Santa Maria Maggiore ba
zilikoje kas sekmadienį laiko 
mišias esperamtiškai. Parapijos 
salėj vyko susitikimas, įkuria
me, tarp įvairių atstovų, Euro
pos Žurnalistų bendruomenės

vo apiplėštas 75 gatvėje. Vie
ną kartą buvo apiplėštas vairuo 
jant autobusą rytų link, o an
trą sykį — vakarų 'link. Jis bu
vo apgrobtas to paties plėšiko.

Plėšikas pasigrobė $32.81 iš 
vairuotojo Noel, kai jis vaira
vo savo autobusą rytų link 
prie Paxton Avė.

Noel tęsė kelionę iki galuti
nės sustojimo vietos. Paskui 
apsisuko autobusu ir pradėjo 
kelionę vakarų link.

Plėšikas vėl įlipo autobusan 
prie Cottage Grove Avė. šį kar
tą jis gavo $7.70.

Noel nuvyko į autobusų stotį 
77-toje gatvėje ir pranešė bo
sui, kas su juo įvyko — prara
do ką buvo uždirbęs.

TRUMPAI
— Federalinės valdžios tar

dytojai VVashingtone tiria skuti 
dą, ar tikrai Cook County ligo
ninės gydytojai, kurie susirin
ko $1,600,000 iš Medicare už 
tarnybą, kurios jie visai nesą 
atlikę.

— Likerių kaina bus pakelta 
šių metų rugpiūčio 1 dieną.

L. R. K. ISūstvtenijimo pirmi
ninku perrinktas Leonardas ši
mutis. Vicepirmininku perrink
tas Tomas Mack. Iždininke per
rinkta Leokadija Donarovieh 
Iždo globėjais išrinkti dr. Vla
das Šimaitis ir Vytautas Jucius. 
Daktaru kvotėju perrinktas dr. 
A J. Valibus. Dvasios vadu per
rinktas prel. J. F. Baitusevičius 
- Bali. Direktorium naujai iš
rinkti: Balandienė Elvyra iš 
Waterbury ir Bobelis iš New 
Yorko. Buvęs direktorius P. Ka
tilius taip pat perrinktas.

Šalia vaidybos sudaryta spe
ciali komisija ištirti esamai su
sivienijimo būklei ir padaryti 
atitinkamoms___________ rekomendaci- 'niU (šventėms atvykusią į Ko
joms. Jon išrinkta inž. Antanas Ta proga tartame žodyje
Rudis, kun. P. P. Cinikas ir Ig
nas Sakalas. Į labdarybės ko
misiją išrinkta šrubšienė, Gil- 
ibert ir Julija Salaševičienė.

(kuriai priklauso kaip narys— 
kūrėjas) ir lietuvių vardu svei
kinimo žodį tarė kun. Pranas 
Gavėnas. “Federico Cesi" vidu
rinės mokyklos mišrus choras 
meistriškai išpildė “Brolybės 
giesmę” (Donu ai mi vian ma- 
non!) ir “Europos federalistų 
himną” (Himno de la leuropaj 
federistoj). Įvykį išgarsino pir
miau piktai atsiliepęs Romos 
dienraštis “H tempo”, vėliau šil 
tai pritardamas Vatikano ofi
ciozas “LOsservatore Romano’,’ 
Vatikano bei Italijos radijas ir 
kiti laikraščiai Visam šitam ne
mažai pasidarbavo mūsų espe
rantininkas ikun. P. Urbaitis, 
kurs. tarp kita ko, suruošė Ro
mos studentams esperanto kur 
są ir išleido “Brolybes giesmę” 
bei “Europos federalistų him
ną”, kurie dabar jau pasklidę 
laisvam esperantininkų pasau
ly.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Paryžiaus lietuviai - skulpt. 

Antanas Mončys su sūnum Kris 
tupu, dail. Dalia Kolbaite ir Pet
ru Klimu lankėsi Londone.

— Jaunesniųjų lietuviukų tau
tinių šolkių ir dainavimo grupė 
gražiai veikia Londone. Jų su
telkimo reikalu rūpinasi Veroni
ka Jurienė.

— B. K. Balučio vardo fondui
aukos ir toliau telkiamos. Man- 
chesterio liet. socialinis klubas 
paškyrė 20 svarų aulką. Neatsi
lieka ir kitos organizacijos.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— D. Pozniakas, vilnietis 

boksininkas, trečią įkartą iš ei
lės laimėjo Europos žemyno 
bokso čempiono titulą.

Ateitininkai jaunučiai stebi rung
tynes vasaros stovykloje Daina
voje. Šiais metais jaunučių sto
vykla prasideda liepos 6 d.

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVabash 
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.

g HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

(Spaudos komasijon išrinkta Keb 
linskienė ir Garliauskas.

Pažymėtina, kad susivieniji
mo seimas nutarė išleisti sese
lės kaziimierietės Timotiejos 
angliškai parašytą studiją apie 
Amerikos Lietuvių katalikų^ 
veiklą, kuri apima apie 50 laiko
tarpį. K.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
STUDENTUS

Popiežius Paulius VI-sis, spe
cialioje audiencijoje priėmė Va
tikane apie 160 Bratislavos ir 
Prievidiza universitetų geolo
gijos studentų grupę, Sekmi-

Šventasis Tėvas priminė nese
niai mirusius tris didžius Če
koslovakijos katalikų Bažny
čios vadovus kardinolą Beran 
ir Tmava bei Mitra vyskupus, 
palikusius gražiausią ištikimy
bės ir meilės katalikų Bažnyčiai 
pavyzdį ir ragino Čekoslovaki
jos studentus likti ištikimais 
savo pašaukimui ir visur liudy
ti Kristaus idealus...

Grandinėlės šokėjai Dalia Juodė
naitė ir Paulius Alšėnas Rezginė- 
lės šokyje birželio 20 d. Statler 
Hilton Hotelyje, Clevelande. Jau
nosios rūbai austi Aldonos Vaito- 
nienės Kanadoje.

Nuotr. V. Pliodžinsko

Lietuvių Dienoje
Š. m. Liepos m. 13 d. Lietu- * 

viai Televizijoje rengiamoje Lie
tuvių Dienoje, kuri įvyks Bučo 
Darže, Wiillow Springs, BĮ., įdo
mią meninę programą atiks bu
vusios Šaltimiero Programos, 
rengtų Lietuvių (Dienų ir “Šu
nim - Burum” parengimų da
lyviai: jumoristas “Dėdė Bru
kąs”, šokėjai, dainininkai, artis
tai ir kitos meninės pajėgos. 
Lietuviškų liaudies dainų pynę, 
kuriai dainuoti numatoma ap
jungti visas viešnias ir svečius, 
praves iškilusis čia gimęs ir au
gęs, buvęs Metropolitan Operos 
solistas Algirdas Brazys. Šo- * 
kiams gros smagus Jurgio Joni
ko orkestras.

Lietuvių Dienos organizaci
niais reikalais ir meninės pro
gramos sudarymu rūpinasi bu
vęs ilgametis Šaltimiero Radi
jo Programos bendradarbis Sta
sys Molis.

Liepos m. 13 d. nevalgykite 
namuose — maistas gamtoje . 
daug skanesnis. Lietuvių Die- * 
noje, Bučo darže, visus atsilan
kiusius skaniai maitins ALVU- 
D’o įrengta valgykla. Veiks 
gausus gėrimais baras.

1969 mt. Lietuvių Dienos 
eiga, programa ir svečiai išti
sai bus filmuojami ir vėliau ro
domi Lietuviai Televizijoje pro
gramose. (pr.)


