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PAGROBĖ VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ 

RIO D E JANEIRO. — Būtų 
tiesiog nenormalu, jeigu praei
tų kelios savaitės i r Lotynų A-
merikoje teroristai nepagrobtų 
kokio ministerio a r ambasado
riaus. Vakarų Vokietijos amba
sadorius Brazilijoje Ehrenfried 
von Holleben vėl y ra nauja au
ka. Ginkluoti kulkosvaidžiu ban
ditai nušovė policijos seklį, ki
tą sužeidė ir pagrobė ambasa
dorių, kai jis važiavo iš amba
sados namo. Liudininkai matė, 
kad tai buvo t r y s vyrai. Paskui 
pabarstė lapelių, kur reikalauja 
tam tikro skaičiaus paleisti su
imtųjų teroristų. Lapely taip 

pat sako, kad jokie policijos ly
dėjimai, jokia apsauga neapsau
gos užsienio ambasadorių, jei 
jie panorės ką pagrobti. 

Atstovų Rūmų respublikonų vadas 
Gerald Ford, kuris atvyksta šian
dien j Lietuvių rengiamą genocido 
parodą ir pasakys pagrindinį žodį. 
Parodos atidarymas 5:30 v. v. She-
raton-Chicago vkšbuty. 

Tas pagrobimas Brazilijoje 
laike vienų metų jau trečias. 
Pernai panašiu būdu buvo pa
grobtas Amerikos ambasado
rius, už kurio paleidimą išside
rėjo 15 teroristų. Paleistieji ka
liniai buvo nugabenti į Meksiką. 

Senatas varžo 
prezidento galiâ  

WASHENGTONAS. — Sena
to "karveliai" vėl laimėjo prie? 
"erelius", atmesdami sen. Byrd, 
demokrato iš W. Virg-inia, rezo
liuciją, kad prezidentui duoda
mi įgaUavimai, jeigu reikėtų ap
saugoti amerikiečių karių gyvy
bę Vietname arba paskubinti 
dalinių atitraukimą, vėl pasiųsti 
dalinius į Kambodiją. Rezoliuci
ja buvo atmesta balsų santykiu 
52:47. Prieš balsavo daugiausia 
demokratai, su jais keli nuolati
niai Nixono oponentai — abu 
New Yorko senatoriai, Percy iš 
Illinois, Aiken iš Vt., Brooke iš 
Mass. 

Pekingas rems 
Rumunijos 

nepriklausomybe 
PEKINGAS. — Kinai komu

nistai, priimdami Rumunijos de 
legaciją Pekinge nepaprastai šil 
tai, parodė savo skir t ingumą! 
nuo Sovietų Sąjungos. Jie gyrė j 
"Rumunijos pas tangas nepasi
duoti svetimoms Įtakoms ir ža
dėjo paramą teisėtoms Rumuni
jos žmonių pas tangoms išlaiky
ti nepriklausomybę ir iniciatyvą 
savo rankose". 

Kaip ilgai tesis 
toji neteisybe? 

CHICAGO. — Tedis Zierinš 
vaka r vėl atspausdino laišką Chi 
cago Daily News. Rašo, kad tuo 
metu, kai naciai paklupdė Pran
cūziją, 1940 m. birželio 14 d„ 
Maskva, su Hitlerio pritarimu, 
įteikė ultimatumą Lietuvai, "A-
t idaryk sienas arba mes ata
kuosime". Kitą dieną Lietuva 
buvo okupuota. Dar porą dienų, 
ir t a s pats atsitiko su Latvija 
ir Est i ja . Tada ir prasidėjo ko
munistinis teroras. 

P raė jo daugiau kaip 25 metai 
nuo Hitlerio žlugimo. Paryžius 
ir Prancūzija vėl laisvi, naujoji 

KATALIKAI 
PASAULY 

Mirė poetas Ungaretti 

Roma. — Romoje mirė žymiau
sias dabarties laikų Italijos kata
likų poetas Juozapas Ungaretti, 
eidamas 82 metus. Laidotuvių a-
peigoms vadovavo popiežiaus ge
neralinis vikaras Romai kardino
las DeirAcąua. 

Eucharistinis kongresas 
Brazilijoje 

Brasilia. — Brazilijos sostinė
je buvo aštuntasis tautinis Bra-

2emaitijos sostine Telšiai 

generacija užaugusi laisvėje, bet į zilijos eucharistinis kongresas. Ta 
t r y s Pabaltijo valstybės vis dar j proga Paulius VI Vatikano radi-

Kinijos ūkis pajungtas karo 
reikalams 

TOKLJC. — Kinijos ekonomi- merikiečių žvalgyba susekė, kad 
ka po kultūrinės revoliucijos dar Kinija s ta to eilę nedide'.ių po-
neatsigavo, bet nežiūrint to, visa I vandeninių laivų, irgi pagal so-
ūkinė galybė, k raš to ištekliai į vietų p 'anus. Šiandien jau ži-
pajungt i kariniams t ikslams la- noma, kad Šanchajaus uoste 
biau nei bet kada praeity. Nor s Į 
t a s k r a š t a s ir sunkiai pasiekia- j 
mas vakariečiams ir mažai kas 
žinoma, bet prasiskverbia pra-

Maskva nekenčia kitaip 
galvojančių 

Vakaruose iš Maskvos gauto
mis žiniomis, režimas pasiryžęs 
toliau smogti tiems, kurie kovoja 
prieš gyventojų nekenčiamą reži
mą ar bet kuriuo būdu reiškia 
protestą. Dabar paskelbtos pen
kios suimtųjų pavardės. Kaip pas
tebi New Yorke leidžiamas rusų 
dienraštis "Novoje Russkoje Slo-
vo" (geg. 22) , tų penkių tarpe 
keturi turėję ryšio su anksčiau su
imtuoju ir vėliau nepilnapročiu 
pripažintu ats. gen. Petru Grigo-
renko. Dėl generolo, pasiprieši
nimo režimui simboliu virtusiu, 
buvusių veismų, dabar, iš dalies, 
kaltinami kiti. 

Kas jie? Pirmasis jų, darbinin
kas Vladimir Geršuni, 39 m. am
žiaus, platinęs lapelius, kuriais 
buvo protestuojama prieš Čeko
slovakijos invaziją, Stalino kulto 
atgaivinimą ir gen. Grigorenkos 
suėmimą. Geršuni buvo suimtas 
š. m. kovomėn. 13 d. 

Kiti suimtieji: 19 m. amžiaus 
Valerija Novogrodskaja, studija
vusi svetimų kalbų institute. Ji 
buvo suimta paties Kremliaus Su
važiavimų rūmuose, ten platinu
si lapelius prieš laisvės stoką So
vietų Sąjungoje. Du Charkovo 
inžinieriai, Vladimir Ponomarev 
ir Vladislav Nedobora buvo kal
tinami, su savim turėję daugelio 
pasirašytą protestą dėl Grigoren
kos suėmimo bei raštą, skir
tą Jungt. Tautoms New Yorke, 
Dar kitas Charkovo gyventojas, 
Arkadij Levin, kaltinamas tais 
pačiais, kaip minėtų dviejų, veiks
mais. 

Režimas 5 nubaudė: Charkovo 
tris gyventojus pasiusti į priver

čiamo darbo stovyklą, gi Geršu
ni ir Novogrodskaja pripažinti e-
są nepilno proto ir jų dabartinė 
gyvenimo vieta aiški — psichi
atrinė ligoninė.... (E) 

nešimai sako, jog Kinijos vaka
ruose s tatomos didžiulės meta 'o 
perdirbimo įmonės. Ten kaip tik 
gaminamos vidutinio a ts tumo 
raketos , galinčios nešti užtaisus 
nuo 1,200 iki 1,500 my'ių. Ne
tol imas laikas, kad Kinija pasi
gamins ir tolimąsias, tarpkonti-
nentines raketas. 

Yra žinoma, kad kinai gamina 
ir savo lėktuvus. Kopijuoja ir 
s t a to pagal sovietų MIG-19. Jų 
s t a tyba išmėtyta po visą k r a š 
tą. Tuo pačiu laiku kiniečiai dir
ba ir projektuoja ir savo lėktu
vo modelį, kuris turė tų būt i už 
garsą greitesnis. 

Da r prieš penkerius metus a-

Po dviejų metu 
į Jupiterį 

WASHJNTGTONAS, — Erdv ių ' 
tyrimo agentūra praneša, kad 
1972 metais bus paleistas į erd
ves Pioneer F , kuris per dvejus 
metus pralėks astroidų juos
tą, praskris pro didžiulę Jupi
terio planetą. Panašią misiją 
1973 atliks Pioneer G. 

Kiekvieną misiją atl iekantis 

erdvėlaivis keliaus daugiau kaip 
pusę bilijono mylių. Iki Jupi te
rio reikės nuo 600 iki 900 dienų 
laiko. Abu erdvėlaiviai aplink 
Jupiterį suksis apie savaitę lai
ko maždaug 100,000 mylių at
s tumo. 

Šio dešimtmečio gale numaty
t a s didysis skridimas į erdves, 
kai vienu laivu bus galima pa
siekti Jupiterį, Saturną, Uraną, 
Neptūną ir Plutoną. Jie bus pa
togiai išsidėstę. 

statomi povandeniniai žymiai di
desni ir labiau komplikuoti, ga
lintieji šaudyti fltketomis. 

Pastebimas ir pagreitintas ge
ležinkelių tiesimas. Geležinkeliai 
eis pro strateginiai svarbius 
centrus. Dvi linijcs eis iš šiaurės 
į pietus: viena, pietinėj valsty
bės daly, iš rytų j vakarus. Pla
tinami ir esamieji geležirkeliai, 
vienbėgiai paverčiami dvibė-
giais. 

I 

XEW YORK. _ Po'icija suė
mė 35 Mafia organizacijos na
rius, o 11 dar ieško. Visi jie kal
tinami organizuotais nusikalti
mais. 

Reta operacija Vilniuje 
VILNIUS. — Vilniaus miesto 

klinikinėje ligoninėje gydosi mo
teris, kurios širdyje t rys dirbti
niai vožtuvai. Tai — V. Dubins-
kaja, trisdešimt devynerių me
tų darbininkė iš Gudijos mies
to Mogiliovo. J au daugiau kaip 
dvejus metus moteris buvo vi
siškai nedarbinga ir atvyko 
Vilnių su beviltiška diagnoze: 
reumato pakenkti širdies vcžtu-

j vai nebeatliko savo funkcijų. 

Prieš tr is savaites Vilniaus 
klinikinės ligoninės kardio:hirur 
gų kolektyvas atliko unikalią 
operaciją — aortinis, dviburis 
ir triburis ligonės širdies vožtu
vai buvo pakeisti mechaniniais. 

šiuo metu V. Dubinskaja jau
čiasi neblogai. Jos būkle paten
kinama. Ji j au vaikšto. 

Tai pirmoji sėkminga trijų 
širdies vožtuvų pakeitimo opera 
cija Lietuvoje. Vieno ir dvie
jų širdies vožtuvų protezavimo 
operacijų Vilniaus klinikinės li
goninės kardiochirurgai yra at
likę daugiau kaip šimtą. 

jo bangomis pasakė kalbą kon
greso dalyviams, ragindamas vi
sus ypatinga meile pasišvęsti Kris
tui esančiam Švenčiausiame Sak
ramente, kuris yra viso krikščio
niškojo gyvenimo centras ir dva
sinio gyvenimo šaltinis. Atskiru 
laišku Paulius VI kreipėsi į Bra
zilijos vyskupus ir kunigus išreikš
damas pasitikėjimą jų pasišventi
m u aukštajai misijai. 

Studentų maldinga kelionė 

Chartres. — Apie 4,000 Pary-
je Sonn Voeunsai įteikė skiria- i žiaus studentų, vadovaujami Pa-
muosius raš tus Nbconui ir pade- j ryžiaus arkivyskupo kardinolo 
kojo, kad Amerika išgelbėjo jo j Marty, surengė maldingą kelio-
šalį nuo komunizmo, J is pami- i nę į Chartres Marijos šventovę, 
nėjo, kad Kambodiją t rokšta ; Pagal seną tradiciją 40 kilometrų 
greičiau išsivaduoti iš krimina- kelią nuo Paryžiaus iki Chartres 
linio užpuolimo ir prašo pagal- studentai ėjo pėsti. 
bos ir draugystės. Rumunijos unitai 

Nixonas jam priminė, kad A-1 
merika simpatizuoja ir užjaučia Vatikanas. — Paulius VI, pa-
šią šalį ir prižadėjo padaryti tyręs apie paskutinio Rumunijos 
geriausią, ką j i s gali, kad išsau- unitų-katalikų vyskupo Julijaus 
gotų Kambodijos neutralumą. Hossu mirtį, per Vatikano valsty-

raudonųjų nacių — komunistų 
nelaisvėje. Jos turi tekią pat 
teisę būti laisvos ir nepriklau
somos. Jos kar tu su kitom tau
tom šiandien visai užmirštos. 
Kaip ilgai t a s užmiršimas tęsis? 

Kambodijos 
ambasadorius 
pas Nixonę 

WASHJNGTONAS. — Kam
bodijos ambasadorius Ameriko-

Arabų partizanai įkaitus paleido 
AMMAN. -

įgauna naują 
partizanai vakar paleido įkai
tus, laikytus viešbuty. Įtempi
mas kiek atslūgo, kai buvo pra
nešta, kad pasitraukė kariuo
menės vadas, Husseino dėdė 

ZAGREBAS. _ Jugoslavija 
yra pirmoji komunistinė šalis, 
kuri Amerikos pa vyzdžiu įsive
dė kredito korteles. 

Pasidžiaugė, kad tos pačios min
ties yra ir kitos pietų - rytų A-
zijos tautos, 

i 

- Įvykiai Jordane . Hassan, o du generolai buvo at-
fazę. Palestinos Į leisti. Kariuomenei dabar vado

vaus pats karalius. Tai nema
žas laimėjimas partizanams. Rei 
kia manyti, kad dabar jie gaus 
daugiau teisių ir laisvės tęsti 
didesnius užpuldinėjimus prieš 
Izraelį iš Jordanijos. 

Husseinas iš savo pusės pa
reiškė, kad daugiau kokių nuo
laidų partizanams jis nedarys. 
Jeigu jie ir tuo nebus patenkin
ti, jis bus priverstas su jais kal
bėti kita kalba. 

Iš Kairo teko nugirsti, k a d ; 

EI Fatah partizanų vadovybė 
dar nepatenkinta ir tuo, ką ga
vo. Jie įtaria, kad Husseinas bus 
padaręs kokių slaptų susitarimų 
su Izrae'iu i r n ė r a nuoširdus 
arabas. Tik radika'us sprendi
mas gali pataisyti visą reikalą. 
Jie priskaičiuoja, kad jau žuvo 
700 žmonių. Jie nori, kad ir Hus
seinas įsijungtų į partizanų eiles 
ir neturėtų jokio kito tikslo, 
kaip tik išvyti žydus iš Palesti
nos. Reikalauja dar likviduoti 
ir "Amerikos penktąją koloną" 
Jordane, išnaikinti visus, kurie 
priešinasi tokiems reikalavi
mams. Pusiaukely sustoti nega-
'ima. 

Jordanijos karalius Hussein ir arabų 
partizanų vadas Yasser Arafat tariasi, 
kaip sumažinti abiejų pusių įtempimą 
ir išvengti bereikalingo kraujo pralie
jimo. 

kaŽin ,m-

Kambodijos miestas Tonle Bet po to, kai buvo išvyti Siaurės Vietnamo daliniai. 

Ammsno miesto gatvėse va
kar šaudvmo jau nebuvo, bet 
priemiesčiuose artilerijos šau
dymas dar buvo girdimas. 

KALENDORIUS 

Birželio 13 d.: šv. Antanas. 
šv. Felikulė. Suvaidas, Minkan-
tė. 

Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 
Didvsis. šv. Digna. Butrimas. 
Alka. 

Biržeiio 15 d.: šv. Vitas, šv. 
Jolanta, šv. Alina, švarnas . Ba-
i mta. 

Saulė teka 5:15. leidžias 8:25. 

ORAS 

Dalinai saulėta, ne taip šilta. 
I galimas lietus su perkūnija. 

bes sekretorių kardinolą Villot pa
reiškė užuojautą dabartiniam Ru
munijos katalikų Bažnyčios vado
vui vyskupui Aaron Marton. Vys
kupas Julijus Hossu priklausė Ru
munijos katalikų Bažnyčiai, kuri 
savo liturgijoje vartoja rytų apei
gas. Prieš II-jį pasaulinį karą Ru
munijoje veikė penkios rytų apei
gų katalikų vyskupijos su, 1,600, 
000 tikinčiųjų ir apie 1,800 ku
nigų. 1948 metais rytų apeigų 
katalikai buvo priversti įsijungti 
į ortodoksų Bažnyčią ir visi vys
kupai buvo suimti. Daugumas jų 
mirė kalėjimuose. Vyskupas H o 
ssu 1956 metais buvo paleistas iš 
kalėjimo ir apgyvendintas viena
me ortodoksų vienuolyne, bet n e 
galėjo eiti jokių pareigų. Sulau
kęs 85 metų amžiaus, neseniai mi 
rė Rumunijoje. 

Vatikanas. — Dieviškojo Kul
to Kongregacijos gegužės 17 die
ną paskelbtu komunikatu pat
varkoma, kad naujasis liturginis 
kalendorius savo atbaigtoje for
moje (in forma definitiva) pra
dės galioti visoje katalikų Baž
nyčioje, kai bus išleistas naujas 
brevijorius ir naujas Romos mi 
šiolas, reformuoti pagal Vatikano 
II-jo susirinkimo nustatytas nor
mas. Šiomis dienomis Vatikane 
jau išleistas tipinis — pavyzdinis 
naujasis Romos mišiolas lotynų 
kalba. Pagal šį leidinį atskirų 
kraštų vyskupų konferencijoms 
pavedama parengti mišiolo ver
timus į vietos žmonių vartojamas 
kalbas ir nustatyti laiką, kada jis 
bus galima pradėti naudoti eu
charistinės aukos liturgijoj. Kuni
gų kalbamo brevijoriaus reforma 
taip pat jau baigiama ir netru
kus bus išleista tipinė brevijo
riaus laida lotynų kalba. Kadan
gi mišiolo vertimų ir brevijoriaus 

' parengimas pareikalaus bent me-
Įtų laiko, Dieviškojo Kulto Kon-
: gregacijos komunikatu nustato
ma kad ir ateinančiais 1971 me-

,tais bendrasis (generalinis ) l i tur-
Įginis kalendorius dar bus naudo
jamas pagal 1970 metais nusta
tytą provizorine chemą, 



Šio šeštadienio, birželio mėn. 13 d. radijo programa 
skiriama rašytojo V L A D O R A M O J A U S 
"KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ" knygos pristatymu, par
tizanu pagerbimui ir Birželio tautos tragedijai. 

Programos dalyviai: 
Rašytojas ALOYZAS BARONAS 
Aktoriai STASĖ KIELAITĖ ir JONAS KELF.CIUS 
Kuvyuja^ VLADA& KV>k>JL,S .. 

# 

1910 — JUBILIEJINIAI METAI - 1970 
Rtdbguoja MARIJA SMILGAITE. Medžiagą siųsti antrašo: B Ateitininku 
Gyvenimo", 5514 S, Oakley Ave^ Chicago, Dlmois 60636: Tei. 925-9062 

ATEITININKIJA ISTORINIU POŽIŪRIU 
Bonnos Universiteto prof. Z . i i r sendraugių sąjungų vienetai. 

Ivinskis Vokietijos at-kų federa- i Šiame periode moksleivių skai-
etjo* suvažiavime Bad Woerish- i eiuojama iki L090 narių, studen-
ofene gegužės 16 d. skaitė paskai- tų — 153 nariai, sendraugių — 

1,119 narių. Visam pasaulyje a-
pie 3,000 ateitininkų. 

Šeštasis dešimtmetis yra Atei-

Rašytojo Vlado Ramojaus knyga "Kritusieji už 

laisvę" yra mūsų tėvynes meiles evangelija. Ii yra 

mušu jaun mm ir mums kelrodžiu i Tėvynes meiles 

pasiaukojimą. Tai amžinas paminklas lietuviui par

tizanui ir Birželio tautos tragedijai. 

Šeštadieniais 
8-9 ¥.¥. 

WXRT-FM 

tą "Ateitininkija istoriniu požiū
riu". Jos svarbiausios mintys: 

Šiemet ateitininkija švenčia sa
vo 60 gimtadienį. T a proga verta 
pažvelgti iš istorinės perspektyvos i l š d a h e s teologinio menkėjimo 
į jos nueitą kelią. Prelegentas pa- i dešimtmetis. Labai daug paken-
dalijo visą ateitininkuos is tor i - i^a l a i k o m a d a i r laicistinės dva-
ją į šešis dešimtmečius. j s l o s a P ! i " k a - Sumenkėjo ir tau-

Į tinis pradas. Xaujoms ateitinin-
Pirmas dešimtmetis yra ateiti-, kų kartoms yra sunku gryna lie-

ninkų organizacijos gimimas ir j tuvių kalba, 
augimas. Kaip Lietuvos tautinį at \ Dabar yra kiti veiklos metodai, 
gimimą lėmė Aušra, taip jos re- j negu Lietuvoje. Stovyklos, kursai, 
Kginiam atgimimui buvo žymus, suvažiavimai daug prisideda prie 
veiksnys ateitininkija. Jos prad- į ateitininkiškos dvasios ir lietuvy-
mens formavosi lygiagrečiai tri- j bes palaikymo. Tad ir šis Vokie-
juose skirtinguose Europos uni- j tijos ateitininkų federacijos suva-
versitetuose: Belgijos Luvene,; žiavimas turi savo vertę ir pras-
Sveicarijos Friburge ir Rusijos: mę. Baigiu prof. P. Dovydaičio 
Maskvoje. Nebuvo tie pradmens žodžiais: "Mes vadovaujamės ki-

tininkijos dvasinio apsnūdimo i r P u s r y ^ a i s . Kuopą sveikino MAS 
CV pirm. A. Pnteris, Hamiltono 
pirm. A. Juozapavičius, kuopos 

Baltimorės moksleivės ateitininkės, davusios pasižadėjimą. Iš k.: D . N a i d l -
čiūtė. V . Kučiauskaitė. L. Grybauskai tė . R. Buivytė. N u o t r . J. G a i l o s 

, — 1 . — _ 

HAMILTONO STULGINSKIO 
KUOPA VEIKIA 

1969. IX. H.Hamiltono atei- j Metų plane: ekskursija į O t t a -
tininkų kuopa pradėjo metų i wą, iškylos, žiemos kursai , kuo-
veiktą pamaldomis ir bendrais Į pos būreliai, choro, dramos, b ib , 

liotekos, pranešimų lentos, laik" 
raštelio, l i teratūros i r dekoraci
j a 

dvasios vadas kun. J. Gaudzė, 
jaunųjų globėja — E. Gudins-
kienė. 

Rugsėjo 21 d. Moksleivių pir
mas mokslo metų susirinkimas. 
Kuopos globėjas J. Pleinys ra
gino visus dalyvauti veikloje. 
MAS CV vicepirm. Gabija Juo
zapavičiūtė sėkmingai pravedė 
ateitininkų sąžinės sąskaitą: 
Kuo mes save vadinam ir kodėl ? 
Ką mes matome aplink save? 

Spalio S d. Susirinkime Butke
vičių namuose kuopos pirm. Da i 
norą Juozapavičiūtė pakvietė 
Teresę Apanavičienę pakalbėti 
tema "Principai ir jų įgyvendi
nimas". Ateitininkų principus 
galima įgyvendinti besiekiant 
aukštesnių idealų. Ar ateitininkų 
principai mums padeda pergy
venti krizę ? Ar mes galime įgy
vendinti principus organizacijo
je, gyvenime0 Bendras a tsaky-

dar vadinami ateitininkais, o tik 
katalikų studentų sąjūdžiais. 

Antrąjį dešimtmetį ateitininki
ja formuojasi ne tik plisdama ho
rizontaliai (skaičiumi), bet ir ver
tikaliai (dvasiškai gilėdama). Šia
me periode būdinga žymė yra jos 
reorganizacija į tris sąjungas: sen
draugiai, studentai, moksleiviai, 
kurios kartu imtos vadinasi Atei
tininkų federacija. 

Šio laikotarpio žymiausi ateiti-
ninkijos dvasiniai formuotojai bu
vo prof. S. Šalkauskis ir prof. P. 
Dovydaitis. Pirmasis veikė į pro
tą, antrasis gi į širdį. 

Trečio dešimtmečio ateitinin
kija žavi ir idėjiškai uždega nau
jas vadas prof. K. Pakštas, iš
rinktas, S. Šalkauskiui atsisakius 
dėl ligos. K. Pakštas, ateities re
gėtojas ir naujų idealų įžiebėjas, 
uždega ateitininkus vispusiškos 
veiklos ugnimi. 

tokiais principais. Kristus yra 
mums reališkiausias iš visu realy
bių". 

*?^&* 

LiDniūnietes moksleivės ruošiasi programai Chicagos metinės šventės 
proga. IŠ k. į d.: Vilija Bilaišyte. Rasa Lakaitė, Marija Petrauskai
te ir Dana Gaidžiūnaitė. Nuotrauka V. Kau liaus S J. 

BERLIOZ IR ŠATRIJA 
Korp! Šatrijos susirinkimas! gyvumu. Ištisas kūrinys dvelkia 

įvyko gegužės 23 d. Zailskų na- I savo originalumu bei dinamiš-
muose. Pagrindinis kalbėtojas j kurnu. Berlioz buvo Beethoveno, 
buvo Daiva Matulicnytė, lUbois ' Mozarto ir "VVeberio įtakoje, 
universiteto ketvirtokė — m-uz: Į Pa t s kūrinys "Symphonie 
kos studentė. Ji buvo pasinio- i.Fantastiąue". sudarytas iš pen-

Šis laikotarpis yra kartu ir atei- Į susi pristatyti savo mėgiamiau- kių dalių. Pirmoji dalis praside-
tiaiinkijos bandomasis laikotar 
pis, kai valdžios įsakymu buvo 
uždrausta veikti moksleivių są
jungai ir kai studentai ateitinin
kai diskriminuojami būsimų tar
nybų požiūriu. Tuo draudimu vis 
dėlto moksleivių sąjunga nepa
naikinama, bet tik suvaroma po
grindžio veiklom Šiuo laiku atei
tininkija! vadovauti stoja talkon 
vyskupai ir kapelionai. Vysk. K. 
Paltarokas sugebėjo surengti savo 
globoje ateitininkų šventes, mi
nėjimus, jubiliejus. Persekiojama 
ateitininkija įgyja daugiau entu
ziazmo ir dvasinio atsparumo. 
Moksleivių sąjunga išauga iki 3. 
356 ateitininkų narių ir studentų 
sąjunga iki 500 narių. 

Ketvirtasis dešimtmetis yra atei 
tininkijos kančios periodas. Žiau
ri okupacija — tiek rusų, tiek vo
kiečių —daugiausiai paliečia a-
teitininkus sendraugius ir studen
tus. Susilaukiame kankinių ir ne
paskelbtų šventųjų. Netenkame 
pačių žymiausių lietuvių katalikų 
veikėjų inteligentų. Partizanų ei
lėse žūva dešimtimis tūkstančių 
lietuvių jaunimo, o jų tarpe dau
gelis ateitininkų. 

Penktasis dešimtmetis atžymė
tas Lietuvoje ateitininkų nykimu, 
o Vakaruose jų atsikūrimu. Va
karų Europos ir Amerikos uni-
varsitetuose susiorganizavo stu
dentų ateitininkų vienetai, o vi
suose miestuose* kur tik buvo išei-

Kokie mūsų siekimai, kaip galim mas : Taip 
prie jų prieiti? Svarbiausia, kad, s Uo - d D e v in to -deš imto 
Kiekvienas turėtų savo nuomonę į s k y r i a u g m o k s l e i v i a i s u s i r i n k o 
ir nebūtų aklai vedžiojami kitų.; BeBia&ių n a i r m 0 S e ; pravedė k u o 

! pos vicepina K. šeštokas. Var -
Į tcdami mėtinės temos šūkį : 
j "Mes esame viena šeima", su -
| susirinkimo 18 dalyvių, b ū r e 
į luise sukūrė kolažus iš spalvoto 
Į popieriaus ir laikraščių i ška r 
1 pų. Vien parodė meilės reikalin-
| gumą šeimoje, kiti bendrą šei
mos gyvenimą, ir da r kiti jun
giančią šeimos dvasią. Kolažai 
buvo padalinti ir kitoms kuo 
poms. 

Spalio 26 d. Kr i s taus Kara 
liaus šventė ir ateitininkų sen
draugių 20-ties metų veiklos su
kaktis. Organizacija su spalvom 
dalyvavo 11 vai. Mišiose ir bend
ruose pusryčiuose. Sendraugių 
pirm. Pleinys padarė sendrau
gių at-kų 20 m. apžvalgą. Svei 
.kino prel. dr. J. Tadarauskas , 
Hamiltono LB pirm. A. Juozą 
pavičius, Katalikių moterų 
pirm. Kakštienė. Laba i įdomią sią kompozitorių Hector Berlioz ; da largo. Joje smuikas perduoda 

ir jo kūrinį "Symphonie Fantas i pagrindinę mintį — idee fixe. 
tique. Opus 14". 

Įvade Daiva sumaniai mus su 
pažindino su istorijos bėgyje su
kurtomis įdomesnėmis kūrinių 
ištraukomis. Kad pajustume mu 
zikos įvairumą, Daiva iš plokš
telių pagrojo įvairius muzikos 
gabalus, o mes juos chronologiš 
ka tvarka turėjome sustatyti . 

Prieš pristatydama patį kūri
nį. Daiva apibūdino Berliozo gy
venimą. Jis gimė 1803 m. Pran
cūzijoje. Jaunystėje daugiausia 
mokėsi lotynų kalbą ir griežtuo
sius mokslus. Nors neįsigijo for 
malaus muzikos išsilavinimo, t a 
čiau jo muzikiniai gabumai išsi
laikė ir. vos dvylikos metų bū
damas, jis išmoko muzikos pa
grindus. Tėvai norėjo, kad sū
nus mediciną studijuotų, ir j o 
muzikiniais gabumais nesidomė
jo. Pagaliau, patenkinęs tėvus. 
Berlioz galėjo išvystyti savo ga
bumus muzikos srityje. 

Toliau Daiva paminėjo, kad 
Berlioz. bevažinėdamas Europoj, 
įsimylėjęs vieną aktorę ir t a 
meilė davė jam kūrybinį įkvė
pimą. 

Berlioz tikėjo dramatine eks
presija muzikoje, ir jo kūriniai, 
ypatingai "Symphonie Fantas-
tique", pasižymi tuo dramatiniu 
įvairumu, šiame kūrinyje melo-

j kime apie l inksmavakar į sausio 
17 d., ekskursiją į Ottavvą ir t.t. 

j M. Gudinskis davė apžvalgą 
! MAS žiemos ku r sų Dainavoje, 
i kur dalyvavo šeši kuopos atsto
vai. Sus i r inkimo tema buvo 
"Penki a te i t ininkų principai". 
Diskutavo dalyviai dviejose gru 
pėse, pas i remdami sekančiais 
klausimais. A r atei t ininkas turi 
mokėti lietuvių kalbą? Ar pras 
minga būti l ie tuviu išeivijoje? 
Ar ga l ima suder in t i gyvenimą 
Amerikoje kul tūr inėse, visuome 
ninėse bei socialinėse srityse, 
pr ik lausant l ietuvių visuome
nei? Už ko t e k ė t u m — lietuvio 
ar anglo ? Visi sutiko, kad reikia 
šiame kraš te mokėt i lietuvių 
kalbą. Taip p a t gal ima i r reikia 
dalyvaut i amerikonų a r kanadie 
čių visuomeniniame darbe. Be
veik visi pas isakė, kad tekėtų 
tik už lietuvio-vės. 

Vasario 22 d. Susirinkime 
trys moksleiviai , atstovaudami 
kuopą, klausinėjo CV Laimą 
Gusta inytę i r Algį Puter į apie 
CV veiklą, ž in ias ir nuomones. 
Sekė bendros diskusijos. 

Kovo 21-23 d. Dvidešimt 
moksleivių a te i t in inkų ekskur
santų važiavo į Ottavvą aplan 
kyti įdomių mies to vietovių, par 
lamento sesijos, vieno senato 
r iaus rūmų i r sut ik t i Ottavvos 
lietuviškąjį jaunimą. Didelė pa
dėka Daniams i r dr. Ramūnie-
nei už rūpestį . Visiems patiko 
t raukin iu važiuoti , ypač kad ga 
Įėjo dainuoti l ie tuviškas ir kito
kias dainas. 

Kovo 15 d. Va ldyba žaidė krep 
šinį pr ieš kuopos komandą. Ne
tikėtai valdyba įbėgo su spalvo
tom uniformom ir dar globėjas 
atėjo su raudonais kaspinais. 
Kelios kuopos n a r ė s pravedė šū
kius kuopos komandai , o žiūro
vai — tėvai ir va ika i — smagiai 
prisidėjo prie į tampos i r juoko. 
Pagal iau valdyba pasidavė kuo
pai. 

Didįjį Penktadienį ir Šeš tad 
jaunučiai , j aunia i ir moksleiviai 
dalyvavo šv. Sak ramen to adora
cijoje 

Balandžio raėm. Susirinkime 
norį važiuoti į Toronto metinę 
šventę, turėjo progą užsirašyti 
kelionei. Diskutavome temą: 
"Ar vyra i y ra gabesni už mote
ris?" Išvadų nepriei ta . 

Saulius Balsys 

(Nukel ta 

Tai Berliozo mylimosios grožio 
išreiškimas, ir orkestras kas
ka r t tą mintį pabrėžia. Antroji 
dalis — "un bal" prasideda val
su. Trečioje daly atvaizduojama 
pieva, kurioje piemenėliai cha
rakterizuojami fleita. Šios da
lies pabaigoje belieka viena flei 
ta — tik vienas piemenėlis. Nu
liūdimas ir tamsa šioje dalyje 
vyrauja. Mat, ta dalis prilygsta 
Berliozo gyvenimo tragedijai, 
kai mylimoji jį palieka. Ketvir
toji ir penktoji dalis trykšta 
būgno garsais. Tai jo mylimo
sios, jos mylimojo ir jo paties 
nužudymo atvaizdavimas. Kūri
nys yra baigiamas pragaro 
scena su "Dies irae". 

P a t s kūrinys ir jo turinys 
mus, susirinkusius, be galo domi 
no. Kartą teko girdėti išsireiš
kimą, kad muzika yra nemirtin
gųjų kalba, tik reikia mokėti ją 
suprasti . Daiva buvo viena iš 
tų kuri savais žodžiais aną ne
mirtingųjų kalbą gali padaryti 
suprantamą. 

Roma Olšauskaitė 

į o pusi.) 

STOVYKLA 
Vyresniųjų moksleivių ateiti

ninkų stovykla bus šiemet Dai
navoje nuo birž. 21 — liepos 5 
d. Autobusas apie $10. Regist-16722 S. CampbeU, Chicago, 

paskaitą skaitė J . Matulionis, 
ragindama* būti gerais katali
kais ir nepalūžti gyvenime. Me 
ninę programą išpildė K. Bun-
garda, D. Deksnytė, K. Gedri-
maitė eilėraščiais, o K. Deks-
nys akordeonu. 

Lapkričio 2 d. Susirinkime 
Kolyčius iš Toronto skaitė įdo 
mią paskaitą "Tiltai i r sienos". 
Tiltai jungia žmones, o sienos 
skiria. Tiltas t a rp žmonių y r a 
draugystė, kuri palieka ant
spaudą — lavina ir plečia pa
saulėžiūrą, žmogus, norėdamas 
tiltą pastatyti, tur i atsiverti k i 
tiems ir juos priimti prie sa
vęs. P. Kolyčus užbaigė paskai 
tą grojant "Tear Down t h e 
Walls" _ j udy Collins; meilė 
artimui naujame gyvenime. 

Liaudies dainų vakarą suruo 
šė skautai ir ateitininkai lap
kričio mėnesį. Linksmai pa
bendravome, klausydami plokš 
telių ir patys dainuodami. 

Gruodžio mėn. Dvasios va 
das kun. Gaųdzė pravedė dvie
jų dienų religinį susikaupimą: 
penktadieni — Genesis. Adomas 
ir Ieva; šeštadienį — nuodėmė. 
angelų nusikaltimas, p ranašys
tės. 

Sausio 4 ± Pranešimai susir in 

VIENA PROGA GYVENIME 
uždirbti *.><> j dieną, plius $250 au
tomobilio iSlaidom? pardavinėjant 
pagal užsakymą p r i t a ik in tus Svmbra-
Ette s tanikelius, g-orsetukus ir mau
dymosi rūbus. 

r>51 n e m o k a m o pr i ta ikymo arba 
daugiau informacijų 

Kre ipk i tės j Maersrie Mofiovern, 
(312) »«4-Ofi86 a r b a 852-1911. Ex-
Pennyr iobcrs kviečiamos (34tf) 
Penny-Kieh B r a s & fijrdles 40% 
nuolaida. 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Manufactnrers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai. 
24fl0 So. Oakley Ave., Chicago 

TeL Vlrginia 7-7258-59 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šestadie-

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesur.au-
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus. niais — 8:30 — 12:00. 

W AGNER & SONS 
rypewr i te r s — Adding Machines —-

Checkwritera 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas pataraavtaiaa 

NAUJOIE VIETOJE 
5610 S. Pulaski EcL, TeL 5814111 

G e L e s 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Beveriy Hills Gėlinyčia 
2443 W. «3rd Street. CnJcaeo, THinoia 

TeL P R 8-0833 — P R 8-0834 

PETE'S AUTO REPAIR 
Taisoma — Motorai, au tomat inčs 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
s tar ter iai . Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS P1ŠNYS, sav. 
6211—15 S. Damen Ave. TeL 737-
3988. 

SAGRED H E A R T 
S C H 0 0 L 

Resident School For Boys 
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL 

ANDOVER, MASS. 01810 

CAMP-BELLEVUE 
A Most Beautiful Camp On The Lake Of Two Metuitams 

BOYS AND GIRLS gĮBggBg VACATTOy ACTIV1TIES 
AT MDST REASONABLE RATES: 855.00 PER WEEK 

ABSOLLTELY ALL SLMMER ACTIVITIES 
LNCLUDEVG RIDEVG AND WATER SPORTS 

Our 75-room mansion wjth its o\vn Clianel, Tennis Court, Base-
ball, Volleyball liekis. Ridina; Rinss and half a mile of water front 
is now open for yowr ehiklren — 5 to 17 years. 

The Director and College staff have bad year<; of experience in 
providing summer esnjoymęnt for campers and are w«Bl known 
th roughout Canada for their abilities. 

For direction & further mformatkm — induding brochure — Write 
to Camp Bellevae, P.O. Carillon, County ArgenteniL Provinee 

of Qnebec, Canada or Phone — 613-674-2845 

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nudažom7. 

Darbas atliekamas-sąžiningai* gerai prityrusių specialistų. 
- Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

SAVININKAS LIETUVIS 

3518-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888 

m. vių lietuvių, atsikūrė moksleiviu dija ir harmonija ypač išsiskiria ruotis pas Giedrę čepaitytę, 60629. Tel. PR 8-5X54 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

(Llcensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 69th St,, Chicago, m . 60R29 
S333 S. Hals ted. CMcago, IH. 60008 

TBL W 4 5-2737; 254-3320 
Tva4rtų prekių pas i r ink imas , automo
biliai, motocikla i . Šaldytuvai, raals-
taa. doleriniai CERT1FIKATAI . 

I!) 
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CRANE SAVINGS 
AND L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

Mokamas už Vienn Me-
tn Certifloatn sa<4tatta« 

Minimum S5.0O0.OO 
Naujas aukSt.is divi
dendas mokamas n i 
investavimo sąskaitas. 

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

VAT i v n n c . PtRMAD. ir KETVIRTA]} » v. r. U i I « v 
V A L A N D O S : A . V T R A D . įr P E K K T A D 9 v r iki S « v 

ŠESTAD. 9, v. R UU 12 J. d. — Tra^l»d. uMOVOc. 
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Trisdešimt metų 

LAISVĖS NETEKUS 
Sueina jau trisdešimt metų, 

kai Lietuva yra praradusi ne
priklausomybę ir neša vergijos 
pančras. Ir ne bet kokios ver
gijos, bet neša tautą naikinan
čius, žmogų suniekmančius ir 
dvasią žalojančius komunisti
nius pančius. Komunizmas yra 
politinė partijos diktatūra, ku
ri žmogų telaiko tik daiktu, 
tik mašinos rateliu ir tik įran
kiu partijos kėslams. Komu
nizmas nori pakeisti žmogaus 
prigimtį, kad žmogus vergiš
kai tarnautų grubios diktatū
ros užmačioms. Nepripažinda-
mas nieko aukštesnio, jis ati
ma žzr.ogui laisvę apsispręsti 
ir prievartauja jo sąžinę, nors 
dėl to reikia milijonus išžudy
ti ar nukankinti vergų stovyk
lose. 

Šios rusiško komunizmo ma
šinos rateliu yra tr-pusi ir lie
tuvių tauta. Juo tapo ne savo 
noru, kaip stengiasi įrodyti pa
sauliu^ pavergėjas, bet komu
nistinės Rusijos kariuomene 
ir ginklų jėga Lietuva, ikaip :r 
daugelis kraštų, buvo privers
ta tapti priespaudos auka, Iš
naudojama iki jėgų ir gyvybės 
netekimo. Tai yra sąmoninga 
tautžudybe, prasidėjusi su o-
kupacinės rusų kariuomenės į-
žengimu, po vienerių metų iš
augusi į trėmimus Sibiran ir 
viršūnę pasiekusi laisvės ko
votojų naikinimu ir kelių šim
tų tūkstančių ištrėmimu. Net 
ir sumažinus vergų stovyklas 
ar paleidus iš jų gyvuosius 
grįžti tėvynėn, skriauda, nėra 
atitaisyta ir žaizda neužgydy-
ta, — ji šaukiasi dangaus kerš
to ir tikro skriaudų atitaisy
mo. 

Kaip artimo žmogaus- mir
ties sukaktis iš naujo sukelia 
liūdesį, taip liūdesį sukelia ir 
mūsų tautos laisvės praradi
mas. Tačiau mirusieji savo dar 
bais ir pavyzdžiu kalba gyvie
siems, skatindami tęsti jų dar
bus. Prarasta tautos laisvė 
taip pat kelia liūdesį, bet kartu 
skai.na vis iš naujo susimąs
tyti ir labiau ryžtis aukotis 
laisvei. 

Liūdnosios sukakties prisi
minimas neturi būti tik nusi
minimą keliąs mirusiųjų gedė
jimas. Trisdešimties metų lais
vės praradimo sukaktis kaip 
tik turi priminti, kad gyvieji 
turi gyventi. Jie turi ne tik 
gyventi, bet ir atlikti pareigas 
tautai, dėl kurios geriansi jos 
vaikui paaukojo savo gyvybes. 
Gyvieji turi pratęsti tuos mi
rusiųjų darbus, kurių jie ne
spėjo atlikti. Gyvieji y ra liu
dininkai žuvusiųjų, kurie ne
gali kalbėti, ir pavergtųjų, kū
rei turi tylėti, tausodami savo 
gyvybes ir kantriai nešdami 
vergijos pančius. Nudžiūvusių 
ašarų nereikia iš naujo žadinti, 
bet reikia nuolat prisiminti pa
reigą tautai ir jos laisvei, nes 
tik gyvieji tai pareigai yra pa
šaukti. 

Okupanto žalojamos lietuvių 
tautos skriaudas reikia paro
dyti pasauliui, kad jis supras
tų komunizmo kėslus ir pavo
jus žmonijos laisvei Praeitis 
grimsta istorijos puslapiuose, 
bet yra pakarikamai daug ir 

- • -

dabar gyvų tautžudiškų faJttų, 
kuriuos reikia visiems atskleis
ti. Ilga okupacija pripratino 
kentėti tautos dalį tėvynėje, 
bet ji negali pripratinti tylėti 
pavergtos tautos vaikus, gy
venančius laisvėje ir besinau
dojančius laisvu žodžiu, laisva 
spauda ir galimybėmis laisvai 
kovoti už pavergtą tautą Net 
po trisdešimties metų mes ne-
priartėjome prie savo troški
mų išsipildymo, nes pasaulis 
susirūpinęs tik savais intere
sais, bet pavergtos tautos at
stovai negalės nutilti, kol tau
ta genocidinėmis priemonėmis 
naikinama. 

Šiuo metu ir teturime vie
nintelį būdą pratęsti kovą už 
laisvę — tikrosios laisvės vertę 
keiti žmonijoje ir parodyti sve
timiesiems mūsų tautai daro
mas skriaudas. Svetimųjų in
formacija yra mūsų kelias į 
laisvės vilčių palaikymą paverg 
toje tautoje ir vienintelė gali
mybė sutelkti daugiau talkinin
kų laisvės idealams ryškinti 
pasaulyje. 

Šia skaudžia Birželio sukak
timi turime atnaujinti savyje 
ryžtą ištesėti ir laimėti. Laimė
jimai dar neturi aiškių kontū
rų, todėl reikia ryžtis ištesėti 
veikloje ir siekimuose. Reikia 
ieškoti priemonių, kad jos ati
tiktų mūsų siekimus. Laikas 
keičia mūsų veiklos pobūdį ir 
laisvės siekimo būdus, bet ne
keičia ir negali pakeisti paties 
tikslo, kuris tėra tiktai vienas 
— pavergtos tautos laisvė. Mes 
negalime nurodyti tautai vergi
joje, kaip ji turi siekti savo 
aukščiausio tikslo, bet mes tu
rime surasti geriausias priemo
nes, kad galėtume jai padėti 
iš vergijos išsilaisvinti. šis 
tikslas prieš mūsų akis pasta
tytas prieš trisdešimtį metų, 
tas pats tikslas skatina mus 
dirbti ir šiandien, to tflcslo tu
rėsime siekti iki laimėjimo. Tai 
ne vienos kartos, o daugelio 
kartų uždavinys. I r tam turi
me būti pasiruošę ir ruošti sa
vo darbų pratesėjus. 

Laisvės netekimą ir tautžu
dybe prisimenant, reikia nu
kreipti visą dėmesį pirmiausia 
į tautos gyvybės išlaikymą. 
Tik gyva tauta gali siekti lais
vės ir už ją kovoti. Tautžudiš-
ki okupanto kėslai graso mūsų 
tautai sunaikinimu — fizine 
mirtimi ir surusinimu. Mes tu
rime prieš tai pastatyti tau
pumo dėsnį — kiekvienas mū
sų brolis yra dalis tautos, ku
rią reikia tausoti. Dėlto reikia 
savo brolius ginti nuo okupan
to naikinimo ir patiems nuo 
savųjų išblaškymo ir atstūmi
mo. Išlaikymas savo brolių 
tiek išeivijoje, tiek pavergtoje 
tėvynėje nuo svetimo glėbio 
yra pylimas prieš tautžudystę. 

Tautą išlaikyti vieningam 
tikslų siekimui reikia dar dau
giau — kiekviename savo tau
tiety matyti brolį. Trisdešim
ties metų patirtis jau rodo. kad 
tiek laisvas, tiek pavergtasis 
lietuvis yra mūsų dalis, nes 
tauta — tai gyvi tautos vai
ka i B meilės jiems visu tauti
niu sąmoningumu turime kelti 
ryžtą pratęsti laimėjimų eilę 
iki laisves atgavimo. Pr. Gr. 

ŪKINE RAIDA KINIJOJE 
Kinijos ūkio išteklai panaudojami kariniams reikalams 

Spaudoj ir gyvenime 

Vadinamoji kinų kultūrinė re
voliucija Mao priešams sunai
kinti neabejotinai pažeidė kraš
to ūkį ir švietimą. Jaunimas, at
likęs savo uždavinį, vėl turėjo 
grįžti į mokyklos suolus. Moks
leiviai paskubomis iš mokyklų 
išleidžiami. Tūkstančiai studen
tų buvo ištremti. Įmonėse įves
ta griežta tvarka. Jos turi teikti 
pirmenybę kariniams užsaky
mams. 

« 
Ūkinis sustingimas 

"Pravda" (V. 18) negaili tam
sių spalvų ūkio raidai Kinijoje 
piešti. Jos teigimu didesne ūki
ne pažanga Kinija pasižymėjo 
tik pirmojo penkmečio metu, kai 
naudojosi rusų parama. Antrą
jį ūkio penkmetį pažeidęs "didy
sis šuolis", kai buvo bandoma 
sukurti komunistinę kariuome
nę, o pastarąjį — minėtas re
voliucinis sąjūdis. 

Šiuo metu Kinijos gamybinis 
pajėgumas esąs menkesnis, kaip 
prieš dešimtmetį. Gyventojai 
skursta, ne s apie 40("t tautos 
pajamų skiriama kariuomenei 
išlaikyti. Dienraštis kai ką per
deda, nes apie Kiniją pikčiau 
rašo, kaip apie kapitalistinius 
kraštus, laukdamas jų santvar
kos sunykimo. Dienraštis esmi
niu taikiniu pasirinko Mao, ta
riamą visų negerovių kaltinin
ką; 

"Sunkius padarinius sukėlė 
"Mao idėjų" įgyvendinimas ūky
je. Mao ir jo šalininkai, atmetė 
leninius vadovavimo liaudies ū-
kiui principus ir pakeitę juos 
voliuntarizmu, pastūmėjo šalį į 
"didžiųjų šuolių", militarizavimo 
kelią. Tai atvedė į gilų ir ilgai 
trunkantį pramonės ir žemės 
ūkio pakrikimą. 

Kinijos ekonomika per pasta
rąjį dešimtmetį du kartus buvo 
nusmukusi žemiau lygio, pasiek 
to dar 1957 m. Sėkmingai buvo 
įvykdytas tik pirmasis Kinijos 
penkmetis, kai KKP vadovavo 
ekonominiam šalies vystymui, 
remdamasi objektyviais socia
lizmo dėsniais, naudodamasi TS 
RS ir kitų socialistinių šalių pa
tyrimu bei pagalba. Tada pagal 
vystymosi tempus KLR buvo 
vienoje iš pirmųjų vietų pasauly 
je. Tačiau antrąjį penkmeti su
žlugdė "didysis šuolis", o trečią
jį "kultūrinė revoliucija". Dėl 
to pramonės gamyba nepasie
kė rodiklių, kurie buvo numaty
ti antruoju ir trečiuoju penkme-

GEDIMINAS GALVA 

čių planais. Ji yra 1959 metų 
lygio". 

Maisto kortelės 

Maskvos dienraštis tiksliai pa 
stebi, kad maisto ištekliai Kini
joje nedidėja, o gyventojų kas 
metai priauga apie 10 mil. Kini
jai lieka t rys keliai maisto Klau
simui išspręsti: mažinti gyven
tojų prieauglį, kelti žemės ūkio 
našumą ar prisijungti naujas 
sritis. Pastaroji galimybė, kurią 
rusų komunistų dienraštis nu
tyli, ir kelią didžiausią susijau
dinimą Maskvoje. 

Dienraštis, palietęs kinų išsi
maitinimo sunkmetį, vengia da
ryti išvadas: 

"Reikia atsižvelgti, kad gy
ventojų skaičiaus prieauglis Ki
nijos Liaudies Respublikoje su
daro, Pekino duomenimis, maž
daug 10 mil. žmonių per metus. 
Tuo būdu, per pastarąjį dešimt
metį daugelio svarbių rūšių pra
monės ir žemės ūkio produkci
jos gamyba Kinijos Liaudies Re 

Rimties ? 

KRISTUS-BAŽNYČIOS AŠ 

spublikoje vidutiniškai vienam 
gyventojui ne tik nepadidėjo, 
bet ir sumažėjo. Pagrindinėmis 
maisto ir pramonės prekėmis 
gyventojai aprūpinami pagal 
griežtą kortelių sistemą 

Gyvenimo sunkumus Kinijoje 
didina tai, kad dabartinė Peki
no valdžia pagrindines pastan
gas koncentruoja šalies militari
zavimui. Daugiau kaip 40 pro
centų biudžeto skiriama kari
nėms išlaidoms. Tai daroma pir
miausia, beveik visiškai nutrau
kiant gyvenamųjų namų sta
tybą, mažinant asignavimus že
mės ūkiui modernizuoti ir vals
tiečių darbui palengvinti, liau
dies švietimui, sveikatos apsau
gai ir kultūrai". 

Prileidus, kad "Pravda" ma
žai teperdeda kinų pastangas 
apsiginkluoti, negalima nutylėti 
Brežnevo pasigyrimus Prahoje, 
kad karinė Sovietų galybė iškė
lė kraštą į aukštumas. Maskva 
jaudinasi, kad kinai, neturėda
mi pajėgios pramonės, seka jos 
pavyzdžiu apsiginklavimo bare. 

mjiŲ(t))\,lį!>m:!>>'x 

Kurt Volkert ir Kurt Hoefle. dirbą CBS žinių tarnyboje Kambodijoje. grįž
dami iš pirmųjų pozicijų Wat Prasat vietovėje, nešasi ir pakelėj užtiktą 
sužeistą karnbodietj karį-

Organizacija yra labai svar
bus dalykas pastoracijoje, bet 
tik tada, kai atsižvelgiama į tai, 
kad Bažnyčia nėra vien negyva 
organizacija, bet dvasinis, ant
gamtinis organizmas. Organiza
cija buria, grupuoja, veda vie-
nybėn ir tvarkon, o organizmas 
auga ir sukuria gyvenimą Ir 
tai yra didesnis ir kur kas svar
besnis dalykas. Pirmiausia turi 
būti gyvenimas, paskui tvarka 
ir vienybė. Organizacija gali or
ganizmui daug padėti, gali pa
rengti kelią gyvenimui, gali tą 
gyvenimą plėtoti, bet pati orga
nizacija negali sukurti gyveni
mo. Čia ir yra praėjusių laikų 
klaida: buvo užmiršti Bažny
čios pamatai, esmė. Tik pasku
tiniu metu mums pasidarė aišku 
(galiu pasakyti, kad liturginis 
judėjimas prie to žymiai prisi
dėjo), kad Bažnyčios esmė glū
di jos antgamtiniame gyvenime 
ir kad pastoracija pirmoje eilėje 
yra tam gyvenimui tarnavimas. 
Šiandien visai aiškiai matom, 
kad religinio atsinaujinimo ne
galima laukti vien iš organiza
cinių pasaulio metodų, bet pir
moje eilėje iš antgamtinių nar
velių išsirutuliojimo ir iš gyve
nimo šaltinių atvėrimo, kitaip 
tariant iš gyvosios parapijos. 

Kas sudaro katalikų Bažny
čios esminę jos žymę, jos sąmo
nę? Į tai atsakom žymiausiojo 
visų amžių mokytojo lūpomis: 
Bažnyčia yra Dievo karalystės 
įvykdymas žemėje. "Šiandieni
nė, dabartinė Bažnyčia yra Kris j 
taus karalystė ir dangaus karą-
lystė", — taip pabrėždamas kai- j 
ba šv. Augustinas. "Dangaus j 
karalystė", "Dievo karalystė". 
kurią skelbė Kristus ryšium su 
Danieliaus pranašavimais (7, 9 -
28), kuri auga, kaip mažas sėk
los grūdas, kuri, kaip raugas, 
persunkia pasaulį ir kuri, kaip 
dirva, slepia savyje kviečius ir 
rauges ligi piūčiai — šitą Dan
gaus karalystę" Bažnyčia mato 
savyje įdiegtą ir atvaizduotą. Ji 
žinosi esanti regima apraiška j 
Dievo karalystę nusileidžiančio 
naujumo, antgamtiškumo ir die
viškumo, esanti, šventumo ap
raiška. Jinai yra kintamu dra
bužiu apsisiautusi nauja, Kris
taus į žemę atneštoji antgamti
nė tikrovė, žemiškuose apdan
galuose apsireiškiąs dievišku
mas. Kiek šio dieviškumo pilny
be kūrybiškai apsireiškė Kris
taus asmenyje, tautų apaštalas, 
šv. Paulius, atskleidė mums gi
liausią josios paslaptį, pasigel-
bėdamos helenistiniais posa
kiais ir vadindamas Bažnyčią 

Kristaus Kūnu (1 Kor. 12,27; 
Kol. 1,18, 24; Efez. 1, 22; 4,12). 
"Mes visi esame pakrikštyti vie
noje Dvasioje, kad būtumėm vie 
nas kūnas, ar tai žydai, ar pa
gonys, ar vergai, ar laisvieji; 
taip pat visi esame pagirdyti 
viena Dvasia" (1 Kor. 12,13). 

Kristus yra tikrasis Bažny
čios Aš. Bažnyčia yra Kristaus 
Išganytojo jėgomis gaivinamas 
Kūnas, šitas Bažnyčios susijun
gimas su Kristumi yra toks glau 
dus, toks neperskiriamas, toks 
natūralus ir esminis, jog šv. 
Paulius savo laiškuose kolosie-
čiams ir efeziečiams Kristų tie
siog vadina šio Kūno Galva. Tik 
kaip Bažnyčios Kūno Galva, 
Kristus padaro šį organizmą pil
nutinį ir atbaigtą. Kristaus ir 
Bažnyčios taip lygiai negalima 
perskirti, kaip negalima perskir
ti galvos ir josios kūno (Kol. L 
18; 2,19); Efez. 4,15). Šis įsi
tikinimas, kad Kristus savo gy
vybe gaivina Bažnyčią, kad Jis 
esmingai yra su ja susirišęs, yra 
viena iš pagrindinių krikščioniš
kojo Apreiškimo dalių. 

Žymiausi teologai su džiaugs
mu kartoja vis naujomis formo
mis šv. Augustino žodį, kuriuo 
jis išreiškė mistinę Kristaus ir 
Bažnyčios vienybę: abu yra vie
na, vienas Kūnas, vienas ir tas 
pats asmuo, vienas žmogus, vie
nas Kristus, pilnutinis Kristus. 
Bet šitas vidinis Kristaus ir Baž 
nyčios santykiavimas, ši vidinė 
jų buvimo vienybė negalėjo bū
ti gražiau ir vaizdžiau išreikšta, 
kaip sužieduotinių pavyzdžiu, 
kurį pirmą kartą pavartojo šv. 
Paulius (2 Kor. 11, 2), prisimin
damas kai kurių pranašų kal
bėjimo būdą (Jer. 2, 2: Iz. 54, 
5). Bažnyčia, šv. Pauliaus žo
džiais, yra Kristaus Sužieduoti
nė, kuriai Jis atsidavė. Ta pačia 
prasme Naujojo Testamento A-
pokalipsė aprašo Avinėlio ves
tuves ir kalba apie Sužieduoti
nę, kuri yra pasirengusi (Apr. 
19,7-8). Vėlybesnė mistinė te
ologija ryšiumi su šiomis bib-
lijinėmis mintimis sukūrė nuo
stabaus grcžio sužieduotinišką 
mistiką: — Kristus vyras, Baž
nyčia Jo žmona, ir išvidiniu su
sijungimu juodu gimdo gyvybės 
kūdikius. 

Ši antgamtinė Bažnyčios es
mė pirmoje eilėje pasirodo pa
čiuose pirmykščiuose savo kū
riniuose: dogmose, dorovėje ir 
kulte i'plg. prof. Kari Adam 
veikalą "Katalikybės esmė", ver 
stą iš vokiečių kalbos B. Lau-

(NuKelta į 4 pusi.) 

KAINOS LIETUVOJE 
Kainos Lietuvoje 2 col. 18 pt.c 
Okupantai Lietuvos gyvento

jus skriaudžia ne vien tiesiogi
niais ir netiesioginiais mokes
čiais, bet ir vilioja pinigus įvai
riomis valstybinėmis loterijomis. 
"Tiesa" nr. 123 gegužes 30 d. 
paskelbė laimėjimų lentelę, su 
pažymėtomis įvairių dalykų kai
nomis. Daug yra smulkių daly
kų. Iš kiek stambesniu, kainos 
tokios: akordeonas 149 rubliai, 
šaldytuvas 275 rubliai, vyriš
kas megstinis — 20 rubliy, mo

tociklas 924 rubliai, televizijos 
aparatas 426 rubliai, automobi- vę Petkienė. 

DRAUGYSTE 
RENĖ RASA 

— Ką tai reiškia? — atsisuko į ją Klimas. — Prie 
ko čia vyras?!.. 

— O ar ne vyras? — žybtelėjo piktai į jį žmona, — 
o katinas, ne katė, tai vyras... 

— 2inoma, — linktelėjo pritariančiai Petkienė ir 
atsuko Petkui nugarą. 

— Ar pasiuto!.. — išplėtė akis tas. — Lyg čia mū
sų kaltė būtų, kad Murklys nepripažįsta savo kačiukų? 
— atsisuko jis į Klimą. 

— Tikrai?!.. — pritarė Klimas ir abu sužiuro į 
moteris. 

— Niekas nesako, kad jūsų kaltė, bet visi žinom, 
kokie esat, — atrėžė Petkienė 

— Mes esam? — pakėlė balsą Petkus. — Bet rei
kalas ne apie mus eina, o apie katiną!... 

— Vistiek... ta pati giminė, — šūktelėjo Klimie-
nė 

— Pasaulio pabaiga!.. Ar girdi, Vincentai? — skės
telėjęs rankomis, pasisuko į kaimyną Klimas. 

— Nebūtų bobos... — truktelėjo pečiais Petkus. 
— Bobos?... Mes?... — pašoko lyg įgeltos moterys. 
— Kaip drįsti taip sakyti? — įsikibo į vyro ranko-

lis Zaporožec — 3,500 rublių, o 
Moskvič — 4841 rubl., rankinis 
laikrodis — 50 rublių, moteriš
kas megztinis — 32 rubliai. 

Imant dėmesin, kad okupuoto
je Lietuvoje dabar atlyginimai 
maži, tai perkant megztinį tenka 
atiduoti beveik savaitės uždarbį 
ar net daugiau. Daugelis televi
ziją tegali nusipirkti atidavę vi
są keturių mėnesių uždarbį... 

— Tai tu toks? — sušuko Klimienė. 
— Ko jūs dabar prikibot prie mūsų? — atsisuko 

vyrai į žmonas. 
— Jūs visada taip!... Visada vienas kitą užst iat, — 

Klimienės lūpos virpėjo iš susijaudinimo. 
— Visada tik vyru teisybė, tik jie viską 'Ano, — 

beveik verkė Petkienė. 
— Ar pats supranti, ką jos kalba? — stengdamasis 

išlikti ramus paklausė Petkus Klimą. 
— Velniai jas žino, — trūktelėjo pečiais tas. 
— Magdute, — pirmą kartą, net pati to n< žinoda-

J. Žvilb. ma, pavadino Petkienė Klimienę vardu ir, pagriebusi 

už rankos, pradėjo tempti — einam iš čia!... Nė minutes 
nenoriu čia pasilikti su tais... su tais... 

—... brutais, — pridėjo Klimienė 
— Girdi, Arnoldai? Mes — brutai, — prašvokštė 

pro dantis Petkus. 
— Škic, lauk! — treptelėjo Klimienė į grindis taip 

smarkiai, kad Murklys net striktelėjo iš baimės ir, už
miršęs savo neapykantą Princesei ir kačiukams, spruko 
į kampą. — Škic, lauk, tu biaurybe, — vijo jį iš kampo 
įtūžusi moteris. 

— Lauk, tu, suvedžiotojau, — atidariusi duris šau
kė ir Petkienė. 

Katinas metėsi į vieną kampą, paskiau į kitą ir paga
liau, pamatęs išsigelbėjimą, spruko laukan. 

— Ir nepasirodyk daugiau! — pagrūmojo jam 
kumščiu Klimienė 

Abi moterys net drebėjo iš pasipiktinimo. 
— Vyrai! — ištarė Petkienė tokiu tonu, kad pa

aiškinimų nebereikėjo ir, paėmusi Klimienę už paran
kės, nusivedė į miegamąjį ir užsirakino. 

— Na, ir velniava, — susmuko Petkus į fotelį. 
— Kaip čia viskas prasidėjo?... — nebesusigaudė 

Klimas. 
— Nagi su katėm, — mostelėjo Petkus į Princesės 

pusę. Ji tuo tarpu ramiai gulėjo tarp kačiukų ir murkda
ma laižė tai vieną, tai kitą. 

— Kas dabar? — paklausė Klimas. 
— Manai su jom? —mostelėjo galva į miegamo

jo pusę Petkus. 
— Na, taip... Nežinau kaip tavoji, bet manoji gy

venti neduos, badu marins... — lyg geriausiam draugui 
skundėsi Klimas. 

— Ir man bus ne pyragai, — nuleido galvą Petkus. 
— Kad bent būtų už ką... — Klimui dar vis buvo 

neaišku, kaip čia viskas atsitiko. 
— 2inai, brolyti, išgerkim, gal nervai atsileis, gal 

kas paaiškės... — pasiūlė Petkus. 
— Kodėl ne, galim, — pritarė Klimas. 
Ant staliuko tuoj atsirado konjako bonka ir du 

stikliukai. 
— Sveikas! — pakėlė savąjį Petkus. 

— Sveikas! — atsakė Klimas ir abu sutartinai, kaip 
pajai komandą, išlenkė. 

Šilta srovelė maloniai nugurguliavo ir išsisklaidė 
po visą kūną. 

— Ach, — lengviau atsikvėpė Petkus. 
— Ach, — pritarė Klimas. 
— Gal dar po vieną? — šyptelėjo šeimininkas. 
— Dar po vieną, — atkišo stikliuką Klimas. 
Kambary pasidarė jaukiau. Abu vyrai lyg atkuto. 
— Tai slapukė, — grįžtelėjo į Princesės pusę Pet

kus. — Niekam nieko ir, va, visas būrys. 
— Negi norėjai, kad tavęs atsiklaustų? — nusijuo

kė Klimas. Jam buvo visai linksma. 
— Cha, cha, cha, — staiga nusikvatojo ir Petkus. 

— Dar po vieną, — vėl pasiūlė. 
— Po vieną, — sutiko Klimas. 
Bonka pamažu tuštėjo. Jauki šilumėlė pripildė visą 

kambarį. Princesė patenkinta murkė savo guolyje, o iš 
miegamojo buvo girdėti tik neaiškus šnabždėjimas, toks 
tolimas, raminantis ir su kiekviena minute vis labiau 
tolstantis. 

Gal taip praėjo valanda ar dvi, nei Klimas, nei 
Petkus nežinojo, tik staiga suprato, kad kažkas pasibai
gė. Ir tikrai, bonka buvo tuščia, o prieš juos stovėjo 
žmonos. O gal ne žmonos? Jie nebuvo tikri. Viskas siū
bavo ir skendėjo miglose, lyg šiltą vasaros rytą paežery 
ar pirty prie garuojančio kubilo ar geležinkelio stoty 
garvežiui šnypščiant pro šalį. Kažkas lyg ir šnypštė, 
skambėjo balsai kažkur tolumoje, judėjo moterys ar 
žmonos, tai dvi, tai viena su dviem galvom... 

Po to filmas nutrūko. 
Kitą rytą į darbą nenuėjo nei Klimas, nei Petkus. 

Abu jie gulėjo kiekvienas savo lovoje su šaltu kompre
su ant kaktos ir stengėsi prisiminti, kaip čia atsirado. 

Petkienė ir Klimienė tuo tarpu negalėjo atsikalbėti 
ir jų skardūs balsai skambėjo tai vienuose, tai kituose 
namuose Tarpais sukniaukdavo Princesė ar Murklys, 
laimingas atgavęs šeimininkės malonę. Nelaimingi bu
vo tik Petkus ir Klimas, kurie ir šiandien nesuprato, 
kaip čia viskas atsitiko. 

įPoi»ot'gai 

i 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1970 m. birželio mėn. 13 d. 

D C M E S I O 

I&NUOMOJAMA — FOR R E N I 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Kentals, Repairs 

A L L B R A N D S — including 
OLYMPIA and HERMES 

Typewriters — Adders 

A & H BUSINESS MLACHTNE 
&330 W. 63rd St. Tel. 925-8875 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymas. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tei. _ 585-5285 

Rimties valandėlei 
<Atkelta iš 3 pusi.) 

kaieio 1936 m., 23 psl.) . 
Gyvąj į Kristų m e s suvokia

me i š vieningos gyvosios Baž
nyčios. Ir šiandien yra taip, kaip 
buvo pirmomis dienomis. Gyva
sis apašta l i škas žodis tikėjimą 
j Kristų prirengia, o gyvoji S ek-
minių Dvas ia jj papilde ir 
baigia. Bažnyčia, kaip ir apaš
talai. i o d o mums Kristaus vaiz
dą, kokį jį piešia Evangel i jos , 
ir dar gyvesnį bei skaidresnį, 
kokį jį turi Bažnyčia nuo amžių 
savo š irdyje . Ji tikrai ir drąsiai 
gali s a k y t i pati mačiusi šį Kris
tų, pa t i stovėjusi p o Jo Kry
žiumi ir pati girdėjusi Jo vely
kinį pasisveikinimą: "Ramybė 
jums". Taigi Bažnyčia mus ve
da ir į istorinius santykius su 
Kristumi. Jo paveikslą ji iškelia 
aukščiau laiko. Ji pažadina mu
myse ir religinį Kristaus pajau
timą. Ji m u m s aiškiai parodo, 
kad J ė z a u s palikimas nėra tik 
s u r a š y t a s ant negyvo perga
mento, bet pažymėtas tūkstan
čių krauju. Milijonai žmonių ir 
šiandien jį jaučia, kaip gyveni
mo palikimą. Tūkstančiams sa
vo s ū n ų ir dukterų j is sutvėrė 
naują širdį ir naują sąžinę. J is 
gali drąsiai tvirtinti, kad žemė
je neki lo tokio tikėjimo, kuris 
būtų bent i š tolo pasiekęs reli
g i škas dorines krikščionybės 
aukštumas . 

"Kame du ar trys susirinkę 
mano vardu, ten esu Aš jų tar
pe" (Mat. 18.20) . Ne t iktai 
trys , ne. - milijonai mylinčiųjų N A M y TAISYMO DARBAI 
ir t ikinčiųjų širdžių yra susijun-: staliaus, dažymo ir visus kitas 

I*nuom. 2-ju kamb. butas Mar-
quer*.e pke. Skambinti vakarais ir 
visą dieną šeštad.. telef 737-6983. 

Priimsim moterį kartu gyventi. I 
Atskiras kambarys Galima naudo
tis virtuve. 

Tetef. — 434-1470 

Bl'TAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency 2*25 \V. «8 PR 8-6032 

Nela.uk.it užsiiegistruoltit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d€l pa
tarnavimo nemokamai 

B E A L E S T A T E 

S T A S Y S S U L A 
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 93550 

Namu tel. (213) 820-2925 West LJV. 
Pirkite žeme Paimdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 

C L A S S I F l E D G U I D E 
R E A L E S T A T E HELP WANTED MOTERYS 

Savininkas parduoda vasarnamį 
(eottage) ant 2-jų sklypų, Island 
Lake, m Prieinama kaina. Skam-

— _̂ 3 | m n i p k , 1 - i aki-aia .f* 8^Iyg^* ! binkit vakarais WA 5-0970 

j 7 kamb. mūr. rezidencija, 1$£ vo-
, nios, garu apšild. Natūralus židi

nys. 2 maš. garažas Daug priedų. 
Išnuomojamas kambarys vyrai. 7395 §. Maplewood Ave, 

Galimybė naudotis virtuve. 6500 S. 
Claremont Ave. Tel. G R 6-25%. 

PROGC«-OPPORTUNITIES 

Savininkas parduoda gerai einantį 
tavernos biznį su namu. Dėl plates
nių informacijų skambinkit 376-2420. 

NAMŲ DAŽYMAS 

REMONTAVIMAS 
Patyrusiai dažau namus iš lauko ir 
iš vidaus ir atiteks reikalinga namu 

•1 monta. 
Garantuojamas tinkamas darbo 

a 11 ikimas 
Kaina pujc^l susitarimą.. 
Škambinti tel. 582-9881 

Kombinuota likeriu krautuvė ir za-
verna. Parduodamas 1 aukšto na 
mas ir biznis, j vakarus nuo Wes-
t e m Ave. ir 63-eios . Judri vieta, 
įsigyvenenęs biznis. Gera proga be
tarpiškai geram pasisekimui. Skam
binkite po 9:3z v. ryto GR 6-9290 

NamŲ Apšildymas 
įdedu visu rūšių pečius, van
dens šaldytuvus ir power hu-
midifi*>rs. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos penius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje Ir 
rakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Parduodamas dvigubas pelningas 
biznis: Bilijardų žaidimų vietovė su 
kitais žaidimais ir distribution. Puoš
niai įrengta ir geroje vietoje. Mėne
sinės pajamos iki $5,000. Taipogi 
parduodamas biznio pastatas komer
cinėje zonoje. Kreiptis: 203 E . Iris 
St., Oxnard, Caiifornia 93030. Tel. 
(805) 483-7827. 

gę Jėzaus vardu to je vienoje 
Bažnyčioje , nepaisant daug pe
lų. Todėl Jėzus yra iš tikrųjų 
joje. K. Br. 

— labai darbus atlieka lietuvis 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

Parduodama kepykla ir namas. 
Geras biznis. Gyvenimui patalpa. 
Marąuette Parko rajone. Savinin
kas eina pensijon. Skambinkit 
GR 6-8443 

2-iŲ AUKŠTŲ MORAS 
2 butai po 5 kamb. po l miega
muosius. Dideli salionai. Valgomie
ji. Modern. spintelės virtuvėse. 
"Vanity" vonios. Naujas 2-jų maš. 
mūr. garažas. "Cyclone" tvora. 
Alumin. žiem. langai ir sieteliai. 
Karštu vand. gazu apšild. Apyl. 
50 ir Rockwell. 284-E 

PRIEŽASTYS PIRKTI 
5 buto. 15 metų modernus mūras 

pačiam .Marą. pke. S auto mūro ga
ražas. Namas, vieta ir kaina patiks. 

Apie $8,000 pajamų. 4 butu. S-Įu 
metų liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $65,000. 

švarus, gražus 8 kamb. mūras 
Marąuette pke. $20,000. 

Tvarkingas apartmentirJs mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11,000 
pajamų. įmokėti $15.000. Visa kai
na $45,000. 

2-jų butų tvirtas mūras Marąue
tte Parke. Naujas gazu sUdymas. 2 
auto garažas. $2S,000 

4, butu niūras su bizniu, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400 

VALDJS REAL ESTATE 
NAUJOJ VIETOJ 

7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200 

71 ir Kockwell. Mūro — 2 butai 
po 4 kamb. ir ofisas. Galima perim
ti morgičių. $23,000. 

Prie 69 ir Wesu-rn. Medinis. Ge
ras namas. 2 butai po 6 kamb. 
$23,900. 

Marąuette Pke. Pardavimo auto 
sklypas su garažu ir 4 vienetų na
mas. $59,000. 

Prie Maria Higb — mūrinis 2 bu
tai po 4 % kamb. 12 metu senumo. 
$35,900. 

V A I N A R EALTY 
2517 W. 71st St. — RE 7.9515 

6y 2 kamb. Air conditioning, Ther- j 
mopane langai, malkoms kuriana-1 
mas židinys. 2x/2 vonios. Arti 65th. 
ir So. Homan. Susitarimui skam 
Dinkite: 374-8004. 

" M l"Š C E L L A N E o " l T s " " 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, Gyvybei 
sveikatos, biznio 
automobiliu. 

VYRAI IR MOTERYS 

Patogios i&tfmo-
kejimo salygoa, 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PB 8-2233 

VYTAUTAS Ž U K A U S K A S 
SIUNTINIAI Į L I E T U V A 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 6»th St., Cnieago, 111. 6062* 

TELEF. WA 5-2787 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINiy KORTELIŲ 
kreipkitės j "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
»>«« m n u M t m t »« » « » * « « . 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metu* 

Dengiame visu rūšių stogus. Tai 
•cme arba dedame naujus kaminus, 
rtnas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visa» 
darbas garantuotas. 

1 3 $ . LA i-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

A. + A. 
TEODORUI UDRIUI mirus, 

mielą VINCENTA UDHIENĘ ir sūnus NARIMANTE su 
šeima ir ARŪN$ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Aniceta, Bronius ir Rimantas 
Krikščiūnai 

4 butai. Mūr. 3 po 4 kamb. ir 7 
kamb. Į vakarus nuo Kedzie. 10 
metų. 50 p. sklypas 

Mūr. 2 po 5 kamb. su įrengtu 
skiepu. Central. SUdymas. 2 auto ga
ražas. Modernus ir švarus. Brighton 
Pke. 

Mūr. bungakm-. 6 kamb., įrengtas 
skiepas. 60 ir Francisco. 

1% aukšto. 6 ir 5 kamb.. erdvūs 
butai. Modern. virtuves ir vonios. 
Prie pat Marijos mokyklos. 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

GARBAGE DRUMS 
WrTH COVERS AND HANDLES 

S0 and 50 gal. Free deirvery 
5622 S. Racine, 434-1113 

ARCHER REALTY Š I M A I T I S REALTY 
3ii8 w. 5»th st. TeL 471-0770 2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

Savininkas parduoda 2-jų aukštų NAMU PIRKIMAS 
mūr.: 2 butai po 5 kamb. ir 3-jų i PARDAVIMAS —VALDYMAS 
kamb. butas rūsy. 2 atskiri centr- g ^ n u o m Aviaaui — Income Tas 
apšild. 2 maš. garažas. Kreiptis po Notariatas Vertimai 
1 vai. popiet. 3140 W . Persbing 
Road. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, RL 60632. TeL Y A 7-5980 

£XPER'D WAITRESSES 
LOSDS RESTAURANT 
AT CLAYTON HOUSE 
1090 Mihvaukee Avenue 

YVheelmtc, iilinois ) 
PHONE — 537-8717 

SWITCHBOARD 
T Y P I S T 

Small keyboard — lite typing — 
electric typewriter. Mušt have 
knowledge of payroll and enjoy 
working with figures. Smail air 
conditioBed ofBce direct off ex-
pressway. Mušt drive. Private 
parktng. 

CALL HA 7-4805 

Company in Nice location 
is looking ior 

OFFICE HELP 
with good typewritmg- and some 
Accounting-Skills. For informa-
tion please contact 

Mr. Wahmeyer at: 
654-4540 

YOUNG MEN& 
W O M E N 

Pine sharp young men and women 
18-25, needed knmediatery to staff 
Aurora of fice of leading interna-
nonai educationai pubiiaaūjg Cor
poration. Mušt ha v©, at kast iūgu 
school diplomą and be aoajtivattd by 
money & excitemen.t. $130 weekly. 

Caii MR. NEST0R MZ-6861 

CO L L EGE 
STUDENTS 

SUMMER EMPLOYMEST 

Interesiing posuions o*w- availabie 
with leader in international educa
tionai publishing field. Compete 
with otser students for 38 — $500 
seholarsoip and vacatioo. tiip to 
Hawaii. — $130 weekly. 

Cati MR. REST0R 8924961 

Remkšt tuo» biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

SKELBKSTES "DRAUGE". 

Dictaphone and shorthand — fa-
miliar with EBM Escecutive tjg>e-
writer. Laboratory located on Fron-
tage Rd. ia Northbrook. Private 
transportation esseatial. 

Top Pay and Beoaefits 

C.VLL MUS BARA* 

272-3030 
An Ecuai opportuniiy employer 

APYL 84 IR KEDZIE 
6 kamb. mūr. "evpandable" namas. 
3 miegamieji. Nuo sienos iki sie
nos kilimai salione. Valgomasis 
kamb. Modern. plytelių virtuvė, 
spinteles Valgomasis kamb. Spal
voti įrengimai plytelių vonios 
kamb. Gazu (forced air) apšild. 
Pilnai Įrengtas rūsys Alumin. žiem. 
langai ir sieteliai. 2 maš. mūr. ga
ražas. Maudymosi baseinas. Gra
žus namas. Gražiam rajone. 285-E 

ARCHER 
3118 W. 59th St. 

REALTY 
Tel. 471-0770 

Miras mielai tetai 
A . + A . 

A . f A. URŠULEI PAUTIENIENEI , 
jos dukterims ONAI, ZUZAMI, sūnums PETRUI, 

KAZIMIERUI ir JUOZUI reišk"ame gilią užuojautą. 

Marija ir Stasys Ankudai 

Parduos naują 8 butų namą Mar
ąuette pke. $13,800 pajamų. Pri
ims mažą mainą. H E 4-2323. 

7144 S. Sawyer Ave. o]/2 kamb. — 
3 mieg., salionas. didelė virtuvė, 
pilnas rūsys. 14 m. senumo. Gerai 

i išlaikytas. Parduodama kaina S26. 
! 500. Tuojau galima užimti. Tel. 
! 767-5018 — 767-3912 

2-ją aukštų mūr., butai po 6 kamb. 
3 mieg., gazo šiluma. Tik 527,500. 
Vietovė — 61 ir Albany: Taip 
pat palikimas: 6 kamb: (3 mieg.) 
mūr: namas, prie 72-os ir Talman. 

PR 8-2236 arba 2.57-5542 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

B E LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tas ir atliekami kitoki 
patarna viniai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplevood Av., CL 4-7450 

5>4 kamb. mur. bungalavv prie 
71 ir RockwelI. Gazo šiluma. 2 auto 
garažas. $1S.50Ū. 

6 kamb. 15 metu mūr. bungalow 
prie 71 ir Whipp*a 2 vonios, įruoš
tas rūsys. Dvigubas mūro garažas. 
$26.500. 

2 butai po 6 kamb. prie 69 ir 
Washtenaw. Atskiros gazo karsto 
vandens šilumos. 2 auto garažas. 
$27,900. 

2-ju būtų po 5 kamb. modernizuo
tas modins prie 67 ir Talman. Gazc 
šilima. 2 auto garažas. $18,500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st * t — TeL 9264015 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsinta vai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautave Marąuette P u t e 

2346 W. 69th S t — TeL 776-1486 
Namą teL — PB 6-1063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rašio grindis 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

ST. JOSZ.PII S HOSP1TAL AND MUJICAL ^TTĮf'TiSi 
IN P H O E N D L , ARIZONA 

has immediate openings for 

R. N.'s 
P.M. and night posiuons in various areas 

DIETICIANS, A D . A — L.PJS.'s 
Positions available on all ahifts 

HIST0L0GIST MEDICAL LIBRARIAN 
A.S.C.P. regtetration or eligible for exam. Day shift 

Above positions offer generous starting salaries with additional 
cornpensation g ivea for estperience, education and shift differentiai, 
regular salary review, paid holidays... BC and BS msurance... tsitkm 
assistance... pension plan... credit urdoa. Congenial surroundinas. Per-
manent positions. Apply Personnei Dept 

ST. JOSEPirS HOSPTIAL A N D MEDICAL CENTHB 
350 West Tbomas Road, Phoeaix, Arizosa 

An equal oppcrtunity ecnployer 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

R E A L E S T A T E 

SAUS • K0RT6A8ES > UUU8EKIT 

S4&x 

D A Ž Y M Ą S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pūna apdrauda 
i. BUDIS — TeL CL 4-1050 

RICHMOND AIJTO S E R V I C E 
2934 West 63rd S tree t 

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis m o 
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL OR (5-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas JUOZM (Joe) Juraiti* 

Immediate Openings on. lst and 2nd Snifts. 

SrTOP HELPERS 
HAJND TCX)L OPERATX>RS 

GENERAL SHOP HELP 
9 Paid Holidays 

Women Wekome on 2nd SteSft 
Write or Cail 617—878-30©© 

Wa&h Body 8C Trailer CorporatKMi 
K » g Street West Hanover, Mass. 02339 

An Equal Opportunity Bmployer 

' 

C O N T B A C T O B S 

V A C Y S 
CONSTBŪCTION C0, 

REZIDENCINIAI; 
^KOMERCINIAI, 

MEDICINOS m 
3 KITOKĮ FASTATAII 

uen w«m* mik 
TA H E 4 - r 

liembsr of K L J . 

AllX S I T I S — R E A L T 0 R 
Mate offlce 5727 W. Cermak RdU Cicero, Illinois. TeL OL 6-22S3 
Tarime šimtus namą Benryne, Olceroj, Riverside, La Grange Park 

b- kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti i miksą {stai
ga ir išsirinkti « katalogo. 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir tMratataii s s -
nus vton ruHu namo ap*i l<5ymo 
peftius tr «iiN^sonditionln« — 
naujus h- senus namus. Stogu 
rinas (gutterg), vandens Šildy
mui boilerius. Toriu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmi««£iuo«e. 
Darbas atliekamas greitai Ir s»-
ttningaL Apskalcia.vimM nemo
kamai . 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTN O A SKERI •OTEAL 
4444 S. W 1 « . caucsoo ». HL 

Tulafn— TI 14441 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

38H W, S3r* STRtET TEL. 4714821 

HELP WANTED VYBAI 

E. D . M. OPERATORS A N D 
MOLD POLISHER& 

Experienced l s t class only need 
apply. Steady Job-Good Pay. 

DELTA TOOL COMPANY 
Mt. Prospect, DL 253-5440 

» • • • * * • • » • • • * * l I l t l l I l l t l l l l . M f l i i i f l l l l H t l t M I u t l t l I l i t M l I i i M t t i u , , , , 

. S T R O N G EXECUTIVE 
VVANTED TO 
B E P R E S I D E N T 
OF REGIONAL 
OPERATING COMPANY 
Your minimum previous earnings mušt have been $35.000 a, 
You will be affiliated with one of the fastest-growing cwnp 
one of the fastest-growing industries in America. 
You will organize and train. then sopervise throogh yonr sales aan-
ager, a group of dealer organizatk>ns offering. hoBies and axaBtry 
your centrai stątion securjty proteetion system, based oa ptrftdiKte 
from suppliers such as Interna^ionzil Telephone and Telegrapb. Cor
poration. 

To ąualify as President you mušt be a strong marketing e^eeutive — 
a proven motivator of men. You mušt have outstanding local, dvic 
and business contacts, and credentials that demonstrate genuine mon
ey management ability. An engineering ot technical background is 
helpful, but not necessary. 

W e want only a top level calibre executive, a man with an uridis* 
puted reputatior. for personne! integrtty. The orgamsatl^naf aid 
ąualiiying period. estimabed to ibe 60 to 90 days. will be at $rte\ 
own expense. In one of th« two optional operating plans available 
to you, you will receivė a $50,000 salary, phis other substantiaJ ben-
fits on a lortg-term employment contract. 

į 
Pfease send restime and references ftrst ktter. For proper ; 
pieae address your ltter to Dept. 202. 

Office of the President 

TELSERCO SYSTEMS, INC 
34-21 Review Avenue 
ta| Island City, N. Y. H151 

i 

i 
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3 BUSINESS SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert D o I t" 
„^HT*0" ^ i z n i o finuos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge-

ni^i*tarnavimu. bei prekėmis jos pasižada s a v o klientams teikti geriau-
sią^patarnavimą už kuo žemiausias kainas. Kreiokitės j jas visais savo 
r e a l a i s . 

! * 
NAMU - RASTINĖS - KOMERCINIAIS -

PROFESINIAIS — INDUSTRINIAIS. 

E B N T J E V V E L E R S 
FKKE KSTIMATKS 

COMP1.ETE SKIjKCTfON or: 
UMDuml Jt'\»elr>- — \Vatoiies — 
JUns> — Cultured P«tri Je»elry 
Keepeake - Registered - Pertect 

Dkunoml Rings 
Professional Jo\vflors Ik>im? Watch & 
Jp<jNjwy Repairia? - Diamond Setting 
- HSrta KnKraving. Custom Jewelry 
Made - Diamonda Remiounted. 

OU.1 '\Vork Done On Premises. 
~^J TERMS AVA1IABLE 

S142 W. 68rd St. — HE 4-6888 
• « W P I 

JACK THOMPSON OLDSMOBILE 
S..«VL E S & S E R V I C E 

35 PREE LOANER CARS 
'S'actory Authorized >IARfc IV 
į į ; , Auto Air Conditioning 

4040 W. y.ith St. , Oak I-a«n, 111. 
.PHONE — HI 5-0131 

NATIONAL GENERATOR & 
STABTĖK CORPORATION 

CJeat-rator Aml Starter Servioe 
"BHKRMO KIXG-' ACTO AIR 
- , , COX»ITK>NERS 

1Ž55 W . 103rd St., Chicago, m . 
P H O N E — 239-2123 

A • S T A N D A R D HEATEN C A N D 
M, AEB CONDITIONING 

Gteaatng & Repalrtag — 24 Hour 
Servtoe — Air Conditioning — 

Eųuipmem On Dtsplay. 
24SW-W. 71st Stv Chicago, Illinois 

mAm PHONE — 434-2072 
HAXD CAKVED OLIVE WOOD 

N'ATTVITT SET 
10 figores 2 % " to 4 % " kigh. 
Jkr -beautiful gfift for newlyweds or 

jWn-Tjwn family. $9.00 per set, in-
cluding • tax and postage Send eb^ck 
or money order to: 

.frTftt <A1.FM ORIEVTA1, GIFT 
«D&DP, 1405 >o. Wells Street 

CHICAG-O. ILXIXOIS 60610 

CHRIS & BUD'S AUTOMOTIVE 
SERVICE 

We Service Ali Makes & >fodels. 
Tane-Vps — Brakes — Mufflers — 

Tatlpipes — AutomoWle Air 
Condftioners. 

7228 S. Ashland Ave., Chicago, DL 
PHONE — 488-9657 

CRAWFORD AUTO PARTS AND 
-vREPATR SERVICE 
- ~-

Ąll parta for all cars: New, RebuUt, 
Eschang'ed. Maehine shop service, 

O^elt Sundays 9 am. to 1 p.m. 
6425 S. Polaski Road, Chicago, Dl. 

•3»fc PHONE RE 5-3388 
VEFRON AUTOMOTIVE PARTS 

COMPANY, INC: 
WHOLESALE — RETAID 
Jgarts & Accessories: Xew, Re-
T5xcham?ed. Hrs. daily 9-5:30. 

4556 W. 63rd St-, Chicago, IHinois 
~Phone 581-2465 or 585-2967 
Arrowhead-Repablic Service 
& Maintenance Corapany 

Air conditioninc. base board heating. 
Gas "VVater Heaters. 

Lacėnsed Botided & Insured 
4827 W. Chicago Ave., Chicago, UI. 

PHONE 287-4725 

STATE FARM is all you need 
to know about insurance. 

^••tlome — Life — Health 
GLENN WRAY - 6249 S. Kedzie 
CSie»{jo, IH., — PRospect 6-2055 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, EMC 
3267 Columbus Aventie 

3hicago. Illinois — Phone PR 8-8686 
Air Conditiong - Heating' - Cooling 
and Hot Water Systems Installed. 

MIDWAY LOtNGE AND 
RAN4HTET HALI. 

4222-24 West 63rd Street 
Chicago, fllinoU — Tel. 581-4222 

Tony and Florence Pastiak 
cordially invite you. 

MR. SCOTTS CAPRI MOTORS 
Fine Cars At Fair Prices 

100 % Guarantee 
Phone — WA 5-3900 

5800 So. Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Deta lė iš Lietuvių tautos genocido parodos, kuri bus išstatyta amerikiečių 
visuomenei Sheraton viešbutyje. Chicacoje. birželio 13 d. Priekyje laik
rodis kūjo ir piautuvo ženkle, rodąs, kaip sparčiai plečiasi komunizmas 
pasaulyje ir kiek jau yra pavergtų tautų. Tol iau skyduose suglausta d o 
kumentinė medžiaga. įrodanti komunizmo baisiuosius darbus. 

Nuotr. V . Noreikos 

HOJLlDAi C A M P E R S , INC. 
Compkfe Line Of Campirųj hųiup-
nu-nt and Suppltas. Motor Honit-
RentaLs. One of the l^irgest Sele<--
tions in the M i d m s t of: 
Trook Canipers, Mot«»r Hotnes, 
Sporst Oovers, Travel Trailers. Etc. 

Financing Available 
PHONE — (8»5) 43«-»O80 

6% miles north o f Plainfield Rd. — 
Higb%vaj>' 59 

l£ ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkrfta iš 2'psl.) 

MoksteiviŲ i r jaunučių att>vyk 
los atsidaro sekmadienį apie 4 
vai. p. p. ir baigiasi sekmadieni 
per pietus, apie 12 vaL 

MAS CV 
r i K • • 

STOVYKLOS VYKSTA TAIP 
PAT: Montrealio Baltijoje — 
liepos 19 d. iki liepos 26 d. 

Wasagos — liepos 26 iki rug-
piūčio 9 d. 

Rytų Neringoje — rugpiūčio 
9 d. iki 23 d. 

Dainavoje Prieškongresinė — 
rugpiūčio 30 iki rugsėjo 4 d. 
(kaina $35). 

Chicagoje ateitininkų aštun
tasis kongresas — rugsėjo 4 d. 
iki 7 d. MAS CV 

MOKSLEIVIŲ SAJUN<X)S 
RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS 

DRAUGAS, šeštadieni*. 1970 m. birželio m^n. 13 d. 

IŠŠOKO PKR LANGĄ 'Pr ieš iššokdamas Peiliu persi-
New Yorke ligonis Franc C a - . p i ^ ' ė tankų venas ir taip pa t 

ritini, sirgęs vėžio liga, iš vete- ip t rdūrė pilvą ir kmtinę. Dar 
ranų ligoninės ketvirto aukšto I pr.eg iššokdamas padegė savo 
iššoko per iangą c užsimušė. į palatą, kurioje gulėjo. Kl. 

TED NTLLES EVSUR. AGENCY 
Representinj; 

General-Safeco-Hartford-
Michigan MutuaJ 

Includkig 
Economy Plan & Safe Driver Plan 
and The Hard To Insure Drivers 

5953 S o . Kedzie — WA 5-2131 

ACTH)N AUTOMATIC 
TRANSMISSIONS 

Automatic Transmissions — Auto-
raobUe Air Conditioning — Repair 

Service On AU Makes. 
4360 W. 63rd St. , Chicago, 111. 

PHOXE — 735-453C 

WALS TRATLER AND TOOL 
RENTAL 

For your trailer and tool needs 
Call or see us first — 

POrtsmoath 7-2128 
4227 W. 63rd St., Chicago, Elinois 

M O B I L E — Phone 767-9718 
HANK'S SERVICE STATION 
All Your Automotive Needs. 

Towiag — Road Service 
63rd at Knox, Chicago, DUnois 

Hank Unrein 

TOMAHAWK TRAVEL 
TRAILERS 

Xeiv 1970 Trailers For Rent 
RE.VTALS & SALES 

Sonset — Rollaliut — Georgie Boy 
Track Tops 

6027 S. Cicero Ave,, Chicago, DL 
PHONE — 735-4832 

T E i y S MOBILE SERVICE 
Specialists —• Tune-Up — Brake 
Service — Mufflers — Automobile 

Air Conditioning — Towing and 
Road Service 

3800 W. 79th St., Chicago, Dl. 
Phone — 585-8722 

A & C SHEET METAL CO. 
Gutters, Downspouts. Heating, Air-
conditioning. Stainless steel chimney 
Uners, Enginėerins semnce. 
Serving the So. Side for over 20 yrs. 

5159 Sonth Kedzie Avenue 
PHONE RE 7-7303 

STOVYKLA 

Nepamk^kite prieškongresi 
n ė s stovyklos rugp. 30 d. — 
r ū g s 4 d. Dainavoje. Stovyklos 
pagrindinė mintis yra DRĄSUS 
PASIŽIŪRĖJIMAS Į SAVE. Nu 
matyt i prelegentai, sutikę daly
vaut i stovykloje, yra dr. Anta
n a s Sužiedėlis ir dr. Vytautas 
Vygantas. 

ATEITININKŲ VEIKLA 

Birželio 21 — liepos 5 Moks 
leivių stovykla Dainavoje. 

Birželio 27 d. Korp! Šatrijos 
i r Šatrijos meno draugijos išky
la i Lemontą, 111., 5 v. v. Vytau
t o Šoliūno sodybon. 

Liepos 4-5 d. MAS suvažiavi 
mas Dainavoje. 

Liepos 5-19 d. Jaunučių sto
vykla Dainavoje. 

STOVYKLOS DAINAVOJE 

Moksleivių ateitininkų sąjun
ga , organizuodama jaunimo sto
vyklas, siekia sudaryti sąlygas 
jaunimui susipažinti, pabendrau 
t i , sveikai paatostogauti ir ug-

sijos ta ip pat sudaro svarbią 
programos dalĮ. MAS labai ragi
na tėvus, ypatingai šiais jubilie
jiniais ateitininkijos metais, sa
vo vaikus leisti gausiai dalyvau
t i ateitininkų jaunimo stovyk
lose. 

įvyks Dainavoje moksleivių sto
vyklos gale, liepos 4 d., šešta
dienį. Šiuo metu yra du kandida 
tų sąrašai — iš Toronto ir iš 
New Yorko. Kuopų rinkti atsto
vai, kurie nestovyklauja, bet ku 
rie atvažiuoja t ik suvažiavimui, 
turės mokėti savaitgaliui $10 ir 

Stovyklos vyksta: Dainavoje S 5 5 suvažiavimo registracijai. At 
— moksleivių birželio 21 iki lie- i važiavusieji visi atstovai ir sve-
pos 5 d., jaunučių liepos 5 d. iki j č i a ^ina- stovyklon ir iš karto 
liepos 19 d. Registracija vyks ta j laikosi stovyklos vadovybės nu-
per vietos globėjus. Kainos se- iS^y 1 ** taisyklių ir programos 
kančiai: dviem savai tėm: $55 ir I dienotvarkės. Atstovams nakvy-
$5 registracijai vienam iš še i - ; n ė s b u s parūpintos stovykloje, 
mos, $90 ir po $5 dviem iš šei- *** svečiai tu rės patys nakvy 
mos, $125 ir po $5 t r im iš šei- Į n e pas i rūpint i Svečiai už mais-
mos; vienai savaitei: $30 ir $ 5 ^ » o k a $1 u ž valgį, pvz. $1 už 
vienam iš šeimos, $50 ir po $5 į P l e t u s i r 1.1. 

dviem iš šeimos, $60 ir po $5 j v is i atstovai dalyvauja su sa-
t r im iš šeimos. 

Svečiams neparūpinamos nak
vynės ir reikalaujama, kad iš 
stovyklos išvyktų vakaro pro
gramai pasibaigus. Už maistą 
vienas doleris už vieną valgi, 
pvz. pusryčiai $1, pietūs $1 i r 
t. t. 

t y s į stovyklą moksleiviai ir j au 
nučiai atsivežtų savo unifor-
mas : mergaitėms baltos bliusku-

dyt i organizacinį sąmoningumą. t ė g fr t a m s i a į m ė ] y n i s i j o n u k a i 

su emblema (moksl. juostelės), 

vo uniforma, atsiveža kuopos 
vėliavą ir kuopos veiklos prane 
Šimą, apimantį tik šiuos praėju 
sius mokslo metus. Taip pat atsi 
veža savo patalinę, jei nakvos. 

Jei kam reikės pristatymo į 
Dainavą iš traukinių a r bet ko 
kios kitos stoties, prašomi iš 
anksto pranešti MAS centro vai 

Pageidaujama, kad važiuojan Į dybai — Algiui Puteriui (416) 
762-6787 arba skambinti Daina 
von šiais telefono numeriais: 
(313) 428-8919 arba (313) 428-

M O N T Y ' S 
L I Q U O R S 

8550 SOUTH PULASKI ROAD 

CHICAGO, ILL. 60652 

H M MALĖ BU!CK, IMC, 
;3Efl51 South W e s t e m Ave . 

•-> ' Chicago, fllhiois 
For a good deal, call 

776-0500 y^«? 

c9rbPTAOO LAWN HEATIXG CO. 

m F E D D E R S 
• 24 Honr Servioes 
• SMes * 1 1 h e 

^ 'Most Varne Brands 
u ' ; PHON^: — 7S7-S228 

SSŠI% S. Archer Chicago, Dl. 

ROLLIN W H E E L S MOTOR 
S A L E S 

Subnrban Used Cars 
.^trr^Oealer Will Finance 

5801 S. Western Ave., 476-8300 
5700 So. Western Ave,, 436-2855 

& Soathwest S«preme Heating 
Air CoTuktioning 

Heating, Cooling, Gas Conversions. 
Insfallations and Service. 

2917 W. 59th Siu, Chicago, Illinois 
PHONE 737-8900 

Programoje — sportas, iškylos 
į apylinkės gamtą, vakarais lau
žai , pasirodymai, vaidinimai ir 
šokiai... Organizacinis lavini
mas , pašnekesiai, būrelių disku-

Estate Comsorvation 
Business Continuation 

CONRAD S. RERKIN AND 
ASSOCIATES 

10200 So. Cicero Ave., Oak I.awn. 111. 
60458, Tel.: 630-5995 or H^ti-tilU 

Group Insuranco Prog-rams—Pension 
& Profit Sharing Plans—Uie Insur. 
and Anmiitios—Fire and Casualtv 

Phone — 767-0303 
WESTLAWN LOCKSMITHS 

8520 South Puiaski Road 
Chicago, Blinois 60652 

Door Cheeks Sold — Repaired —-
Installed. Keys Made Whiie-U-Wait 

HOME OWNERS SHEET METAL 
& HEATTNG COMPANY 

Heating, Cooling, Gas conversions. 
Prompt DeĮ>endable service. 

1925 W. 59thf Chiea^o, niinois 
PHONE — GR 6-1143 

ASTRO HEATING AND 
AIR CONDITIONTNG 

Heating. Air Conditioning, Refriger-
ation — Boiler anrl Pirmacft repairs 

— City Wide and Saburbs 
24 H O f R EMEROEKCT SERVICE 

CaU Day or Nite — 597-0600 
12708 S. Western, Blue Island, Dl. 

M A 6 K' S 
SHELL SERVICE STATION 

4125 W, 63rd Street 
Chicago, 111. — RĘ 5-1668 

J. 8C J. Shell Station 
6658 S. Western Ave. 

Chicago, Illinois 
Phone 434-8394 

M. SULLrVAN HEATING 
SERVICE 

FTJRNACES - BOIL.ERS - ŠTOKE RS 
Sales - Services - InstaiiatiOTi 

OIL & GAS CONVERSIONS 
3HEET METAL 

Residential - Commercial Installations 
ALL MAKES — OPEN 7 OATS 

1848 W. 59 St, Chicago — 735-2828 

berniukams balti marškiniai ir 
tamsios kelnės (ilgos) su ženk
liukais, juostelėm. L a u k i a m e 

STOVYKLAUTOJAI: Dainavon 
atsivežkite: patalinę (yra t ik de 
kiai ir pagalvės), kūrinius savos 
kūrybos vakarui. ateitininkų 
uniformas, rūbų sportui, pašne
kesiams, maudymuisi , laužams. 
Žygiui ATEIČIAI gerus stiprius 
batus, savo muilą, rankšluos
čius ir t . L, bet kokias įdomy
bes, kurias galima panaudoti me 
nui ar rankdarbiams ir ŠYPSE
NĄ! 

8394. 
Iki pasimatymo Dainavoje! 

MAS Centro valdyba 

CHICAGOS SENDRAUGIAI 

Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriaus 1970-71 m. vaidy
ba: pirm. — dr. Birutė Mi-
niataitė, vicepirm. — dr. Zeno
nas Danilevičius, sekretorė — 
Emilija Vilimaitė, kasininkas 
— Edmundas Radavičius, propa 
gandos bei informacijos reika
lams — Tadas Rūta, ūkio reika 
lams Juozas Sadūnas, dvasios 
vadas — tėv. dr . Jonas Kubilius. 
SJ. 

Mirus Lietuvoje sesutei 

A. f A. JUZEI BRAZAUSKAITEI, 
skausme pasilikusiems broliams KUN. PIJUI, JONUI, 
ZIGMUI ir seseriai ALBINAI ir jų šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą, 

Marija, Milda, Stasys Ankudai 

% 

Remkit tuce biznierius, kuri* 

skelbiasi ctienraštyje "Drauge" 

REEDER HEATING AND 
AIR CONDITIONING CO. 

4821 W, 63rd Street 
CHICAGO, nJ-~ PHONE 767-7100 

JOHN'S STANDARD SERVICE 
STANDARD ODL, 

"AOMC ROAD SERVICE 
OPEN 7 DATS 

• Towtnr • Srtenrrrip Tune-Ups 
• Rrake Service • Wheel Alifrnvtent 

6301 S. Kostner — 735-9771 

Skelbkites "Drauge". 

Platinkite "Draugą". 

Joe Wentz Ford 
9205 So. Westem Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 
For A Good Deal 

Phone — HI 5-5000 
ISHAQCE NOIGILKR 

Religioas Goods 
Rosaries — Herbs — OU» — 

Incense and 6rift I#pms 
If we don't have it, we'll order it 
1400 So. Union Ave., Chicago, 111. 
Open 7 days a wk. 8:3u am -6 p m. 

ALTON AUTOMOTIVE 
SERVICE CENTER 

7829 So. Kedzie Avenue 
Aoto Ato* Condlttenityf, TraiiMBritBsion 

55ervice. Vaoation Speclal Pric««. 
j Srn&m mn& Fr*>«t K r̂f AiMrnn»«iL 
' COHK IJf OR CALIi — 47t-0711. 

Jauniausiam broliui 
A. - j - A. Raimundui Kazlauskui 

tragiškai žuvus Australijoje, mielą ALGĮ su žmona 
TERESE, tevel'us, brolį KAROLĮ bei kitus artimuo
sius užjaučiame, kartu pergyvendami tą skaudžią 
išsiskyrimo valandą. 

J. J. ir Aušra Gyliai 
Rimas Karka 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. URŠULEI PAUTIENIENEI, 

jos seseriai ir mūsų tetai ONAI ZARNADSKIENEI 
reišk'ame gilią užuojautą. 

Marija, Milda k Stasys Aokudai 

A. f A. STAS£ RŪGYTĖ 
Pranešam giminėms ir pažįstamiems, k a d k m, birželio 

mėn. 8 d. po ilgos ligos Šakių miesto ligoninėje. Lietuvoje, 
mirė mūsų mylima sesuo 

gimusi 1907 m. Rugių kaime, Sintautų valsč ir gyvenusi 
Kaune. 

Nuliūdę: broliai Antanas i rJonas Rugiai, sesuo Ona 
Babušienė ir Lietuvoje broliai Juozas ir Feliksas Rugiai sn 
šeimomis. 

P A D Ė K A 
Mū«u mylimam ir neužmirštamam vyrui* tėvui ir ientuį 

A. t A. 
KPT. PETRUI K. BOJEVUI 

Vietname š. m. balandžio 26 d. žuvus, gilią ir nuoširdžią padėką 
reiškiame visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems, ku
rie mūsų liūdesio dienomis suteikė paguodą, pareiškė užuojautas 
žodžiu, laiškais ar spaudoje, užprašė už a. a. velionį šv. Mišias, 
atsilankė i laidotuves, gedulingas pamaldas ir palydėjo j kapines. 

Ypatingą padėką reiškiame J. E . vyskupui V". Brizgiui ir 
Lietuvos generaliniam konsului dr P. Daužvardžiui už atsilanky
mą laidotuvių koplyčioje ir pareikštą užuojautą 

Dėkojame kan. V Zakarauskui ir kun. P. Garšvai už rožan
čiaus sukalbėjimą koplyčioje, kun. S. Santaruį už pamokslą baž
nyčioje, kun. B. Sugintui ir visiems šiems kunigams už paiydėnmą 
} kapines ir ypač kan. V . Zakarauskui už pravestas gražias lie
tuviškas pamaldas Šv Kazimiero lietuvių kapinėse 

Dėkojame visiems už apsilankymą koplyčioje ir bažnyčioje, 
už prisiųstus vainikus ir šv. Mišias. Dėkojame B Brazdžioniui 
už atsisveikinimą žurnalo 'Kario' vardu 

Dėkojame taip pat laidotuvių direKtoriui D. Petkui už nuo
širdų patarnavimą laidotuvėse. 

Visiems, kurių pavardžių neįmanoma išminėti, nuoširdžiau
sia padėka. 

Nuliūdę: žmona Dalia M. Bojeviene, šonus Kęstutis ir 
V y tautas, uošviai Natalija ir Antanas Santarai. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

BARBORA KAZIMER 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga 

mirt's atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Mamytę, 
kurios netekau 1969 m., biržel;o 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet jos niekados nega
lėsiu užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutsik'a 
jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos 
birželio mėn. 16 d. 8 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Nekaito Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už a. a. Barboros Kazimer 
sielą. 

Nulūdusi — Duktė — Sesele Ann Barbara. 
Kaiimieriete. 

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

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK BOAD CHICAGO, ILLINOIS 

ARBA CODE (812) 247-2425 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 13 d. 

X Lemonto ir apylinkių lie
tuviams šv. Miš.os bus šį sek
madieni, birželio 14 d., 11 vai 
Šv. Šeimynos vilos koplyčioje. 
Visi kviečiami pamaldose daly
vauti ir prisiminti trėmimų Si
biran aukas ir žuvusius už lais
vę. 

x Nuoširdūs skaitytojai nuo
širdžiai savo dienraštį remia. 
Aukojo: po 3 dol. — J. Gure-
vis, F . Aniulis, J. Legner; 2 
dol. — Vai. Gricius; po 1 dol. 
— L. Sabonienė, V. ša rka , Ona 
Rudis, K. Miiienė. Visiems ma
loniai dėkojame. 

x A. Tamošaičiai atvyksta į 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Pavasario savaitę Dainavoje 
birželio 13-21 d., skaitys pa
s k a t ą apie lietuvių tautinę dai-
'ę audiniuose ir praktiškai supa
žindins su juostų audimu, viji
mu, ir pynimu. 

x Lietuvių Forumo radijo 
programoje šiandien bus prisi
menami kritusieji už Lietuvos 
la.svę. Kalbės VI. Ramojus, Al. 
Baronas ir kiti. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokė jimais ir prieina
mais nuošmčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.) 

X Kun. J . Kubilius, i J , skai
t y s paskaitą apie narkotikus ir 
jų pavojus Akademinio skautų 
sąjūdžio Pavasar io savaitėje 
Dainavoje birželio 14 d. 4 vai. 
po pietų. 

x Bronė Jameikienė daly
vaus Akademinio skautų sąjū
džio Pavasario savaitėje Daina
voje su paskai ta apie religijos 
į taką į meną Lietuvoje. 

x Alvudo vakarojimas bir
želio 7 d. praėjo su dideliu pa
sisekimu, kur is buvo perpildy
t a s dalyvia's, atvykusiais po Li-
than ian Plazos iškilmių. Čia jie 
ilsėjosi ąžuolų pavėsy klausyda
mi muzikos bei lietuviškų dai
nų. Ta p pa t išklausė Pov. Dir-
kio kalbos apie pavergtąsias 
t a u t a s . 

x Vyresniųjų ir jaunesniųjų 
iatrijiečiu bendra pavasarinė 
išvyka šiemet bus birželio 27 d. 
Vy tau to Šoliūno sodyboje, Le-
monte . Lškylon vykstantieji vy
resnieji šati i j iečiai prašomi pa
skambint i telef. P R 6-9438. 

CHIttGOJE» APYLINKĖSE 
IŠ MOT. SĄ-GOS VEIKLOS 

Moterų są-gos 49 kp. susirin-

k e t a s naujų narių. Moterų są
jungos seiman išrinktos dvi at
stovės. Turi t r i s garbės nares . 

kimas įvyko b i r ž e i i o j d. R a - p ^ ^ ž k l o m a V i S U O m e n ė s vei-
kėja Kuopos pirm. J . Pūkelienė, dauskų namuose, 6223. So. Al-

bany Ave. 
P.rm. Julė Pūkelienė a t idarė 

— susirinkimą. Ši pavyzdinga 
kuopa, kaip ir visuomet, susi
laukė gausaus būrelio narių. 

didelė visuc menininkė 49 kp . 
nutar imų ras t . Donna Kamm. 
ir kuopos fin. rast . O. Rudienė, 
pas k u r ą būdavo susdrinkimai 
eilę metų. 

x Gausios skaitytojų aukos 
pat ikr ina dienraščio išleidimą. 
P o 5 dol. aukojo: 

Jcthtn J . Pilkis, Chicago, Iii., 
Br . A. Sutkus , Rachmond Hill, 

N . Y. 
Dr . Aureiia Bar tkus , San ta 

Moniea, Cablf. 
E . Kačinskienė, Bethesda, 

Md. 
J . Gerekaviczius. E. Chicago, 
K. Paukštai t .enė, Omaha, 

Nebr . 
Už gražią paramą esame dė

kingi. 

x Pov. Dirkbv Alvudo kul
tūrinių paskaitų vedėjas, Alvu
do vakarojime biržei o 13 d. 7 
v. v. kalbės tema "Nemarioj! 
Lietuva". 

X Kernavės Tunto tėvų ž> 
niai, registracija j stovyklą pra
sideda birželio 15 d., ba gias 
birželio 27 d. Registracijos rei
kalais rūpinasi B. Nainienė. 

(pr.) 

X RAŠOMOSIOS mašin. įv. 
kalbomis; RADIO — Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMP1PTERIAI — kalkuliaci
ja i bei kasdieninei prakt ikai ir 
įv. BIZNIO mašinos — patie
k iama pigiau, nes kataloginė 
prekyba. 

Nurodykite , kuo interesuoja-
tės , ir firmų autentiškus kata-
logėlius sparčiai gausite iš 
SPARTA sav. : J . L . Giedraitis, 
19 Bar ry Dr., E . Nor thpor t 
N . Y. 11731. Chicagoje vakarais 
inf.: teL 476-7399. (sk.) 

x l i e tuv i ška NEPTŪNO va 
sarvietė Wisconsine, apsupte 
nuostabiai gražia gamta ideal 
vasaros atostogoms. Neptūne 
vasarvietė ant žuvingo Colum-
b u s ežero kran to . Dėl informa
cijos skambinkit tel. 257-2034 

(sk.i 

x Kai jums deimanto prirei 
/kia 

gero laikrodžio ar žiedo, 
Tveras Marąuet te Parke tei 

/k ia 
duoda nuolaidas dar priedo. 
TVERAS JEVVELRY, 264( 
W. 69th St-
Kaip geram pirkėjui dera . 
Jisai eina tik pas Tverą. (sk.) 

X Dovanų siuntinius J Lietu 
vą su užt ikrintu pris tatymu, ga 
įima pasiųsti pe~ Baltic Stores 
Ltd. (Z. J u r a s ) , 421 Hackne) 
Rd., London, E . 2. England 
SHO 8734. (sk.) 

y Apžiūrėkite Q sefcmad. nuo 
11 iki 5 vaL 6621 S. Fai r f eld 
11 j aukš to — 5 ir 6 kamb.. 
centralinis šildymas, į rengtas 
skiepas. 30 p. sklypas. Medžio 
kabinetų vir tuvės. Prie p a t Li-
thuaniau Plaza, (sk.) 

x Vyr. Moksleivių ateitinin
kų stovykla Da'navoje įvyksta 
š. m. birželio 21—liepos 5 d.d. 
Kainos: $5 registracijos mokes
tis ir dviem savaitėms vienam 
asmeniui $55, dviem $90 ir 
S125 trims asmenims iš vienos 
šeimos. 

Autobusu kelionė apie $10. 
Registruotis pas Giedrę Cepai-
tytę. 6722 So. Campbell, Chica
go, BĮ. Telef. P R 8-5154. (pr.) 

Dr. Petras Daužvardis įteikia Lietuvos 50 metų Atstatymo medalį Cook County tarybos pirmininkui 
Medalis buvo įteiktas už paskelbimą birželio 7 d. Lietuvių diena. Iš k. į d.: George W. Dunne Cook Coun
ty President, Birutė Bacevičiūtė, kongr. Pranas Savickas ir Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis 

Nuotr. P. Maletos) 

I Š A R T I I R TOLI 
L B IX APYGARDOS 

RINKIMŲ DUOMENYS 

Mūsų dienraščio bendradar-
OKUPUOTOJ LIETUVOJ Įdijas A. Miceikos. Po vestuvių i gerųjų Kanados kelių Nr. 4 0 1 , 1 ^ 1 ^ s ^ vyrų apsaugą — < b i s Juozas Gaila telefonu prane-

Nr . 2 ir kt . J i rengiama spalio a p s u p o pakylą, ku r stovėjo mi- šė J A V L B Dč-osios (Pietryčių) 
krofonas ir neprileido burkie-

Kuopa yra nuveikus didelius P r a n e š t a > k a d 9&r^ ^game-
darbus ir jai sekasi. Kuopa n a r ė Focienė _ b u v u s i Bar 
kai tą per metus suruošia pa- L ^ ^ ^ C c m m u n i t y ligo-
rengimą, kuris, visada pavyks- , n i n ė j N u t a r t a Yj&xsę a p i a n k y . 
ta. Kuopa auga, įstojo net pen- ; fe ^ ^ s u s i r i n l d i n u i t buvo 

'paruoš t i užkandžiai. Atsinešė 
parko ir žygiavo su orkestru, gardumynų A. Juškienė, D. 
vėliavomis bei plakatais iki ro- K a m m , O. Rudienė ir O. Ra-
tušės. Čia išklausyta kalbų. Po d a u s k j e n ė . Užkandžiaujant, be-
to vieni išsiskirstė, o kiti pasi-1 s šnekučiuojant, laikas greit p r a 
liko laukti prokomunistinės d e - i b ė g o N a r ė g d ė k i n g 0 s Onai Ra-
monstracijos, kurią suorganiza- j d a u s k i e n e i už priėmimą susirin-
vo Vietnamo Mobilizacijos k o - į k i m o į s a V Q ^ ^ rezidenciją 
mitetas. Jie prisidėjo prie E. i r ^ v a i ž c t l imą . -O. A, 
Burke dr-jos, narių, kurių 200 
laukė ateinant prokomunistų. 
Pastarųjų taipgi apie 2000 at
žygiavo su plakatą 's ir raudo
nom vėliavom. Burkiečiai bandė 
jiems kliudyti, bet tie turėjo 

! jaunavedžiai ruošiasi apsigyven
ti Chicagoje. Gražina tęs bio
logijos studijas Lojolos univer
sitete ir projektuoja j as baigti 
ate'nančiais metais. Abudu yra 
veiklūs skautų organizacijos 
darbuotojai. 

9, 10 Ir 11 d. d., per Kanados il
gąjį Padėkos savaitgalį. Progra
m a numatoma tokio masto, ko
kio nev.sada išdrįsdavo daryt i 
ir didžiosios apylinkės. Penkta
dienį — jaunimo šokių vaka
ras , šeštadienį — platoka spor- j v o gį k a r t ą p e gausus — daly 

Visokiomis priemonėmis 
okupantai stengiasi slopinti re
liginį gyvenimą Lietuvoje. Pvz. 
bažnyčiose neleidžiama naudoti 
garsintuvus, kai norima, kad 
gausiau susirenka žmonės ge
riau girdėtų pamokslus. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. Ustjanauskas, Lietuvių 

demokratų lygos pirmdninkas, 
gyv. Hartforde, Conn., 'buvo pa
guldytas į lgoninę, bet šiuo 
metu jau yra grįžęs ir gydosi 
namuose. 

— Vilius Bražėnas, LB Hart
fordo apyg. pirmininkas, dvi 
valandas kžlbėjo per WCO ra
diją VVaterbury, Conn., aiškin
damas komunizmo pavojų lais
vajam pasauliu , net ir Ameri
kai. Amerikiečių susidomėji
mas buvo didelis. Radijo vado
vybė žada vėl kada pakviesti 
''anašiems diskus joms. 

— Mirė Nado Rastenio se
suo ir brolio dukra. 1970 m., j 
vasario 19 d. Pab ržžje mirė ; 

„ . „ . . ryziaus universitetuose, šių me- London 32. Ont.. Ca iada ; teL 
VeroniKa Rastenyte Kinduriene, / . . n„ , . . . .. . Z, L _.,,. ,.-«> o n T - • T *. . -į. ,.J . . i tų gegužės 2o d. išlaikė Cleve-! l -ol9 — 4o3-3oo7. Užsisakant apie 7o m. amžiaus, s s i rgus— _* j _ , „ „ , ,. . , ,. . tr^ , . . . lando C.Vv.R. umversitete egza-- nurodvti. kurtoms naktims (var negalavus apie peiucis metus. ' 

apygardos rinkimų duomenis. Į 
Abi demonstracijos p r a - j V 1 ^ * - ***** • į * ? * * f V o " 

ėjo be susikirtimų, nors poli
cijos buvo daug. 

Lietuvių dalyvavimas antiko
munistinėje demonstracijoje bu-

le r tas — 423 b a l s a s , Juozas 
Ardys — 331, dr. J . Stikliorius 
— 312 b3lsų. Kandidatais l iko: 
dr . Vyt. Klemas _ 304 b., Ar
vydas Barzdukas — 263, Alg. 

— Danguolė 

t o įšventė, dalyvaujant geriau
sioms krepšinio komandoms, o 
vakare — didysis v 'sų susipaži
nimo balius. Sekmadienį — iš
kilmingos pamaldos, meno pa
roda ir didelis koncertas su pla
čia jaunimo programa, dalyvau
jan t net penkiems ansambliams. 
Vis', kviečiami rezervuoti tą 
savaitgalį Londonui ir Lietuvių 
dienoje dalyvauti. Labai gera 
proga sutikti daug ~>ažistamų: 
Lietuvių dienoje papr~?tai daly
vauja po keliolką šimtų lietu
vių iš įvairių apylinkių. Turint 
galvoje, kad tą patį savaitgalį 
čia įvyksta ir pora kan^di^č ų 

Tamulionytė konvekcijų, patar iama karnba-

vavo tik keletas asmenų. Daly- j J~nys — 136 i a l s . 
vavusieji nusiskundė l'etuvių or 
ganizacijų nes ;domėjimu taip 
svarbiais bendrais reikalais. 

Šie rnikirniriiai duomenys gau 
ti iš visų apygardos apylinkių: 
Balt imorės, Philadelphijos, Wa-

Esą latviai, estai, rumuną' ir kt. \ shingtono ir Pietinės New Jer-
parodo žymiai daugiau dėmesio. !sey apylinkės. 

studijavo prancūzų kalbą ir li- rius v'ešbučiuose užsisakyti tuoi 
teratūrą Clevelando Case Wes- pat šiuo adresu: Mrs. A. Ei-
tern Reserve. Montrealio ir Pa- mantas, 48 Hasufcesbary St. 

, manus doktoratui įsigyti. S tudi - ; to t i išsireiškimus is sestadi . ' P a l a i d o t a LinKmenų kapinėse.!. . , . . . t\.°r . • _ . ,. 
m -^ ,--, , - - J - J I •A JU metu aKtvviaa dirbo vietos nio i sekmadieni 
m.Paliko nuliūdime dukrą Eleono-, J7 M . , , , . * » . . . » , . 

vienai nak-
.__ ! ateitininkų vipnetuose, mokslei-i čiai ir pan.) , kiek kambarių ir 

Pobūvio metu galima aptarti ir Į * * v
SUI1Us ^ ^ ^ ^ i r *?"** ; ^ų i r stU (ientų ateitininkų cen- : asmenų, viešbutyje a r motelyje, 

visuomeninius reikalus. Nuotraukoie SU šeimomis, Lietuvoje ir broų i . . . . . ». ._<imt ^ « , ^ v.o„or. 
. .r. - | t ro valdybose, o paskutiniuoju ; ir, zmoma, nurodyti savo pavar-

^ a d ą eni er. oje. ! m e t u buvo Stud. at-kų c. v-bos !dę, adresą, telefoną ir kas dar 
Gegužes 4 mirė Gene Rašte-1 " " . _r . .1* T , •--, ^" ^ T • &

T , . . , , „ , | atstove Europoje. Smo metu atrodo neaišku. Kambario kai-nv tė Jakubemene, duKra >.ado' -fLm. * • - i J - T - ,. _ _ . ,. . . įau įsijungė i Liet. s tudentų c. na v e n a i porai kanadiska va-brolio Viktoro fKuns mirė J . . . * * 
1959). Palaidota Ignalinos ka- v a l d ^ c o s d a r b ^ -

Švč. P. M. Gimimo parap. klebonas 
prel. V. Černauskas ir Marquettc 
Parko LB apyl. pirm. arch. A. Ke
relis. Naotr. A-Galbindto 

X P . S. Rudenų vasarvietė 
Harris Villa, Wisconsine (buvus 
Mikučių) nors ir pavėluotai 
bet jau pilnai veikia. Dar yra 
vietų šeimoms ir pavieniams. 
Taip pat maloniai laukiami ir 
savaitgalių lankytojai. Ideali 
d ė t a poilsiui, žuvavimui ir me-
ižaojimui. Rašyt i : P . Rudėnas, 
Harris Villa, VVestfeld, VViscon-
•in, 53964. Tel. 608 — 296-2062. 

(sk.) 

pinėse. Paliko liūdesy vyrą Ka
zį i r dukrą Renę. Velionė buvo 
apde 50 metų amžiaus. Prieš 
mirtį porą metų sirguliavo. 

KANADOJE 
Lietuviu diena Londone. 

liuta $11. - 15. - Je i dėl rimtos 
priežasties į Londoną neatvyk-
site, ta i už kaunbarį nereiks 
mokėti. Londonas laukia jūsų 

(DE) 

Kristijono Donelaičio Lituanistinių mokyklų vadovybe Iš k. j d. 
stovi; Julius širka — vedėjas ir direktorius, Irena Bukaveckienč — 
vedėjo pav. žemesniajai mokyklai. Danute Bindokiene — direktoriaus 
pav. aukštesniajai mokyklai ir Vytautas Gutauskas — vedėjo pav. 
žemesniajai mokyklai. Nuotr. V. Noreikos 

KAI PINIGAI SMULKĖJA, REIKIA 
D I D I N T I S A N T A U P A S 

VOKIETIJOJ 
— Vaikų vasaros stovykla Ro-

nuvoje. Šiemet vaikų vasaros 
•tovykla lietuvių šeimų vaikams 
uo 8 iki 14 metų amžiaus ruo

šiama nuo liepos 26 iki rugpiū-
lio 15 Romuvoje (Huettenfel-
i e ) . 

— Europos lietuvių kunigę 
studijų dienos vyko gegužes 
27-31 Braunshardte netoli 
Darmstadto. J a s suruošė atida
rė ir joms vadovavo vysk. Ant. 
L. Deksnys, moderavo kun. dr. 
V. Kazlauskas iš Romos ir kun. 
J. Petrošius iš Paryžiaus. Sek
retoriavo kunigai daktarai P. 
Cel'.ešius, J. Petrai t is ir Kl. Ža-
lalis. Kiekvienos dienos darbas 
buvo pradėtas bendromis mišio-
mis ir pamokslu. Kita darbotvar 
kė buvo gan t i rš ta : kasdien da
ryti trys pranešimai su korei e-
ratais, po kurių vyko gyvos ir 
protarpiais karštos diskusijos 
iki jšrutktų. 

Didžiausias Kanados lietuvių | SP3-110 9> 1 0 i r 1 :L d 

metinis parer.gImas y ra vadina
moji Lietuvių diena a rba t iks
liau — Dienos. Šdemet t a šven
tė, kuri yra šešioliktoji iš ei-

KANADOJ 
— Antikomunistinė demons

tracija Toronte, organizuota 
lės, p^rmą kartą įvyksta nedi- ; Antibolševikinio fronto, įvyko 

| dėlėje Londono apylinkėje, 
esančioje maždaug vidurkelyje 
tarp Detroito ir Toronto, prie 

gegužės 31 d. Dalyvavo 3000 as
menų, daugiausia ukrainiečių. 
Eisena prasidėjo nuo Bellwood's 

— Stud. Gražina B. Vilkaitė, 
anksčiau Chicagoje. dabar Cali-
fornijoje gyvenančių Eugenijaus 
ir Irenos Vilkų duktė, labai sėk
mingai baigė mokslo metus Ri-
vers 'de — UCR Califomijos 
universitete, buvo universiteto 
vadovybės pagirta ir atitinka
mai atžymėtina. Gražina išrink
t a tV. Beta Kapp3 korporaci
jos nare. jau paskirta st pendi-
j a studijoms baigti. Apie ją ra
šė The Valencia Valley News" 
laikraštis VI. 3 laidoje. Birželio 
27 d ji išteka už baigiančio stu 

P a p i g i n t a ka ina 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reikia visomis išgalėmis stengtis prat int i mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti. 

Jeigu Jūs prenumeruoja te "Draugą", o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jū s 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo-
lai ios nuo pilnos prenumera tos kainos. 

Ir jaunavedžiams galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra-
teskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida. 

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienrašti "T>raugą'M 

' 'Draugo" administracija 

Šių metų balandžio 27 d., i me daug specialistų, kurie gafi 
diplomuotas ekonomistas Jo
nas Karka "Drauge" r a šo : 

"Aš manau, kad Amerika y ra 
aukso šalis. Pragyvenimui ky
lant, t am tikrose vietose smar
kiai kyla žemės kaina. Man tas 
teko patirti Floridoje per pa
skutinius 5 lankymosi metus. 
Ten auga miestai ir investavi
mai. Yra ir daugiau Ameriko
je gerų vietų, kur žemės kaina 
k y l a Amerikos ekonomistai bei 
agronomai turi pasekti, kas kur 
dedasi su žemėmis. Suradę 
"aukso" vietas turėtų painfor
muoti, kur kas pirkti i r inves-
tuot santaupas. Amerikoje turi
me daug gydytojų, inžinierių, 
biznierių ir kitų žmonių, kurie 
laiko pinigus nuostolingai, nes 
dolerio vertė smunka. Lietuvio 

užvesti an t pelningo kelio". 

I r toliau J . Karka ra šo : ' T a -
j amų Šaltiniai: kaip ir visur, Šaltiniai; 
darbag y r a pagriridinis gyveni
m o šaltinis. Tačiau šalia darbo 
pajamų, reikia turė t i pajamų ir 
iš kitų šaltinių, š'.ame kraš te 
t a s nesunku pasiekti, panaudo
ju s vien t ik savo san taupas . " 

Tad jeigu kas norėtumėte 
gau t i daugiau žinių apie investa
vimą į žemę, kaip pavieniai a r 
grupės, p rašau paskambint i a r 
parašyt i , mielai kiekvienam at
sakysiu. Juozas žemait is 

Žemių investavimo (Inters ta te) 
Corporacijos pirmininkas 
4930 W. 14th St., Cicero, B . 
60650. 

sutaupytas 1 doleris tur i daryti į Tel . : (Code 312) 836-7651 a rba 
2 ir 3 dolerius. Tam mes turi- Į 656-0412. (sk.) 

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

•folija O. Bičianienė Chicago, m. 60608 

N0RMAN BURŠTE1NAS, kailių krautuvė 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampa* Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir Įritu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 

J i 
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