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KATALIKAI 
PASAULY 

Lietuviškos 
pamaldos Vroclave 

Vroclavas. — Vatikano Radijo 
dienraštis paskelbė, kad Vrocla
vo lietuviams Lenkijoje nuo šių 
metų pavasario, buvo leistos pa
maldos lietuvių kalba. Lietuviškos 
pamaldos vyksta kiekvieną sek
madienį ir šventadienį Vroclavo 
domininkonų bažnyčioje. Šv. Mi
šias lietuvių kalba čia aukoja ir 
kitus dvasinius patarnavimus lie
tuviams suteikia kunigas Alfre
das Rukša. 

Lietuviškų pamaldų Vroclavo 
Hetuviam įvedimo reikalu pra
ėjusiais metais čia lankėsi kardi
nolas Antonio Samore iš Romos. 
Jam tarpininkaujant, Vroclavo ar 
kivyskupas kardinolas Kominek 
išklausė vietos lietuvių prašymą 
ir leido nuolatines pamaldas lie
tuvių kalba. 

Vroclavo lietuviams tai labai 
reikšmingas įvykis, jie džiaugiasi 
galėdami kiekvieną šventadienį 
melstis ir išgirsti Dievo Žodį sa
vo gimtąja kalba. 

Spaudos uždaviniai 
Roma. — Italijos katalikiškų 

savaitraščiu Federacijos iniciatyva 
Romoje buvo surengta "apskritojo 
stalo" debatai tema: "Vietinės ka
talikų spaudos uždaviniai. Italijos 
katalikiškųjų savaitraščių federa
cijai priklauso 117 savaitraščių, 
kurie turi didelės įtakos Italijos 
katalikų socialiniame, kultūrinia
me ir religiniame gyvenime. 

Kursai vyskupam* 

Washingtanas. — Daugiau ne
gu 80 Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyskupų visą rugsėjo mėnesi 
dalyvaus specialiuose teologijos 
kursuose, kurie įvyks Šiaurės A-
merikos Popiežiškoje kolegijoje, 
Romoje. Pagrindinė kursų tema: 
I naują žmogų Jėzuje Kristuje. 

Dvasinių pasaukimų beieškant 
Rio de Janeiro. — Braziliios 

Ii L. K. B. Kronikos Ni. 8 

Tardo už bažnyčios 
grindų plovimą 

Už gelių barstymą — sumažintas elgesys, 
už bažnyčios apiplėšimą — nieko 
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BAISOGALA 

Baisogalos vidurinės mokyklos 

kęs pinigus bažnyčioje, dešimt vai
kų dalyvavę procesijoje ir t. t 

Maždaug už mėnesio Pabaisko; 
kleboną už talką barė net saugu- į 

direktodrius Serkšnvs ir XI klasės l m o -pareigūnai. Be to, jie teiravo- j 
auklėtoja Šidlauskaitė barė ir įžei-isi> i š , k u r ž m ° n ės gauną maldak- j 
dinėjo vienuoliktos klasės moks-i ̂ ^ katekizmų, kas rašąs maši-j 
leives Reginą Jagėlaitę ir Vandą h » * giesmynėliusx 
Aleksandravičiūtę vien už tai, kad! s?alio 5 * Ukmergės rajono j 
šios per Velykas barstė procesijo-1 Vykdomąjį komitetą buvo su-| 
je gėles. Mokytoja prieš visą klasę -kviesti rajono parapijų bažnyti- : 
gėdino mergaites. Kai šios pasiaiš- "*I komitetų pirmininkai ir kasi-
kino, kad motinos liepusios eiti į trankai. Jiems buvo kalbėta apie! 
bažnyčią, Šidlauskaitė atkirto: (

k u l t o įstatymus, priminta parei-j 
"Gal motinos jums lieps ir į lovąjga saugoti bažnyčios pinigus nuo j 
su klebonu gultis" klebono ir neužmiršta net kelis į 

Nors mergaitės visą laiką bu- k a r t u s priminti apie Pabaisko kle-1 
vo ir gerad mokėsi, tačiau už g ė - ^ ^ o įvykdytą didelį •'misikalti-
lių barstymą joms sumažintas el
gesio pažymys, o į charakteristi
kas i rašyta: "Nors mergaitės buvo 
komjaunuolės, bet ateistinės pa
žiūros nesusiformavusios, nes vie
nuoliktoje klasėje lankė baž
nyčią." Šitoks oficialus įrašas į 
mokinių charakteristikas diskri
minuoja tarybinį teiginį, kad apie 
Tarybų Sąjungos piliečių religi
nius įsitikinimus oficaliuose do
kumentuose nieko nepažymima. 

Tėvai stebisi, kaip auklėtoja 
Šidlauskaitė gali auklėti jaunimą, 
jei jai pačiai reikia auklėtis. 

Už bažnyčios lankymą buvo 
barama ir kompromituojama X 
kl. mokinė Lionė Urbonavičiūtė. 
Auklėtoja žadėjo jai įrašyti į cha
rakteristiką, kad lankanti bažny
čią. 

mą" — grindims plauti talką, tru į 
kusią keturias valandas. 

Pabaisko vidurinėje mokykloje 
1973 kovo pradžioje mokytojams 
organizuotas pasitarimas interna
cionalinio auklėjimo klausimu. Į 
pasitarimą atvyko Ukmergės rajo
no švietimo skyriaus vedėjas VI. 
Vėbra. Direktorė E. Stasiukaitie
nė paminėjo bažnyčią lankan
čius moksleivius ir nusiskundė: 
"Anksčiau mums buvo lengviau 
kovoti su moksleivių lankymusi i 
bažnyčią. Naujai atvykęs kulto 
tarnas turi didelį autoritetą, visus 
patraukia, o visų svarbiausia, kad 
pamoki suose "muša ant naciona 
lkiio klausimo". 

Švietimo skyriaus vedėjas kalbė 

LIBANAS NORI SUVALDYTI 
PALESTINIEČIUS 

KAIRAS. — Arabų šalių už
sienio reikalų ir gynimo minis-

į terių konferencijoj dalyvavo ir 
! Libaav nremjeras Takieddin 
į SoHi. Savo kalboje jis užsiminė 
j bendrais bruožais apie reikalą 
i arabų šalims paspausti pales-

Kaddoumi aiškiai ir tiesiai prašė 
ministerių duoti jiems moder
niausių apsigynimo ginklų, į-
skaitant ir raketų, bei pagalbos 
įrengti priešlėktuvinių slėptu
vių. 

Dviejų dienų konferencijai 
į tiniečius, kad jie sėdėtų ramiau į pasibaigus. Arabų lygos gen. 
ir neprovokuotų Izraelio keršto.; sekretorius Mahmoud Riad mi-
Jis taip pat buvo nepatenkin- j nėjo, kad buvo sutarta padėti 
tas, kad kai kurie arabų kraš
tai pradėjo ginkluoti palestinie-

Libanui. Pagalba busianti poli
tinė, finansinė ir karinė. Deta-

Baisogalos. Kėdainių apskr., bažnyčia, 1962 metų nuotrauka. 
(Iš Br. Kviklio archyvo) 

. . . . , , . ' jo, kad nacionaliniam klausimui 
Baisogalos mokytos vadovybe j r e & k ^ d d ė m e s i n e $ 

kur kas sveln.au reaguoja i kito- i ^ ^ ^ ^ fei**^ S ie-nusikaltimus. 
Vidas Varnas 

kius moksleivių 
Prieš keletą metų 
išplėšė bažnyčioje penkias aukų 
dėžutes ir nuplėšė nuo altoriaus 
12 votų (^padaryta nuostolio dau
giau nei 220 rub.). Šiemet, kai V 

vyskupų konferencijos iniciatyva j Varnas baigė vidurinę mokyklą, 
Rio de Janeiro mieste įvyko dva- jo dokumentai buvo švarūs, 
siniam pašaukimam ugdyti komi
sijos suvažiavimas, kuriame da
lyvavo apie 60 komisijos narių. 
Panašūs suvažiavimai įvyko ir 
Porto Alegre bei Parana vaktijo
se, siekiant sužadinti naujų dva
sinių pasaukimų jaunimo tarpe. 
Pararia valstijos vyskupijose per
nai metais buvo įšventinta 18 
naujų kunigų, o kunigystės pa
šaukimui rengiasi 262 seminaris
tai. 

Studijų savaitės 
Madridas. — Ispanijos katalikų 

mokslinių tyrimų "Francisco Sua-

PABAISKAS 
1973.VI.29. į Ukmergės rajono 

Vykdomąjį komitetą buvo iškvies 
tas Pabaisko klebonas kam. V. Ra
manauskas už tai. kad jis birže
lio 14ją suorganizavęs bažnyčiai 
plauti talką. Kleboną rajonui ap
skundė Pabaisko tarybinio ūkio 
partijos sekretorė Boškevičienė ir 
Girdžių ūkvedys. Vykdomojo ko
miteto pirmininkas kleboną išva
dino pačiu blogiausiu rajone, nes 
per dvejus metus jau trečią kartą 
baramas. Klebonui aiškino, kad 
jam žomnės uždirbą duoną, o jis rez vardo instituto iniciatyva Į' , , ,. , - T^., , , • *" .. ., ,_ ,. . , , , . , !trukdąs tiems dirbti. Del klebo-rugseio 16 - 17 dienomis Madride , ... * . . . - . , , • > i • i-. -i- r,r, •• no'kaltes trims moterims nubrauk įvyks dvi studrjų savaites: 33-ji te-1 . . „ . ., , , , . 

.. tas progresyvinis užmokestis. (Ve 
liau ipaaiškėjo, kad toms mote 
rims buvo 3k irtos penkios dienos 
daržams ravėti, tad galėjo šį dar
bą baigti... Todėl jos, baigusios 
darbą ūkyje, atėjo į talką bažny
čioje). Klebonas užsiminė, kad 
jei jis neįtinkąs Ukmergės val
džiai, šie galį paprašyti, kad kle
boną iškeltų. Pirmininkas paaiš- j 
kino, kad jį nukėlus kitur, kiti tu-

I rės su juo vargo. Tada klebonas 
j paprašė, kad pirmininkas greičiau 
j baigtų šnekas, nes šiandien Sv. 
Petro ir Povilo Šventė. 

— Kokia šventė! Nieko girdėti 

met vasario 16ją buvo išsišokimų 
Jurbarko rajono mokyklose; vie
na komjaunimo sekretorė plati
no antitarybinius atsišaukimus, ki 
ti moksleiviai iškėlė trispalvę vė
liavą. 

Gegužės pabaigoje, mokslo me
tų baigimo akto metu, direktorė 
E. Stasiukaitienė viešai pranešė, 
kad VII kl. mokinei Valei Aman-
kavičiūtei už bažnyčios lankymą 
sumažinamas elgesys. 

Red. prierašas. Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kronikos Nr. 8 
medžiagos spausdinimą baigia
me. Nemaža, kitų ištraukų esa
me paskelbę anksčiau iš "Eltos" 
biuletenių. 

čius. esančius Libano teritorijo- > lių jis neatskleidė. Reuterio ži-
I je, nepasitarę su Libano vyriau- niomis, pagalba būsianti ne tik 
į sybe. Čia jis turėjo minty Siri- j Libanui, bet ir palestiniečiams. 
j ją. ~Chicago ?un - Times" kores-

T . , . . . 'pondentas Jim Hoagland sako, 
Libanas taip pat atmetė pa- f . . . . ,. « T ^ 

• -•> _..• i - J kad palestiniečiams gavus "Stre-
siulvmą siųsti kariuomenes da- . " * . : . . " . L. * . . ». , la ' raketų, susidarė pavojus knių i jo kraštą. Kariuomenes . , . , , r .. , • -, . , ! / • • -r-̂ : * "* buvo priežastis, kad praėju-
buvo pasiūlę Alžanja. Egiptas ir . . r ... . . __. 

| S n i j a . ^ u d i Arabija ? K u w a i - i ̂  ^ S ™ " * 0 ^ f ^ " į L , . , > J - - J -4.- K '• singeno lėktuvas, vietoj Beiru-> tas Libanui pažadėjo padėta fi- . ̂ T , . , .f . . , to, buvo nukreiptas j kitą 1 nansiniai. gautais pinigais už; , „0 ,. . 
:naftos prol iktus . j * » myh* *e™*™*r 

Palestiniečių atstovas Faroukj Riad dar patvirtino, kad pa
lestiniečių siūloma rezoliucija 

j atnaujinti naftos boikotą Ame-
įrikai buvo atriesta 

Argentinos teroristų1 

. . . BESERUTAS. — "Sirija Pales-
C j r a S i n i m C H I tinos partizanams prisiuntė tam 

į tikrą skaičių sovietų gamintų 
BUENOS AIRES. — Peronas priešlėktuvinių raketų. Vakarų 

buvo palaidotas vieną dieną ve-: žvalgyba pastebėjo, kad pales-
| liau. ketvirtadienj. Laidotuvių; tiniečiai jau gavo SAM-7 *«tre-

KEY BISCAYNE. Fla. — Dr.. ^ ^ icariuomenės vadas ?en.' la". kurią galima į iėktuvą pa-
Wdter Tkach, prezidento Nixo-j L e a n d r o j ^ ^ p r i e perono Ueisti nuo peties, 
no asmenin* gydytojas, s a k o r j k a r e t o p a d ė j o remti preziden- ^ . „ . ^ ^ ^ -- TV^. 

tiks su Italijos vada« ir apsi- kad Nixonas rizikavo savo g v - j ^ n e Mariją Izabelę o 5 5 5 L £ I S ^ ^ I ^ ^ ^ T 
lankv^ pas popiežių Pau'aų yj.ivybe, atmesdamas gydytojų siū-! p ^ ^ 0 p ^ e t u laik- j ? ^ ^ 1 ? F ^ t < £ £ 

Po apsilankymo pas Giscard. Į l j l n ą susilaikyti nuo Vidurinių- n M v o J v u ^ ! a n k s č i a u v e i . I *2£22Z*2£l ?SS 
Kissingens kalbėjo, jog anks- j , R y t ų lankymo. Jo kojoj bu- j ^ ^ k a i l ^ 0 Woko Montonero. I ^ ^ ^ i l S T t ZŠŽZ 
čiau buvę šaltoki Amerikos irjvo sukrešėjęs kraujas, bet da-; k ė t a s

 J
s k e l b i m a s . ^ ^ l ! ^ ^ * « » ****.??"? 

Prancūzijos santykiai palengva ; bar tas pavojus yra praėjės. Ke- i a t n a u j u l s ^vo teroristinę veSc. :^ ą 

šiltėja. Su prezidentu šnekėjosi j lionių metu Nbconas gaudavo; ̂  ^ 5 , ^ ^ ^ ^ ^ P e r o n o po-
1 valandą ir 23 minutes. į tam tikrų vaistų, 

Prieš Kissingerio apsilanky- į Tkach nesako, 
mą buvo žinomas Prancūzijos 
vyriausybės nepasitenkinimas. 

Nixono gyvybe 
buvo pavojuje 

Kissingeris Europoj j 
PARYŽIUS. — Kissingeris 

dabar lankosi Europoje. Vakar 
jis susitiko su Prancūzijos pre
zidentu Valery Giscard d'Esta-
ing. Po to i&v^^ į Romą. susi-j no asmeninis gydytojas, s a k o J ^ ^ į ^ į į remti^preziden'-

bet kokių, h j^ j^ tuštmna nebus užpildyta, 
į jeigu nebus vykdoma Perono 

Gydytojas Nixono ligą vadina: p r o g r a m a _ Teroristai veikė per 
jphlebitis, kairiosios kojos venų penkerius metus, nustojo veikę 

vadinamas tiesiog -Europos a- j uždegimu. Liga buvo pavojin- j Uk nuo p r aėjusių metų spalio 
!jarmu\ kai buvo paskelbtas j gesnė. nei buvo oficialiai skel- j mėnesio, nuo perono atėjimo. 
N;xono - Brežnevo komunikatas: biama. Pirmą kartą nepatogu-
apie reikalą pagreitinti Europos mus kojoje pajuto birželio 8, BUENOS AIRES. — Komer-
Saugrumo konferencijos darbus būdamas Camp David. o birželio j cijos sekr. Frederick Dent. lan- s sausybe p ^ e t b ė naują planą 
ir sukviesti visų šalių viršūnių 10, Salzburge, pasiskundė savo kydamasis Argentinoj, mmėjo. ! & a u ^ A i n j a a valdy-ti. P^nas 
konferenciją jai pasirašyti. Eu- ^vdvtoiams. **& netrukus ten pat atvyks pavadmtas 

Naujas planas 
Šiaurės Airijai 

LONDONAS. — Britų vy-

10, Salzburge, pasiskundė savo 
gydytojams. 

WASHINGTONAS. — Apie 
1,700 Vietnamo karo veteranų 

ropa neatsisako nuo savo rei
kalavimų, kad sovietai duotų 
daugiau laisvės, i r nesiskubina į 

v .. . 12. sostineTe buvo suruošė demon-
rasvtis mažos vertes dokumen-! v ^ ..-^ ., , , ^y m _ . 
. " straciją. reikalaudami suteikti 

amnestiją dezertyrams ir išven-
TOKLJO. — Japonijoj skelbia- ! gusiems karinės tarnybos bei 

ma. kad iš kinų šaltinių atėjo! prezidento Nixono atstatymo. 
paneigimas skleidžiamų gandų 

Kissingeris ir susitiks su prezi
dentiene Izabele Peroniene. 

Riaušėse 12 
užmuštų 

apie ču En - lajaus mirtį ar sun
kią ligą. 

ologonių studijų savaitė ir 33 
ispanų biblinė. Teologinės studijų 
savaitės programoje yra numaty
tos paskaitos tokiomis temomis: 
"Teologinis pluralizmas Naujaja
me Testamente", "Teologijos san
tykiai su dabarties socialiniai ūki
ne struktūra", "Dogmų evoliuci
ja ir teologinis pliuralizmas". 
Šventojo Rašto studijų biblinėje 
savaitėje bus nagrinėjama mote
rystės samprata Naujojo ir Senojo 
Testamento šviesoje. 

Ciurichas. — Šveicarijos kata
likų 1973 metais gavėnios metu 
pravesta rinkliava ūkiniai besivys-
tantiems ir misijų kraštams padėti 
davė 13 mil. šveicarų frankų, šių 
metų panaši rinkliava, kuri bus 
baigta liepos mėnesį, jau gegužės 
mėnesi viršijo praeitais metais su
rinktą sumą. 

nenoriu! Šienapjūtė, o ne šventė! 
— net iš vietos pašokęs šaukė pa
reigūnas. — Jei vyskupas ją įsakė 
švęsti, tai mes ir vyskupą pamo
kysime. 

Klebonui dar buvo priminti ir 
kiti nusikaltimai: per Velykas rin 

konstitucijos baltąja knyga". 
Bus nauji rinkimai, proporcin
gai pagal gyventojų skaičių bus 
išrinkti 78 atstovai g abiejų 
grupių — anglų protestantų ir 
airių katalikų, sudaryta konsti
tucinė konvencija. Konvencija 
per 6 mėnesius turės sudaryti 

BANGKOKAS. — Bangkoko j provincijos valdymo projektą, 
kinų sektoriuje buvo riaušės,; priimtiną abiem pusėm. Iki tai 
prireikė šauktis net kariuome-; bus padaryta, S. Airija bus vai-

vė via - - m kelio-1 n ė s 5 ^ k a i s - Kautynėse buvo i doma tiesioginiai iš Londono. 
lika žmonių ir sužeidė dar dau-! ̂ ^ 1 2 Smoni^ daug su-; 
giau. įžeistų ir suimtų. Sakoma, jog G i n t O T i n ė S C l O V a n O S 

• riaušes sukėlė studentai, suruo-
VVASHINGTONAS. — Teisin-' §ę demonstracijas prieš Ameri-

gumo departamentas kol kas su- kog bazių buvimą Tajuje. 

MASKVA Per Gorkio mies
tą 100 jardų pločiu Rusijoj per
ėjo viesulas (tornado), sugrio-

rinktais duomenimis remdama
sis teigia, kad Mrs. King nužu
dyme plataus sąmokslo nebuvo, • 
žudikas veikė vienas. 

BERKELEY. Cal. — Califor 
nijos universiteto seismografai I 

Mirė palestiniečių 
religinis vadas 

BEIRUTAS. — Jeruzalės Di-

Nixonienei 
KEY BISCAYNE. — Nbco

nas. būdamas Maskvoje, iš Brež
nevo gavo paveikslą, o Nbtonie-
nė gintarų puošmenis auksiniuo
se rėmuose ir dar kitokių dova
nų "'reprezentuojančių įvairias 

užregistravo stiproką žemės dre-' dyris Mufti, Haj Amin ei Hus- • " l į į respublikas". 
bėjimą Azijoje, Covietų .Sąjun- į šeini, sulaukęs 77 metų. mirė 
gos teritorijoj netoU Kinijos sie- nuo širdies smūgio. Haj Amin, 
nos. Sovietai apie tai dar nieko' būdamas politiniu ir religiniu 

Palestinos muzulmonų vadu. bu
vo didelis nacionalizmo gynėjas, 

i geras oratorius ir organizavo 
palestiniečius prieš britų ir pran 

įcūzų dominavimą po I pasauli
nio karo ir vėliau prieš Izraeli 

nepranešė. 
COMPTON, Cal. _ Iš Tauti

nės gvardijos 3andėuo buvo iš
vogta nemaža ginklų. Tarp jų 
minima 70 M - 60 automatinių 
šau+uvų. 80 M -16 paprastų šau
tuvų. 8 granatų išmetėjai. 10 
granatų. loO bajonečių. 75 du
jokaukės ir daug amunicijos. 
FBI ie-^ko vagių. 

Nixonas Brežnevui, automo
bilių mėgėjui, dovanojo Chevro-
ieto Moftte Cario sportinę maši
ną. 

KALENDORIUS 

Viceprezidentas Gerald Fordas, 
daugiau laiko padėti žmonai 

MASKVA. — Andrei Sacha 
kai jis buvo tik kongreemanas ir turėjo ! rov^3 b&do streiką baigė. Nete- j torija Kosmonautai į ją perėjo 

I ko 17.6 svarų. ' ir pradėjo tyrinėjimų darbus 

Liepos 6: šv. Romulas, sv. Ma
rija Gor., Kutrimas. Ritortė. 

Liepos 7: šv. Kirilas ir šv. 
MASKVA. — Sovietų Tass Metodijus. Sungailis, Skinutė. 

paskelbė apie dviejų kosmonau- s Liepos 8 : šv. Eugenijus, įv . 
tų pasiuntimą j tolimąsias erd- Priscilė. Tauragis, Danga, 

Saulė teka 5:32. leidžias 8:28. 

. ORAS 

Saulėta, kiek SlčiaTi, v«š 80 L 

ves. Jų erdvėlaivis "Sojuz 14" 
susisiekė su "Saliut 3" labora-

i 
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KAI VILKAI BĖGA KARTU 
Budėkime idealų sargyboje 

Tu matai, mano broli, kad kai i gaulinga. Ji suklaidina protą ir 
kurie žmonės nori tokio nerūpės- apgauna akis. Žmogus sumaišo 
tingo gyvenimo, kaip kad laisvi netikrus turtus su pastoviomis 
paukščiai gyvena. Vieni išsi- vertybėmis ir ima vaikytis miražų, 
blaško kaip žvirbliai, rankiodami .juose jis mato galutinę laimę ir 
menkus grūdelius arba pešdamie rūpesčių pabaiga. Ir taip jis galu-
si savo tarpe '-dėr visokių menk- '• tinai nuilsta ir viską praranda, 
niekių, arba pasyviai tupi ant ša-1 Bet susitaikinamu kartais nerei-
kų, kaip sustingusios pelėdos; tre- kia nei miražų, kai užklumpa 
ti mano išvengsią žemiškų va r- baisios smėlio pūgos ar tamsūs 
gų, pakeldami TTVŠ visų kitųjcarp debesy? užslepia išganingas oa-
jauni ereliai — karaliukai, savo zes. 
tikslą ir prasrhe matydami vėjų: P e r pavojingas vietas visada 
karalystėje. Psfgaliau yra tokių,;saugiau keliauti ne vienam, o su 
kurie pasitenkina-"užtvertos visti-į draugais, ypač kuriais pasitikima, 
dės gyvenimui kurių draugystė išbandyta. Drau 

Senovės lietuviai neturėjo to-'gai įspėja apie gresiančius pavo
kiu "laisvo gyvemmo" iliuzijųjų : jus, sulaiko nuo pasukimo į klyst-
negąsdino g\ven&fio rūpesčiai.Jie kelius ir nuo susižavėjimo mira-
iki šiol savo dVasines nuotaikas į žais. Bet jei daugelio protai su-
išreiškia graudžiai staugiančio,: klysta ir akys aptemsta, tenka pa 
lieso vikko shr&olru. Graudumas j si tikėti savo jaunos širdies įgim-
— tai ne baimė, alkis — tai neita intuicija. Transcedentinėm 
vergija. j vertybėm jautri intuicija įstengia 

Ar kas kada nčrs laukuose yra į surasti saugius, nors dažnai pai-
mates išsiblašktusiį, nutukusį ar 
aptingusį vilką? Ne. Vilkas visa
da nerimsta, visada budriai stebi 
apdsnką. kad pavojus netikėtai jo 
neužkluptų, ar kad grobis iš jo 
per lengvai neištrūktų. Vilkas, ku
ris nebudi, neilgai gyvena. 

Panašiai atsitinka ir su idea
lais: išnyksta tie idealai, kurių 
sargyboje niekas nebudi. Tarny
ba idealams nėra lengva. To
dėl daugumas žmonių tai tarny
bai nesiryžta. "Ir taip pasauly
je daug sunkumų, kam dar rū
pintis idealais?" — yra jų pasi
teisinimas. Tad, anot jų, reikią 
rūpestį idealais atidėti tolimai a-
teičiai arba visai juos užmiršti. 

Gyvenant tarp tokio nusiteiki
mo žmonių, ir ateitminkarns iš
kyla pavojus pasiduoti tokiai de-
fetistmei dvasiai. Pritingus ir su
snūdus idealų sargyboje, stai
ga pajuntama, kad tie idealaiJcu-
riuos randame ateitininkų ideolo 
gijoje, kuriuos tėvai taip rūpes
tingai savo vaikuose skiepijo ir 
kuriuos prof. Stasys Yla vaizdin
gai ir sugestyviai pristatinė
jo moksleivių fcursuose. dabar pa
sidaro "nebeaktualūs". Patikri
nę savo širdį, tokie jaunuoliai 
pastebi, kad ateit&iinJkiškų prin
cipų ten nebelikę. O tada jau 
padaroma išvada: nesu pasiruo
šęs idealams tarnauti ir neran
du reikalo kovoti' su jų priešais. 
Ir taip ateitininkas, patekęs į 
nuidealėjimo spąstus, greit pra
randa aukštų idealų alkį, kuris 
yra tikrojo žmogaus atrama.Tie-
sa, protas palieka įjungtas, bet 
prarandama ši-rdis, be kurios gy
venimas tampa nykus ir tuščias. 

Išeikvojus idėjinį paveldėjimą, 
atsiduriama dvasinėje dykumoje. 
Cia auga šiurkštūs augalai 
ir plėšrios piktžolės. Transcen
dentinės vertybės -— gėris, grožis 
ir tiesa — čia tarpti negali.Varg-
šė širdis pati išdžiūsta nykioje 
aiplinkoje. Tokios širdies nebeža-
vi auka ir nebevilioja kova už ge
resnį, gražesnį ir teisingesnį pa
saulį. <*"ia sunyksta ir lietuvio 
Širdis — stipri, teisinga ir patva
ri žemdirbių tautos suformuota 
širdis, suradusi Dievą kiekvienoj 
išartoj vagojmiu'mtąm derliuje 
ir išminto] kryžkelėj ir radusi pa
laimą savo žemės laisvėje 

Kas atsitinka, kad žmogus, o 
ypač jaunas žmogus, atsisako gy
vosios dvasios ir pasileidžia klajo
ti i dykumą, kuri nieko gero ne
žada, kur niekas neauga ir kuri 
visada pasiruošusi savo karštam 
smėlyje palaidoti pasiklydusių ke 
leivių kaulus? 

Išklydęs į dykumas, žmogus pa 
sikliauja proto pajėgumu ir aidų 
aitrumu. Bet dykuma labai ap-

oius takus, keliaujant pavojingo
mis vietomis. Štai kodėl svarbu 
žmogui išlaikyti savo širdį jauną 
ir tyrą, nepaliestą pasaulio drum 
zlių ir egoizmo. 

Širdį apsaugo geriausiai kilnūs 
idealai — gėris, grožis, tiesa. Tai 
visi žino, o jei nežino, tai jau
čia. Juk yra sakoma, kad geras 
žmogus turi "didelę širdį'' arba 
"jauną širdį" atsparią pagundom. 

Žmogaus širdis be idealų greit 
sensta. Gyvenimas jai nuobodus 
ir liūdnas. Idealais nesutvirtintą 
širdį nuolat graužia "neišvengia 
rai" gyvenimo rūpesčiai, kuriems 
nėra nei galo, nei krašto. Nepa
sitikinti širdis pradeda visko bi
joti, o ypač netekti to, ką jau 
yra pasisavinusi. Ironiška, kad ši 
perdėta baimė ir negražus gob
šumas suveržia širdį labiau negu 
kad patys sunkiausi išoriniai rū
pesčiai. Ir prie tikrų kliūčių 
toks žmogus nebesuranda išeities 
kaip vilkas, praradęs intuici
nę orientaciją. 

Ateitininkui turėtų būti aišku, 
kad nereikia bijoti ar vengti rū
pesčių, kurie padeda išsaugoti 
širdį. Išsaugota širdis prašoks-
ta net galingų ereliu laisvės ri
bas ir nuo aukščiausių idealų vir
šūnių mato labai toli. Idealai at
skleidžia tikrovės visumą. Kuo 
daugiau idealuose žmogaus širdis 
subręsta, tuo aiškiau mato.giliau 
supranta ir stipriau myli. Išmąs
tyti ir patvirtinti idealai pakelia 
žmogaus širdį taip aukštai, kad 
gali iš anksto pamatyti dykumų 
grėsmę ir audrų pavojus. Tad 
jis turi laiko saugesniais keliais 
pasukti į derlingus laukus. Mąs
tantis žmogus budi idealų sargy
boje, nes žino, kad jie gali būti 
greitai prarandami. 

Idealuose subrendęs žmogus 
nesišalina nuo kilnių, kad ir pa
vojingų darbų, neapleidžia drau
gų .Dideliuose užsimojimuose vi
si kimba į darbą solidariai ir kiek
vienas atlieka savo dalį. Vėl 
atsikreipkime į lietuviško Gele
žinio vilko simbolį. Idealai žmo
gui toks pat galingas ginklas.kaip 
vilkui iltys. Dantys, kojos ir 
nuolatinė parengties padėtis už
tikrina vilkui biologišką egzisten 

| c:ją, idealai žmogui — dvasišką. 
Ir ateitininkus gyvenimui ir kū
rybai atves sąmoningai įsisavin
ti idealai. 

Linas Sidrys, 
SAS CV-bos pirmininkas 

PROF. A. MATULIS 
SENDRAUGIU STOVYKLOJE 

Prof. Anatolijus Matulis K 
Wisconsino universiteto, Green 
Bay, sendraupų stovykloje Dai
navoje sutiko skaityti paskaitą.Jis 

I 
Los Angeles ateitininkų šeimos šventės metu Daiva Sakalauskaitė ap
juosiama vyresniosios moksleivės juostele. Iš k.: Raimundas Radas. 
Daiva. Linas Kojelis. Julius Raulinaitis (uždengtas ir beveik nesimato). 
Vincas Skirius 

NEŽINOMI KELEIVIAI 

• myli. Tai tik tikrosios motinos 
privilegija. 

Kūrėja ilgisi savo Žemės, bet 
I nepasiduoda nusivylimui: 

Ar turime klupti ir pražūti? -
Tikėkimės šviesos ir laimės 
Pradėti naują buitį. 
Tikrasis kūrėjas, kaip ir poetė, 

I negalėjo prarasti kūrybinių ga-
i lių peržengęs sieną prie Eitkū
nų. 

Ačiū Dievui, kad Marijos Sla
vėnienės poezija prasiskverbė pro 
Australijos dangų. Tačiau ar ne 
Australijos dangus jos poeziją par 

Į darė tokią gryną, tokią žavią, be 
svetimų stabų įtakos. Ji, kaip ir 
toji pušis, tik savo šilui ošia, bū
dama net nukelta į nepasiekia
mus žemės pakraščius. Kartu ji 
tokia nužemintai kukli ir moti
niškai švelni. 

! 
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Marija M. Mykolaitytė-Slavė-
nienė duoda skaitytojui kuklų po
ezijos rinkinėlį "Nežinomi kelei
viai". Kuklus ir tiražas — tik 200 
egz. Tai poezija visam pasauly 
išblaškytiems lietuviams. Daugu
mas mūsų ilgimės gimtosios ša
lies, tačiau poetės gimtojo krašto 
ilgesys toks gaivališkai stiprus, 
kad ji negali nuo jo atsiplėšti nei 
vienai valandėlei. Kur ji bebūtų, 
nostalgija ją laiko prirakinusi prie 
tolimojo palikto krašto. 

Ilgesys ir prisimiaiirnai užgožia 
beveik visus knygos puslapius. 

... pasakyk man, 
graži, išdidi Brovvra: 
kur aš galėčiau rasti 
savo tėviškės berželį? (p. 57) 
Ilgesiu prisisunkę sultingi poe

zijos laisvo eiliavimo posmai su
laiko skaitytoją gerai valandai, 
kol baigęs savęs klausi: Ar ir ne 
tavo širdis stipriau plakė, kai ji 
tave vedžiojo žaliuojančiais tėviš
kės laukais, kai ji tau priminė 
svetimųjų vandenų pavojus... 

Reikia džiaugtis, kad poetė su 
savo kūryba prasiskverbė pro sau
lės nudegintus eukaliptus, pro 
Australijos dangų ir nusileido i 
širdis tų, kuriems tėvynės meilė, 
gimtosios šalies pasiilgimas nėra 
sukeliamas t& tam tikromis pro
gomis, didžiosiomis šventėmis, bet 
nuolatinis prisirmnimas, kad bro
lis tavo brangioj šalelėj tempia 
sunkią vergų našta. 

Poetė nepraranda vilties pama
tyti gimtąjį kraštą: 

pamatyti dar ją — 
vis vien kada — 
dienų paskutiniam miiy, — 
pasidžiaugt, 
kai žibutės (prasijuoks 
tėviškėlės pagiry. (23 psk). 
Jiedviem, kaip ir mums visiems, 

"per maži mums buvo tieji na
mai." 

O šiandien? 
Vėl stovime 
jau viskuo nusivylę — 
Tie platūs pasaiudiai 
mums vėl per maži (psl. 52) 
Sena tiesa, kuria netikime, kol 

ant savo kailio nepa tiri ame. Ten 
gera, kur mūsų nėra. 

Ilgesys rte tik žmogui kankinti 
Per jį ateina nusiraminimas: 

kalbės tema "Solženycinas: litera 
tūrinės ir filosofinės pažiūros". 

Be prof. Matulio, stovykloje 
dar kalbės kuru A. Paškus, Kęst 
Girnius ir prof. Valt. Nollendorfs. 
Su kitais paskaitininkais progra
mos komitetas dar tariasi 

Pagrindinės paskaitos vyks ry
tais, bet ir vakare neteks nuobo
džiauti. Bus Čiurlionio vakaras — 
rodoma filmą apie jo dailę, J. Bo-
gutos paruošta skaidrių — mag-
netafono programa apie poetą 
Aistą, Nijolės TJėdiruenės pianino 
rečitalis, jaunųjų rašytojų kūry
bos vakaras Tradiciniam šešta
dienio muzikos — žodžio vakare 
dainuos solistas B. Prapuolenis, 
o savo kūrybą skaitys Julija Sva-
baitė — Gylienė ir Aloyzas Ba
ronas. 

Stovykla -vyks nuo liepos 28 
Čki rugpiūčio 4 d. Saisidomėjtmas' 
vpač jaunesniųjų tarpe, didelis ir 
Baltojo namo kambarių rezerva-
vacijos pildosi greitu tempai. Sto
vyklautojai registruojasi pas V. 
Gražuli, 2446 TreadweU, West-
hnd, Michigan, 48127. K. ir L. 

^Gimtosios .padangės 
Žvaigždė spindi. 
Paliečia veidą motinos ranka 

švelni. 
Gaudžia rami daina auksinio 

kviečio.— 
Ir vėl drąsiau svetimais takais 

eiti. 

Poetė sugeba ilgesį įvilkti ir į 
tautosakos rūbą. Štai kad ir Eglės, 
žalčių karalienės motyvas šviežu
mu garuoja šiame eilėrašty: 

Acht— 
kada gi sudils mano sunkios 
geležinės kurpės? 
Acht — 
Kada leis man į ten sugrįžti? 
O noriu, — 
Tai noriu! — 
Kaip Eglė Žalčių Karalienė 
paviešėt 
gimtinėj savo grįčioj. — 
Paskui, — 
kai plauks Baltijos Jūra 
kraujo puta, 
kai Eglė raudos (pakrantėj savo 

vyro, 
išgirsiu dievišką dainą. — 
Ją dainuos Eglės sūnų miškas 

Lietuvos. (psL 62) 

Kiekvienas žmogus palieka savo 
pėdsakus Dievo sukurtame pasau
ly. Neabejotina, kad ir poetė į-
spaus savo pėdas net ir pageltu-
siame Australijos smėly, kaip ji 
pati pripažįsta epiloge: 

ir aš 
tiek metų 
australiškos saulės degintą pėdą 
Šalia aboridžiniškų piešinių, 
dedu. — (psk) 
Tačiau paskutinis ketureilis jau 

retorika, kuria mes bandom ret
karčiais papuošti savo abejotinos 
vertės mintis. Aš tikiu pačios au
torės nuoširdumu, bet netikiu 
mūsų visų ištiestoms rankoms 
priesaikai: 

Nenuleisim jų tol, 
kol pasieksim Nemuną, 
Vilnių, Kauną, — 
Kol neatsiremsim ant savo 

vartų. (psl. 88) 
Ištesėti nelengva. Per žodžių 

jūrą dažnai nematom nė vieno 
pozityvaus darbelio. 

Kūrėja nekeikia savo likimo nei 
pačios Australijos: 

Skalsa čia duonos, 
skalsa žuvies, 
skalsa gėlo vandens. — 

(psl. 81) 
Jos likimas nėra Sibiran ištrem

tųjų kančios, kurių ji kažkodėl 
nepamini, tačiau ir geroj nuotai
koj pamotės globoj, našlaitis pa
liks ją ir eis išsiverkti ant tikro
sios motinos kapo, ant motinos, 
kuri jam davė gyvybę ir glaudė 
prie savo širdies. Tegu pamotė 
(Australija) būna graži, net ža
vinga, bet ne tas kūdikiui reika
lingiausia. Jam meilė — pradžia 
ir pabaiga. 

Protarpiais jžvelgiamos poeti
nės pastangos sujungti du pasau
lius: prarastąjį su tuo, kuriame 
reikia dalintis džiaugsmais ir kan
čiomis. Australija graži ir didin
ga, tik ji ne sav a, ne gimtoji. 

Ne tik motina, bet ir pamotė 
turi ir savo grožį, ir vertę, ir mei
lę. Ir ji gali sugebėti ir glausti 
prie savo Širdies, ir mylėti. Ji tik 
nepajėgi mylėti to, kuris jos ne

skaitytoj ui sukelia ypatingą 
dėmesį Mykolo Krupavičiaus tes
tamentas: 

Ant mano akių, 
uždarytų mirties: 
ant mano krūtinės, 
ant sustojusios širdies 
užberkite saują žemės 
iš mano gimtosios šalies. 

(psl. 84) 
Susilaikau nuo tolimesniės šio 

eilėraščio analizės. Tam reikėtų 
gerokai pratęsti šį trumpos apim
ties darbelį. Pasirodo, kad Žemės 
saujos simbolis yra nuostabiai 
reikšmingas mylinčiam savo tautą 
Vyrui. 

Techninis rinkinio sutvarkymas 
galėjo būti tobulesnis, planinges-
nis. Yra keletas kalbos klaidų. 

Išleido ir spausdino Minties 
spaustuvė Sydney, Australijoj. 

Man po ranka dviejų "austra
liečių" poečių, eilėraščių Julijos 
Švabaitės "Vynuogės ir Kaktusai" 
ir M. Slavėnienės "Nežinomi ke
leiviai" rinkinėliai. Jie nelenkty
niauja tarp savęs dėl poetinio gro 
žio. Šios "australietės", kur-ne 
-kur susitikdamos, turi savitą poe
tinį kelią, ir būtų įdomu, jei kas 
nors pabandytų jį palyginti. 

Pranas Razminas 

I 
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— Kai tu stovi prie karsto, nors 
jis ir ne tau skirtas, ar neateina 
noras pagalvoti apie savo gyveni
mą? Ar neateina noras paklausti 

save. kodėl gyveni, ir paklausti 
žmogų, kodėl j i s mirė? 

I. Meras 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Išvyksta: lapkričio 22 dieną. (Vilnius, Leningradas) — grįžta 
lapkričio 30 dieną 

• 

SPALIO 2 i r GRUODŽIO 20 d. 

KAINA TIK $625.00 
Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse: 

šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje ir Helsinkyje. 
Jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir N E W Y0RKE 

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITE: 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
89S WesJ Broadway, P.O. Box 116 

SOUTH BOSTON. MASS. 02127 
TEL. (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė 
(Air fares subject to changes) 
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>NeThink Of \bu 
\Nith Inteiest 

D e f v e e t a and al l t h e 
members of the Standard 
Federal family have your 
best interest in mind. 

Ccme in, and flnd out f o r 
yourself that at Standard 
Federal Savings you can 
earn the highest rate o i 
interest allowed by law. 

Any one of our savings 
plans can be suited f o r 
your particular wishes or 
needs. 

We 've been serving peo-
ple for o v e r 65 y e a r s . 

A f t e r a l l , that's w h a t 
w e ' r e al l about . . . . 
peoplo. 
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Šešiasdešimt penkeri metai — 

DRAUGO PRAMINTAIS KELIAIS 
Ateinančią savaitę (liepos 12) šių savo tarpe. Kun. Staniukyno 

sueina šešiasdešimt penkeri me- pastangomis 1909 m. gegužės 
tai, ka i Wilkes Barre, Pa. , pasi- mėn. buvo sukurta lietuvių ku-
rodė pirmasis Draugo numeris, nigų sąjunga ir pravesta rezo-
Šis įvykis kreipia dabarties licija steigti laikraštį, kuris pa-
žvilgsnį ypač į du lietuvių išei- gelbėtų labiau jungti lietuvius, 
vijos Amerikoje šviesius, gana informuoti juos apie tai, kas 
t rumpai gyvenusius asmenis — daroma kitose lietuvių gyvena-
j kun. dr. Antaną Staniukyną, mose vietovėse, stiprinti tikėji-
laikraščio iniciatorių ir tuome- mą ir religinę praktiką, ugdyti 
tinės Kunigų sąjungos pirminin- tautinę sąmonę ir burti į lietu
ką, i r j kun. Antaną Kaupą, re- viskas draugijas ir parapijas, 
daktorių iki savo ankstyvos mir- Dabartinės kunigų vienybės pra-
ties (1913). Tie du didelių už- nokė ja savo padarytą nutarimą 

Rinkimai diktatūros krašte 
Visuose diktatūros kraštuose rinkimai tetarnauja propagandai 

GEDIMINAS GALVA 

mojų, krikščioniškų i r patrio
tinių darbų vadai įkvėpė šiam 
laikraščiui tokią gyvą dvasią, 
kuri gaivino ir tebegaivina jį, 
vėliau tapusį dienraščiu, ištesė
ti, padedant lietuvių išeivijai 
vykdyti savo laike ir savo ap
linkoje tautinę pasiuntinybę. 

ir įvykdė, liepos 12 d išleisda
ma Draugą, kuris iš karto užė
mė krikščioniškai lietuvišką po
ziciją ir ištikimai ėjo jo kūrėjų 
nubrėžtu keliu. 

Po trejų metų nuo laikraščio 
įsikūrimo (1912) Draugo re
dakcija ir administracija buvo 

Ka i šiandien vartai pageltu- perkelta Chicagon, po dešimties 
sius anuometinio Draugo pus- metų (1919) leidimo ir redaga-
lapius, aiškiai regi t a s didžias vimo našta buvo perduota Ma-
pastangas to meto veikliųjų lie- rijonų vienuolijai. Tačiau Drau-
tuvių šviesuolių pasauliečių gas savo tikslais ir siekimais 
ir kunigų, kurie, pabėgę nuo nepasikeitė — jis ištesėjo savo 
rusiškos okupacijos persekioji- kelyje iki dabarties, ištesėjo e-
mų, savo tautai svetimame kraš- konominės krizės ir karo me
te atidavė visą gyvenimą. Kai tais, ištesėjo ir krikščioniškuose 
prieš šešiasdešimt penkerius bei tautiniuose principuose, 
metus išėjo pirmasis Draugo # 

numeris, kun. Staniukvnas jau ..- . . . . . J .,?. Kiekviena organizacija sens-buvo 43 metų amžiaus, veikloje , _ , . . . . . . 
. , . . • . ' .„ . ta. Sensta savo metais ir laik-

buvo verčiami balsuoti? Kokia 
gali būti vienybe, jei minia bo
tagu verčiama eiti vienu keliu? 
Ar galima šnekėti apie vieningą 
vidaus ir užsienio politiką, kai 
gyventojai turi tiek politinės lais
vės, lyg Romas meto galerų ver-

rr dvasiniam gyvenime atsižymė
jęs lietuvių išeivijos asmuo. Ku 

raščiai. Bet nesensta laikraštis 
ar organizacija savo dvasia, jei 

1974.VT.16 Sovietuose įvyko 
aukščiausios tarybos rinkimai,ku —— 
riuose dalyvavo 161,7 mil. rinki- sitelkia aipie brangiąją partiją, 
kų. Senu papročiu ri n ki m uo-'vieningai remia jos vidaus ir už-
se dalyvavo 99.8 proc., kaip skel- sienio politiką, yra pasiryžę ir 
bia komunistinė spauda. Prieš ateityje pasiaukojamai kovoti..." 
komunistų partijos kandidatus te . Ar gali būti dar ryškesnis me-
balsavo menka ' nuotrupa, pvz. las ir pasityčiojimas iš išprįevar-
ok. Lietuvoje iš 2,1 mil.tik 565 tautų rinkikų? Koks gali būti 
balsuotojai nepritarė partijos laimėjimas, kai bevaliai rinkikai 
kandidatams. 

Sovietuose beveik kasmet daro
mi įvairūs rinkimai. Kas ketveri 
metai renkama aukščiausioji ta
ryba, kurią sudaro Sąjungos ir 
Tautybių taryba. Sąjungos tary-
bon išrinkti 767 deputatai, pran
cūziškai (depute) pavadinti a t
stovai. Ok. Lietuvai teko 10 
deputatų. 

Tautybių taryba turi skirtin
gas rinkimines apygardas. Kiek
vienai vadinamai sąjunginei res
publikai tenka 32. 
respublikai — 11. autonominei 
sričiai — 5 ir nacionalinei apy
gardai po vieną deputatą. Sąjun
ginių respublikų yra 15, autono
minių respublikų — 20, autono
minių sričių — 8 ir 10 naciona
linių apygardų. Tautybių taryba 
turi 750 deputatų. Au/kščiausio-
jon tarybon pateko 32.8 proc.darr 
bininkų, 17,9iproc. kolūkiečių.Ki
ta pusė deputatų yra komunistų 
partijos veikėjai ir biurokratai. 

daugianacionalinės tarybinių 
tautų šeimos draugystę.... Dau
giau kaip šimto nacijų ir tauty
bių darbo žmonės vienijami bend 
rų tikslų, bendrų reikalų...." 

Rimties valandėlei 

AMŽINOJI BAŽNYČIOS 
JAUNYSTĖ 

Šventosios Dvasios atėjimas 
yra įvykis, kuris pasilieka. Ta i 
amžinoji istorija. I r šiandien 
Bažnyčia gyvena vidine dieviš
kosios malonės jėga, kuria Šv. 

Žinia, ten nutylėta, kad šimtą Dvasia pripildo savo ištikimųjų 
su viršum tautų vienija tik ruso į širdis. Bažnyčia gyvena ta mei-
priespauda, ruso letena. J i ryš-1 ie , kuria Šv. Dvasia pripildo 
ki ir šiuose "tarybų" rinkimuo- į kiekvieno mūsų širdį. Kai a š 
se Lietuvoje. Sąjungos tarybon j nueisiu pas Tėvą, atsiųsiu j ums 

ragas A. Kaupas, tuo metu bū- , f •• i_ « _ 
j ~\ , „^ ' .. . nuolat atsinaujina jėgomis, zmo-
damas tik 39 metų amžiaus, jau 
buvo žinomas spaudos ir visuo
menės darbininkas, puikus or
ganizatorius, nesustabdomos i-
niciatyvos žmogus. 

gai.' 

įsiterpė V. Charazov, Lietuvos 
generalinis gubernatorius, nors 
pasivadinęs komunistų partijos c 
k antruoju sekretoriumi, ir A. So-
kin, Sovietų elektroninės pramo
nės mkiisteris. 

Tautybių taryboje lietuviams 
atstovauja ir tokie asmenys: E>ub 

kitą ramintoją. Tiesos Dvasią, 
kuri amžinai pasiliks su jumis, 
užtikrino Kristus paskutinės va
karienės metu. Ta Tiesos Dva
sia yra Bažnyčios kūno siela. 

Šv. Dvasia gaivina tą žmoni
jos dalį. kuri sudaro Bažnyčią. 
Šv. Dvasios veikimo dėka Baž-

Proletariato diktatūra į ^ ^ - ^ Frolov, Kulidžanov,Mel nyčia t ampa paslaptingu misti 
Komunistų partijos programo

je yra daugelis prieštaravimu-
Stai vienas jų: "Kokios įvairios 

autonominei l bebūtų socializmo statybos laiko
tarpiu naujos liaudies valstybinės 
valdžios formos, jų esmė yra vie
na — proletariato diktatūra, ku 

jancev, Ogarkov, Revako, Skač- niu. gyvuoju Kristaus kūnu. Tai 
kov ir daug Maskvai pasitama-1 tikroji, gyvoji krikščionybė, ku-
vęs Zimanas, neseniai val
dęs spaudą okupuotoje Lietuvoje. 

Yra ir keistenybių. Biržų 
rinkiminėje apygardoje Tauty-

Ibių tarybon "išrinktas" kontrad-

nėmis ir siekimais. Laikrašt is 
nesensta, jeigu atsako į savo 
laiko klausimus, į gyvenimo rei
kalavimus ir susiranda priemo-

. . . . . . . nių kiekvienam laike siekti už-
Steigdami laikrašti, j ie meko .J* . . . . . . . „ . . . . ~ 
" ^ ^ . , . , . J? J ,, . . . sibrezto tikslo. Keitėsi Draugo kito nesiekė, kaip tik pagelbėti 

lietuviams katalikams, išsibars
čiusiems Permsylvanijos plotuo
se, išlaikyti savo tikėjimą ir sa
vo tautinius siekimus. Laikraš
čio įtaka veikė ne t ik to meto 
lietuvius, bet ir vėlesnes kartas, 
kurioms reikėjo pasireikšti lie-

redaktoriai — vieni jau seniai 
ilsisi amžinybėje, kiti ilsisi po 
amžiaus našta. Tačiau nesikei
čia jo siekimai tarnaut i geres
niam tikėjimo pažinimui, plates-
niems tautiniams ryšiams palai
kyti, vis naujesnėmis priemonė
mis skatinti išeivijoje tautinius 

Rinkimų komedija 

ri yra tikra demokratija, * — H i | j < u l > J y . Frolov, kuriam, ma 
tyt, prireikė širvenos ežero tary 

Kas gi yra diktatūra? 
Tai neribota, jokių įstatymų 

nevaržoma valdžia, besiremianti 
viešpataujančio organizuota jė
ga. Leninas aptarė proletariato 
diktatūrą, kad tai yra proletaria
to viešpatavimas, besiremiąs jė
ga ir nevaržomas įstatymais. Tai 

v ._. . , kur gi rasime oroletanato dikta-
Komunistų 'Dartiia, ]os sukurta i _ ° , , , . , 
i. t I - , i-i . - turos bent menką sąlyt} su de-

vadmama proletariato drxtarura, , .. . ,, . . . . 
mokratna? Komunistinėje sant
varkoje jo rasime tiek pat, kiek 

tuviais pirmo}o karo metu ir . . . . F
x £T ., . . . ,. idealus ir kovoti uz laisvę pagavos tautos išsilaisvinimo die

nomis, kai Lietuva sutelkė visas 
j ėgas atgauti nepriklausomybę. 

vergtai Lietuvai. 

Šie pagrindiniai tikslai — da-
Šią sukaktį prisimename ne barties krikščioniškas gyveni-

dėl to , kad ji skirtųsi savo reikš mas ir naujausios priemonės 
me nuo kitų lietuviško gyveni- tautiniam gyvenimui ugdyti — 
mo sukakčių, bet tik dėl to, kad nepasikeitė Draugo redakcijoje, 
spaudos atgavimo sukakties pri- leidėjų siekimuose ir tūkstan-
siminimas ir Draugo išeivijoje čių lietuvių sąmonėje. Šios idė-
praminti keliai būtų paskatas jos ir formuoja lieutviškos vi-
Uetuvių spaudai ištesėti dabar- suomenės opiniją pagal krikš-
tyje . 

* 
Šiemet rranima lietuvių spau

dos atgavimo sukaktis carinės 
Rusijos valdymo laikais. Tuo 
me tu lietuviška spauda ir išei
vijoje ėjo gruoblėtais keliais, 
nes ji stokojo spaudos darbi-
rrinkų stokojo išteklių i r skaity
tojų. Nors lietuvių Amerikoje 
prieš šešiasdešimt penkerius me-

čioniškus ir tautinius principus. 
Pagarba asmeniui ir jo darbui, 
pagarba net kiekvieno asmens 
nemeluotoms pastangoms ir tie
sai, kiek ją žmogus gali pasiek
ti, yra tas kelias, kurį pramy
nė Draugo kūrėjai ir pranokė
jai, t a s kelias, kuris gaivina jo 
dvasią ir formuoja j o veidą. 

Švęsdamas šešiasdešimt pen
kerių metų sukaktį. Draugas 

rikiuoja valstybę ir visus rinki
mus. Ne žmonės, bet partijos vir
šūnė valdo kraštą. Ji daro rin
kimus, ji parenka kandidatus, ji 
agituoja tik už save ir 
balsus "suskaičiuoja". Nesvar
bu partijai, kiek rinkikų balsuos, 
bet ji paskelbs, kad rinkimuose 
dalyvavo 99,8 proc. O tai de
dasi jau seniai ir vyks, kol val
dys komunistų partija. 

Sovietų rinkimai yra akiplėšiš
ka komedija, kai rinkimų apygar
doje yra išstatytas tik vienas kan
didatas ir jau iš anksto komu
nistų partijos parinkimu yra iš
rinktas. 161,7 mil. balsuotojų 
yra tik lėlės, kurias partija trau
ko, kaip tinkama. Po šios kome
dijos jau turi sekti kita — pasi
gyrimas laimėjimu. 

Atviras melas 

Partijos dienraščio "Pravdos" 
birželio 20 d. laidoje vedamasis 
štai ką porina rinkikams, auto
matams vykdžiusiems jos valią : 
"Aukščiausios tarybos rinki
mų duomenys rodo įtikinamą ko
munistų ir nepartinių bloko per
galę, galingą socialistinės demo
kratijos jėgą, tolesnį mūsų visuo
menės idėjinės ir socialistinės — 
politinės vienybės stiprėjimą. T a 
rybiniai žmonės vis glaudžiau su-

ir kiekvienoje fašistinėje sąran
goje. 

" • 'T ' . J i {prieš demokratiją, kai komunis-
' tai, siekdami naudos, šliedinasi 
prie demokratijos ar net ja dangs 
tosi, išgalvoję centralizuotą de
mokratiją. 

biniam lai\-ynui stiprinti. 

Visų rusų vardai sulietuvinti, 
pvz. Aleksandras, Levas, Vikto
ras, kai okupuotos Lietuvos "mi-
nisterių" pirmininkas Maniušis, 
turįs lietuvišką pavardę, bet var-

rią tur ime saugoti su nuošir
džia meile, č i a mūsų mokytojas 
yra šv. Augustinas, kuris t a 
r ia : "Tiktai katalikiškoji Baž
nyčia y r a Kristaus kūnas, ku
rio Kris tus y r a galva ir Išga
nytojas (Ef. 5,23). šalia ši to 
kūno nėra gaivinančio šv. Dva
sios veikimo. Kas yra priešin
gas Bažnyčios vienybei, tas ne
gali dalyvauti dieviškoje meilė
je. Kas y ra šalia Bažnyčios, t a s 
negali turėti Šv. Dvasios. Kas 
nori turė t i su savimi fev. Dva-

dą jau surusino ir tatpo Josifu, Į sią, t a s turi saugotis, kad ne
nusižiūrėjęs į Josifą Džugasvilį. pasiliktų šalia Bažnyčios" (E -

IT lietuviškos pavardės tary
bose ne daug ką sako. Ta i lė
lės, kurios bus stumdomos nau
jųjų Kremliaus rūmų salėse. Dau-

kovojaĮgUTna turės tylėti ir ploti. N e t | v 

n šaunusis Panevėžio dramos 
teatro vaidila, jau pasižymėjęs ir 
tarptautiniuose filmuose, vargu 
suras ten garbingą vaidmenį. 

Ok. Lietuvos deputatai 

Minėtojo "Pravdos" vedama
jame eilėje patyčių randame ir 
tokią: "Rinkimų duomenys taip 

— 1944. VT 3 Pirčiupyje, Vil
niaus kraite, vokiečiai sudegino 
119 žmonių f69 vaikus. 29 moteris, 
21 vyrą). Terorą išprovokavo rau
donųjų teroristų grupė, vadovauja-

brolišką! ma Genriko Zimano. 

Žemutines Saksonijos vokiečiai, pasipuošę savo tautiniais drabužiais, 
žygiuoja vieno parado metu. 

pict. 185)... 
Būdama šios vidinės ir socia

linės Bažnyčios narių vienybės 
Kristuje ryšys. Šv. Dvasia sa-

nuolatiniu. gaivinančiu vei
kimu yra niekuomet nesibai
giančios, amžinosios Bažnyčios 
jaunystės šaltinis. Kaip vandens 
fontanas toL kyla aukštyn, pa
silieka gyvas ir šviežias, kol van 
dens srovės spaudimas jį palai
ko , ta ip ir žmonija, susitelkusi 
Bažnyčioje, tol skeidžia pasau
lyje dieviškąją jėgą ir palaimą, 
kol Kris taus atsiųstoji šv. Dva
sia ją stiprina ir gaivina. Tai iš 
anksto išpranašavo Kristus, sa
kydamas: "Aš esu su jumis per 
visas dienas ligi pasaulio pa
baigos" (Mt 28. 20). Tai jis iš
reiškė, ir tada, kai apaštalui Si
monui suteikė nemirštamą Pet
ro vardą: "Tu esi Petras, Uola: 
ant tos uolos aš pastatysiu Baž
nyčią, kurios nė pragaro jėgos 
neįstengs nugalėti" (Mt. 16,18). 

Bet čia galėtų kilti viena a-
bejonė. Tiesa, kad Bažnyčia, 
kaip Kris taus įsteigtoji bend
ruomenė, y ra nesunaikinama. 
Su tuo sutinka daugelis šiuolai
kinių žmonių matydami, kaip 
nuostabiai Bažnyčia išsilaikė 
jau du tūkstančius metų, ne-

Bažnyčia darosi senovine, pase
nusia. Amžinumas dar nereiš
kia jaunystės. O mūsų laikų 
žmonėm patinka modernumas. 
judrumas, naujumas, ne senie
nos. Tiesa, jie domisi istorija, 
studijuoja archeologiją, bet pa
sisavina tik tai. kas aktualu 
Taigi ir Bažnyčioje šiuolaiki
niams žmonėms yra įdomus jos 
senoviškumas, tam tikras laiko 
nesunaikinamas jos pastovumas. 
Bet ne vienas galvoja, kad Baž
nyčiai t rūks ta naujų laikų dva
sios, kad jai t rūksta jaunat
viškumo. 

Priekaištas yra tikrai stiprus. 
Į jį a tsakant , būtų galima pa
sikviesti į pagalbą mokslą, teo
logiją, filosofiją, istoriją, antro
pologiją, fenomenologiją ir ki
tas pažinimo bei gyvenimo sri
tis. Turime visuomet prisiminti, 
kad Bažnyčia turi savo žmogiš
kąją ir savo dieviškąją pusę. 
Tiesa, kad žmogiškoji Bažnyčios 
pusė y ra palenkta istorijos ir 
laiko dėsnių veikimui: žmogiš
koji Bažnyčios pusė gali susi
dėvėti, gali pasenti, gali mirti. 
Ir iš tikrųjų matome mirštant 
atskirus Bažnyčios narius, Baž
nyčios išviršines apraižkas gali 
sunaikinti griaunančios jėgos, 
kaip persekiojimai, kovos, ka
rai. Bet Bažnyčia, kaip šv. Dva
sios gaivinamas mistinis Kris
taus kūnas, kaip Dievo tauta, 
pati savy turi nenugalimą ant^ 
gamtinę jėgą. kuri užtikrina jai 
nenurtingumą. Dar daugiau — 
ši antgamtinė jėga Bažnyčią 
pripildo neišsemiama energija, 
kuri leidžia jai nuolat atsinau
jinti net savo žmogiškuose pa
vidaluose. 

Štai dėl ko Bažnyčia yra am
žinai jauna. Laikas negali pa
sendinti Bažnyčios. Priešingai, 
laikas Bažnyčią stiprina, laikas 
veda Bažnyčią į gyvenimo pil
natvę. Bažnyčia yra gyva dėl to, 
kad ji turi sielą. Tos Bažnyčios 
siela vadinasi Dievo malonė, tai 
yra šventoji Dvasia, šventoji 
Dvasia veikia Bažnyčioje, palai
ko Bažnyčios gyvybę. Bažnyčią 
uždega meilės ugnimi, pripildo 
nenykstančios jaunatvės jėga. 
Bažnyčia ne tik nėra pasenusi 
bet, priešigai, ji dar žengia tik
tai pirmuosius savo istorijos 
žingsnius. Bažnyčia gali tai įro
dyti savo darbais, kurie ateity
je bus dar gražesni, dar nuo
stabesni, dar šventesni, negu 
buvo praeityje. 

Plačią atBinaujlnimo progra
mą paskelbė Vatikano II susi-
rmlrimas. šventieji Metai, kurie 
yra paskelbti visame katalikų 

paisant visų pavojų ir naikinan-; pasaulyje, ta ip pat yra ne kas 
čių jėgų. Bet iš kitos pusės kaip kita, kaip kelias į vis pilnesnį 
t ik dėlo šio savo ilgo amžiaus | tikėjimo atnaujinimą. KzL 

tus buvo priskaičiuojama dau- nesididžiuoja laimėjimais, ne-
giau kaip šimtas tūkstančių, bet liūsta dėl klaidų ir pralaimėji-
daugelis jn, atvykę iš pavergto mų, nes laimėjimus jis priskiria 
k ra š to ir išsimėtę plačiuose A- bendram visuomenės darbui, o 
merikos plotuose, neapsispren- klaidas ir pralaimėjimus žmo-
dė : kas jie yra. Daugelis net ne- giškai silpnybei, kurias nesun-
suprato spaudos reikšmės ir dar ku, ypač dienraštyje, ir atitai-
nesugebėjo ja naudotis. Nenuo- syti. Draugas su viltimi žvelgia 
s tabu, kad ankstyvesnieji lietu- į ateitį, nes pasitiki tautiniu gai-
viški laikraščiai nepajėgė išsi- vališkumu, idealistiniu lietuvių 
laikyti, keitė leidimo vietas ir išeivijos nusiteikimu ir tautos 
redaktorius, bet vis neaprėpė vi- pajėgumu atsispirti visokioms 
sų lietuvių reikalų. nedalioms. Dėlto jis dabar ir a-

Draugas išėjo tuo metu. kada teityje yra pasiryžęs būti ta r -
reikėjo žadinti tautinę sąmonę, pininku. tiesos skelbėju, tauti-
išlaikyti atsineštas tautines tra- nių ryšių palaikytoju, kad tau-
dicijas ir gilinti tikėjimą. Nors tiniai ir krikščioniški :dea!ai ras-
lietuvių tarpe jau buvo daugiau tų vietos visų išeivijos lietuvių 
ka ip 50 lietuvių kunigų, dirban- širdyse ir mintyse. Su šiuo pa
čių sielovadoje, besirūpinančių siryžimu Draugas žengia į da r 
s t a ty t i bažnyčias ir kurti mo- didesnius darbus, nesigailėda-
kyklas. bet jie buvo išsibarstę mas nei pastangų, nei pasiauko-
plačiai išsiskirsčiusiose lietuvių jimo. nes tuo remiasi mūsų tau-
kolonijose ir mažai teturėjo ry-tinės veiklos ateitis. Pr . Gr. 

SVARBIOS KONFERENCIJOS,organizacijos, prelato Ferrari 
Toniolo. Jungtinių Tautų Žemės ūkio 

ir mitybos FAO organizacijos 
centre Romoje įvyko XDX-ji eu
ropinės žemės ūkio komisijos 
sesija. Sesijos darbuose dalyva
vo Apaštalų Sosto delegacija, 
vadovaujama nuolatinio Apaš-

Strasburge buvo suruošti Eu 
ropos Tarybos paminklam ir is
torinėm vietovėm apsaugoti ko
miteto trečioji visuotinė asamb
lėja. Komiteto darbuose daly
vauja Apaštalų Sosto stebėto-

SUNAIKINTOS PASTANGOS 
VLADAS VAILIONIS 

58 
— Negi aš turėčiau jums ranką bučiuoti i r prieš 

jus kepurę kilnoti? — atšovė piktai šėtuva. — A š jū
sų duonos nevalgau, todėl ir nesilankstau prieš jus. 

— Niekas ir nereikalauja to. bet su kaimynais 
sugyventi reikia gražiuoju, nes niekas nežino, kada 
prireiks kaimynų pagalbos. Aš manau, kad t u dar 
prisimeni Šukio gaisrą. Ne svetimi atskubėjo jam 
tada į pagalbą, bet kaimynai. Be jų pagalbos sunkiai 
jis būtų išsikapstęs iš tos nelaimės. 

— Aš išsiverčiau iki šio be kaimynų pagalbos, iš
siversiu ir toliau. Aš, gal būt. geriau stoviu ir už kai 
kuriuos turtuolius. Nors aš neturiu modernių tvartų 

džiaugėsi. Juk ten reikės akmenų, žvyro ir darbo ran- i nė vieno vyro be darbo. Net ir smulkesnių ūkių vy
kų. O už tą visą bus mokami pinigai — geri pinigai. 

Sustojo ir šėtuva. Perskai tė , be t tylėdamas vėl 
nuėjo šal in Nors jis išoriai i r a t rodė ramus, bet jo 
širdyje kunkuliavo. 

— Tas nususėlis Noreika! L y g jis būtų užuodęs 
tai. Sutempė akmenis paplentėje, o dabar žers pini-

rija dirbo. 

Gerulis, gavęs pinigus už akmenis, sėdėjo gryčio
je, laikydamas pluoštą popierinių, ir kažką tai galvojo. 
Matyt, jis rimtai galvojo, kad net nepastebėjo įeinan
čios žmonos. Ši, pamačiusi jį taip paskendusį mintyse, 

gus kišenėn pirmutinis. O t am pakvaišėliui Geruliui, ' priėjo prie jo, uždėjo savo ranką ant jo peties ir už-
matyt. velnias ir košę brudina spirgais. — rūgojo jis i klausė, apie ką j is taip rimtai galvojąs. Jis net krūp-
savo mintyse. — Užkurs ir m a n Katrė pirtį dėl tų Į telėjo. išgirdęs jos žodžius, bet tuoj pat pradėjo links-
pakriaušės akmenų. Bet aš jai nenusileisiu. Aš jai da r \ mai kalbėti, 
parodysiu, kas aš esu. Tegul tik pradeda pamokslauti. — O, tu čia. Verula. Net negirdėjau tavęs įeinan-

Pradėjus vežti akmenis. Gerulis i r Noreika pirmie- ' čios. Negi katės žingsniu tu įsliuogei? 
ji pasijudino. Jiems nereikėjo ieškoti akmenskaldžių.. — Ne tie jau metai. Jonuli. Dabar ir žingsniai pa-
kurie šiuo laiku labai branginosi, todėl, pasisamdę po^ sidarė sunkūs. Tik tu buvai taip užsigalvojęs apie 
keletą miestelio vyrų, pluko nuo ry to iki vakaro. I r merginas, kad net ir savosios nepastebėjai, — šypso

dama Gerulienė glostė vyro galvą. 
— Dievas apdovanojo mane labai gera žmonuke. 

talų; Soeto stebėtojo prie šios t jai. 

kas svarbiausia, jiems nereikėjo toli vežti. 
Šėtuvienė. sužinojusi apie plento remonto darbus, 

tikrai užkūrė savo vyrui pirtį. J i daug kartų ragino jį į todėl man nereikia svetimoteriauti nei veiksmais, nei 
ir miesčioniškos pirkios su seklyčia ir radiju, k u r net I susitvarkyti su akmenimis, kurie ir laukus gadino ir į mintimis. Užsigalvojau apie ūkį. Verula. Sėskis čia 
su klumpėmis negalima įeiti, bet aš ir skolų neturiu. J vier^ <^eTi^ b ū s i s * reikalingi bet j is vis atidėliojo. Pra-Į prie manęs, tai pakalbėsim apie tai kartu. 

dėjus kitiems kaimynams vežti akmenis, j is neprisi- j — Neturiu laiko, Jonuli. Darbas laukia manęs, 
šaukė akmenskaldžių, todėl ir liko jo akmenys gulėti, Vakare man papasakosi. 
kaip jie gulėjo nuo amžių, laukdami vėl kitos progos. — Aš kaip t ik apie tuos darbus Ir galvojau. Mu-
kuri, gal būt, jau nebepasikartos s ė tu vos gyvenime. Į du dirbame, triūsiame nuo ryto iki vakaro, atseit. 

Pradėjus plento darbus, apylinkėje atsirado ir vėl, mušamės j turtus, neturėdami laiko tais tur tais net ir 
kaip ir Palių nusausinimo metu, svetimų žmonių Vie- pasidžiaugti Sėskis. Verula, nes darbai nepabėgs, 
ni atvažiavo sunkvežimiu, atsiveždami įvairiausių, — Darbai nepabėgs, bet jų niekas ie neatliks. To-
įrankių. kiti atvyko pavieniui ir apsigyveno pas pa- ; kia jau ūkininko dalia, todėl ir darbas sudaro mums 
plentės ūkininkus. Net ir pora šeimų su mažais vai- džiaugsmą. Mes savo darbu pasiekėme labai gražių 
kais vežimais i tvyko. Tie, maty t , buvo nuolatiniai rezultatų. Kiekvieną kartą, grįždama iŠ Kalnėnų ir pa-

nimą ir dviejų naujų tiltų statybą. Čkininkai, ypač! plentų darbininkai. Jie pasistatė palapines ir įsirengė mačiusi nuo kalno mūsų sodybą, apsidžiaugiu. Taip 
gyvenę arčiau to plento, stoviniavo apie tuos skelbi- ten visai vasarai. Apylinkė buvo išjudinta iš norma-1 gražu yra pažiūrėti į ją iš tolo. 
mus, skai tė juoa ir diskutavo. Kai kurie net i r labai ( lauš gyvenimo. Kalnėnų Pie»kynėje greičiausia neiiku i (bua dauglMiJ, 

Aš galiu ramiausiai miegoti, nes aš nebijau, kad ban
kas gali mano ūkį atimti. 

— Su tavim nebuvo kalbų, atrodo, ir ateityje ne
bus. Jeigu tau patinka styrinėti vienam, kaip likusiam 
žiemavoti garniui, tai jau tavo reikalas. Kaimynas 
man yra daugiau negu giminė. — baigė kalbą Noreika. 

Praė jus kuriam laikui po ežerėliškių pasikalbėji
mo kelių reikalais, lyg jų kalbos būtų radusios Dievo 
ausį, kaip žmonės kalbėjo. Kalnėnų dviejose lentose 
buvo iškabinti skelbimai apie Girėnų plento praplati-

r 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass . 

ORGANIZUOJAMAS 
A U T O B U S A S 

Tradicinė Lietuvių susitiki
mo šventė (piknikas) Xek. Pra-
sįd. Marijos seserų v ienuolyno 

sveiksta, nes be jos mūsų koloni
joje j^Ru-iama didelė tuštuma. 

Olga KersĄlė yra didelė ir žy
mi veikėja, tne tik mūsų parapi
joje, bet ir už įjos ribų. Ar mes nu
važiuosime pas Nek. Prasid. Mari 
jos seseles į Putnam, Conn., ar 

motinos dienos minėjimą P a r a p > ' ™ ^ ~ — " ™ ; 
jos salėje taip išsireiškė: "Tokio į 
žmogaus, su tokia kantyrbo ir pa
siaukojimu acš nesutikau visam sa 
vo gyvenime .A5 einu jai padėti 
su didžiausiu maJoriu/mu ir iš jos 
mokausi." 

fOK KENT 

sodyboje įNyks liepos 21 sekma- P™ * * u * pranciskoruts Kenne 
dienj. Ocganizuojamas autobusas, 
kuris 9 vaL, ryto išvažiuos nuo 
Šv. Kazimiero bažnyčios a u t o m o 
balių pastatymo aikštės. D ė l in
formacijų kreiptis J. Miliauskas 
755—1894. • 

Vietas rezervuokite iš anksto. 

bunkporte. Maine, ten per pikni
kus, ar kitomis progomis rasime 
dirbančią gerąją Olgutę, o ką be
kalbėti apie jos pasiaukojimą my
limai i v . Kazimiero parapijai dėl 
kurios ji atiduoda visą širdį. N ė 
vienas parengimas mūsų koloni
joje neapsieina be jos muzikinės 
paramos. Ji vado\ ,auįa ir parapi
jos chorui kartais .pasiviesdarna į 
taiką mųz. Z. Snarskį, kuris per 

PAMALDOS U Ž 
A. A. K L E B O N Ą 

K U N . J. JUTKEVICIU 

Birželio 28 d. suėjo 3 metai 
kaip grįždamas iš atostogų su sa
vo dviems broliais kunigais A n 
tanu ir Julium staiga Anglijoje 
mirė nepavargstantis kovotojas 
už Lietuvos išlaisvinimą Šv. Ka
zimiero parapijos k lebonas kun . 
J. Jutkevičius, kuris ir š iandien 
gyvas daugelio parapiečių širdyse 
ir dažnai prisimenamas šv. Mišių 
auka, kurias užprašo jo myl imi 
parapiečiai. 

Birželio 27 d. vakare u ž a.a. 
kleb. kun. J. Jurkevičiaus sielą 
buvo atnašaujamos šv.Mišios, ku-į 
rias aukojo kleb. kun. A. Mic iū -
nas ir a.a. klebono kun . J. Jur
kevičiaus broliai kunigai : Julius 
ir Antanas. Pamaldose da lyvavo 
visa Jutkevičių še imos g iminė , 
daug parapiečių bei vyč ių . 

Sv. Mišias užprašė V y č i ų 26-ta 
kuopa, nes a.a. kleb. kun. J Jur
kevičiaus visa širdis ir me i l ė bu
vo Lietuvos Vyčiai. T ą gražiai iš
reiškė prof. kun . St. Y l a pamoksle 
laidotuvių dieną. "Vyčiai , m a n o 
didžioji meilė, būkite riteriai, tęs
kite kovą už Lietuvos laisvę, nes 
ji pati to negali daryti..." 

Birželio 28 d. rytą už a-a. kleb. 
kun. J. Jurkevičiaus sielą šv. M i 
šias aukojo kun. J. Bakanas , ku
ris priminė, kad š iandien sueina j 
trys metai n u o jo mirties. Mišias Į cago skyriaus parengimas. 
užprašė Vyčių 116-tos kp. pirm. 148 doL: Alfonsas Baltrūnas — 
A. Minikauskas, ž y m u s v y č i ų vei
kėjas ir artimas vel ionies draugas. 
įis vyč ių organizacijoje e i n a a.a. 
kleb. k u n J. Jurkevičiaus turėtas 
pareigas. 

Kitas geras a.a. k leb . k u n . J. 
Jurkevičiaus bendradarbis Lietu
vos reikaluose po jo mir t i e s L . V a 
liukas rašė: ''Tikrai s u n k u b ū t ų su 
rasti kitą dvasiškį ir kartu l ie tuvį , 
kuris būtų skyręs L ie tuvos reika
lams tiek laiko, kiek jo davė kun . 
Jonas." 

P A M A L D O S 0 2 A-A. A D V . 
JONĄ T O T O R A I T I 

Birželio 29 d. šeštadienį Šv. Ka 
zaniero parapijos bažnyčioje k le 
bonas kun. A. Miciūnas , MdC, at
giedojo egzekvijas ir a t n a š a v o šv. 
Mišias už a.a. adv. J. Totora ič io 
sielą, kuris mirė gegužės 2 5 d. 
MedelLine, Kolumbijoje. 

Š V E N T E AUKSINĮ JUBILIEJŲ 

Birželio 30 d. sekmadienį Ka
zys ir Teofi lė šimulynai šventė 
50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį, šv . Kazimiero parapijos 
bažm-cioje jų intencija buvo au- j 
kojamos šv. Mišios. Linkime su
laukti Deimanrinio Jubiliejaus. 

|3HL 

— Popiežius Paulius VI au
diencijoje priėmė Vengrijos 
popiežiškojo baiayt inio Institu
to kunigus studentus, kurie Ro
moje gilina teologijos studijas. 

IŠNUOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Pke. Aru 69-os ir Campbell Ave. 
Skambint telefonu HE 4-2012 arba 
HE 4-6236 

ISnuom. dirbančiam nerūkančiam 
vyrui kambarys su dideliu sandė
liuku. Su privilegija naudotis virtu
ve ir veranda, ^kambint šešt. ir 
aekm. teL 925-8854 nuo 7 iki 9 v. 
ryto ir nuo 6 iki lo \. \ak. 

BL'TAI — rinktiataius auomia inkams 
Ber f Agency, 2S25 V . ttJrd. P R 8-6032 

Nelaukite . uislreK's>truoklt dabar. 
I Aptarnauja pietvakarinę dalį S» m e 

tus Savininkai kreipku§» dėl patar
navimo nemokamai . 

Išnuom. pirmame aukšte 4 
kamb. butas. Pageidaujama su
augę. 4612 S. CaLifornia Ave. 

I E 6 K O X T O M O T 1 

CL ASSI Fl ED GU I DE 
R E A L E S T A T E E E A L E S T A T E 

Jauna pora ieško 4-5 kamb. buto 
Marąuette Parke. 
Skambint 134-9079 

CLEVELANDO ŽINIOS 
L. K. Religines Šalpos Remejų aukos 

persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai 
1973-5-1 d. —1974-7-1 d. 

28 dol.: J. Každailis (Australija). Garbės nariai: 

Elžbieta ir Antanas Kleizai — kant
riai ir ištvermingai per eilę metų iki 
šiol šelpia pavergtoje Lietuvoje net 24 
bažnyčias. 

Barbora Jasaitienė — 2200 dol. 
anksčiau 1000 dol.). 

Mecenatai: 
KWL Mykolas Kirkilas — 1000 dol. 
Aleksandras ir Laima Plateriai — 

500 dol. (anksčiau 1000 dol.). 

Amžinieji nariai, aukojusieji daugiau 
kaip 100 doL 

450 doL: Antanina ir Petras Indrei-
kai (anksčiau 100 dol.). 

335 dol.: Ignas Dargvainis — Aust
ralija (anksčiau 100 austr. dol.). 

225 dol.: A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 17 kuopa, Hartford, Conn. 

200 dol.: Adolfas Bagdonas (anks
čiau 200 dol.). 

200 dol.: Antanina Gūdžius (anks
čiau 200 dol.). 

200 dol.: Uršulė Žjedorrienė. 
200 doL: LKRŠ Rėmėjų East Chi-

Aus*.-
ral.;a. 

27 dol.: N. Butkus (Australija) ir V. 
Miliauskas (Australija). 

25 doL: L.R.K.S. Amerikoje 265 
kuopa, Bronė Čižikaitė, Zarasiškių 
klubas, Stasys Džiugas, Ona Miniatie-
nė, kun. B Rutkaui,;.as, A. Starkus, 
J. Kuras, B. -Martinkienė, Ona Juščie-
nė, .0. Šikinaenė, Mrs. M. Shahns, Dr. 
J. Balys, L. Dambriūnas, Panevėžie
čių klubas, kun. Alf. Grauslys ir V. 
Kregždytė. 

24 doL V. Valuckas (Australija). 

20 dol.: A. Laucius, M. D., V. E. 
Diminskiai, J. Vaičiūnas, kun. Dr. P. 
Bačinskas (Australija). J. Lungienė, 
L.K. Moterų Draugija, St. Louis, Mrs. 
T. Mickevičius, St. Pociufe, J. Mili-
šauskas, Jarų šeima, kun. A. Perku-
mas, A. Tamolonis, P. Mažaitis, V. 
Grigėlytė, J. Nargėlas, A. Kojelaitis, 
H. Jasinskas, J. Rastapkevičius, P. 
Jocius, J. Poskočiūnas ir L. Kaladė 
(Australija). 

17 do!.: A. Ruzas ir Miss J. Genai-
tis. 

15 doL: A. Prunskytė. G. Budrytė ir 
A. Ugėnas. 

14 doL: F. Ročius ir V. Povilaitis 
(Australija). 

13 doL: J. Augaitienė, L. Pikelis. 

Vienam asmeniui reikalingas 
2-3-jų kamb. butas ramioje vietoje 
Brighton Parke. Skambint po 6 v. 
vak. 927-2355 

MISCELLANEOUS 

HEAT1>"G OOSTRACTOR 
į r e n g i u m i e s t e Ir uimlesty naujus 

ir perstatau s e n u s vlau rūšių namo 
ipš i ldymu! peč ius , air condiUoning 
ir vandens boi lerius . Dirbu greit, aa-
tlnlngat Ir garantuotai . 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So . Western A v e 

Chlcago, DU. ttO«0» 
TeL V I 7-S447 

L I E T U V I Š K A S 
C 0 N D 0 M I N I U M 

"Fiesta" Motei savininkai sutinka 
esamus 25 butelius teisiniai pritaikinti 
Condomlnium taisyklėms. Pirkėjas bus i n"13, jreagtas pobūviams beiament&s, 
pilnas savininkas — galės parduoti sa
vo butą ar palikti kam jis norės. Par
duos tik lietuviams. 

Butai ir vieno kambario buteliai su 
baldais, spalvota TV, arti krautuvės, 
paštas, bankai, bažnyčia, busas, kie
me maudymosi baseinas, netoli Gulf 
of Mexico. 

Kainos $8,000. — 9 — 12 — 14 Ir 
16,000. Parduos tik suaugusiems. 

Norį įsigyti senatvei ar žiemai pra
leisti šiltoje Floridoje atvažiuokite ai 
rašykite "Fiesta" Motei savininkams: 

7901-7979 Blind Pass Road 
S t Petensburg Beaeh, Florida 33706 
Telefonu šaukite po 7 valandos va

kare: (813) 360-6737. 
Savininkai: 

Irena Middleton ir Bronė Veltas 

BOGAN A R E A 
Beauti ful ly niaintained 3 or 4 bedrm. 

Cape Cod. Fami ly r o o m addi t ion 
with s n a p - o u t \vindiOiws. WaHs pan-
elled and lot.s of e l o s e t space . Origi-
nal owner mušt seU for h e a l t h rea-
sons. Low, l ow 30's. 

BOBLAK 
Tel . — 857-8550 

Tik arti savųjų 
Liufcsua rezidencija didelei želmal, 

I miegamiej i . Parketo sallonaa. val
gomas i s ir darbo kabinetas, toje, bal
konas, S vonios , cenlr. oro v&sini-

2 a u t o muro garažas . Viri 6o p. lo
tas. Pr i e parko. $38,000. 

15 m e t ų 8- ju boto ge l svas mūras 
ir 2 a u t o m ū r o garažas. Atskiri ra-
diant Šildymai. Graži nuosavybe 
Marąuette P a r k e . $49,000. 

Saulėtas 6 k a m b . mūras. Centr. oro 
vte lnimas , (rengtas belsmentas, gara
žas, art i parko. $26,600. 

S8.UO0 pajamų metams duoda m a 
ro namas . Arti mūsų ofiso. U naš 
les paimsite u ž $40.800. 

B e v e i k nauja.-* švarus 6% kamb. 
mQras. Arti W e s t ė m Ir Marąuette 
Rd. $17,900. 

Dide l i s "octagon" 0 k a m b . mūras 
Ir > kamb. beiamente. P la tus lotas. 
Garažas. Arti of i so . $22.000. 

1% ankšto m a r a s . 2 'auto mūro 
garažas, [rengtas sausas belsmentas. 
Arti v ienuolyno. $80.000. 

S b o r o mfiraa, 2 auto mūr. garažas. 
Modern. vonios, Tirtuvto, naujas ga
n i š i ldymas ir elektra. Arti Paramos. 
$28.800. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. RE "-7200 

Amžinieji nariai, aukojusieji 
100 dol. (anksčiau) 

Dr. Antanas Razma, Juozas Gry
bauskas, Dr. Petras Kisielius. Justi
nas ir Stefanija Sidjauskai, Domini-; M- Mutokas, V. MačiulaitJs, A E. Ba-, 
kas Varnas- kaičiai. V. čižauskai, A. Laukaitienė, 

Ona Ramanauskienė, A. Stasytis, St. 
Amžinieji nariai, aukojusieji 100 doL , Sjuskus, A. Valkienė (visi iš Australi-

Marija ir Antanas Rudis (anksčiau jos)-
100 dol.), Steponas Karvelis, Eugeni-j n ^ v V a l e m i n a s > M ^ S . š i . 
ja Pažerūnas. Veronika Kraszewski, ^ y^ v p ^ i r P e t r a s i r A d e J ė 
Juzė Augaitienė, Juozas ir Ona Kris-; Vizgirdai 
čiūnai, J ieva Dambrauskienė, Vinvas 
ir Ona Kuliešiai, Leonas ir Petronėlei 10 doL: Kun. F. Krreilis, A. M. 
Krajauskai, Pranė Pilitauskienė, Ma- Martmkai, O. čaplinskaenė, J. M. Bo-
rija Genčius (Kanada), Melitonas Bal- į saL, P. Sčerbienė, J. Alenskas, K. J. 
sewicz (anksčiau 100 dol.), Uršulė į Ciurinskai. E. V. Kaltūnai, J. Gry-
Gustaitienė, Domicėlė Pronskus, Ray-; bauskienė, A. Poskočimas, K. A. Gen-
mond Dalia Ivaškos (anksčiau 200; čius, M. Nikšienė, A. Draugelienė. D. 
dol.). Mike Oksas, Justas ir Elžbieta i Kriaučtūnienė, M. Strumskis, V. Bu-
Samai, Aloyzas Paltaržickas. Barbo- i kotą, J. Statkevičius, J. Katkauskas, 
ra Bavedas, Izidorius Valančius. Ber-; T. šumskaitė, K. Darbutas. A. Kudir-
nardas Pūras, Elena Jokubkienė, An- \ ka. Mrs. A. Urban, Mrs. M. Gylys, 
tanas Monkevičius, Paulina Gūdžiu- i J. Šėma, A. škudzinskas, Brighton 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

Gerų prekių d ide l i s pasirinkimas A u 
tomobiliai, ša ldytuvai , televizijos, d o -
ler. certifikatai, maistas, akordeonai . 
2608 W. 69th St . Chicago, I1L 60629 

TELEF. — WA 5-2787. 

PUSMEČIUI $52.00 
(10/20/5/UM) 

Peusininkams auto apdrauda 
Amžius 62 lkl S0 m 

L BACEVIČIUS, - 778-72331 

E L E K T R O S 
JTEDIMAI — PATAISYMAI 

Tur iu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

Klaudijus Pumput i s 
4358 S. \ \ ; t - h t . n . . w Ave. 927-S558 

PLUMBING 
Vonių specialistas 

Keramikos plytelės — Glass blocks 
Elektra — Medžio darbai — Plumbing 
Sinkos vamzdžiai išvalomi (elektra) 

TEL 778-0205 

2-jų butų namas po 5Į/2 kamb., po 
3 miegamus. 7155 S. Mozart St. Skam
binkite sekmad. tel. HE 4-2944. 

Califoruia Contemporary ranch, 6 
rooms, 3 bedrooms, 1% bath, natūrai 
fireplace, wooded iot, Patas iieights, 
city water aad sevrers. Pbone 9fl»4173 
or 448-8459 aiter 6 p.m. 

B U S I N E S S - COMMERCIAI, 
Deve lopers call for deta i l s o n B u r -
bank's c i io icest l oca t ion n o w aoaod 
R - l . 133- foot 79th St . frontage . 

BOBLAK 
Tel . — 857-8550 

Gražus Mūrinis 

HELP W ANTED — VTBA1 

G A G E R E P A I S 

National ly reepected m a a u f a c t u r e r 
oi' jw«ci»ion g a g ė s b a s «xc«Uent o p -
portunity for parson w h o c a n re-
pair. assecable <k. inapect dial ind ica -
tora & g a g ė s . S m a l l t o o l ejcper^ejace 
helpfuL Abil l ty & des l re to do exac t -
lng work essential . 

Good s tar t ing aalary & s u p p t e m e n -
tar>- conųnenaation t b a t u ic ludęe bo
nus, profit sharing, bospi t«.1 Ization 
& major medical.' aick pay & re-
t .remeni plan. 

By anpt . only . 
Contaot Jon .Anderson — 7 3 5 - 8 3 0 8 

F E D E S A L P R O D U C T S 
CORPORATION 

( A unit o i Eater l ine) 

TUOJAU PAT 
REIKALINGI 

VVELDERS 
(Set &. Repair patyrimas reikalin
gas) 

DIE SET LEAD MAN 
(Hydraulic Punch Press pat>Timas 
reikalingas) 

2-jų butų namas su butu rūsy gimi
ningai Seimai. 2 butai po 6 kamb., 
po 3 miegamus. Yra 2 atskiri centri
niai šildymai, modernios vonios, dideli I (Hydraulic Punch Press patyrimas 

ASSISTANT PUNCH PRESS 
F0REMAN 

kambariai. Arti krautuvių ir susisie
kimo. Apyl. 66-os ir Fairfield. 

ROBLEN REAL ESTATE 

Kreiptis (angliškai) 

Tel. 5824400 

Sa^^ninkas parduoda 4 butų apart-
mentinf namą. 2 maš. garažas. Pui
kiam stovy. Savininko bute 3 miega
mieji, lVž vonios ir centr. oro vėsini
mas. Tuojau galima užimti. 

Skambinti 458-6130 

6131 S. ALBAHY AVE. 
4 miegamieji, 2 pilnos vonios. Ža

dinys. Centr. oro vėsinimas. Wolf sta
tybos. 

Atd. apžiūrėjimui tik Šiandien — 
seštad. nuo 1 vaL Qd 4 vaL popiet 

Agentai kviečiami. 
Arba skambinkite ST 2-8787 

G Ė L Ė S 
Vertuv&as, banketams. btldotuvtaM 

tr kitokiom,- progoms 

8EVERLY HILLS CIUMYfclA 
t 4 4 S W. flSrd Sį*T«e«. Cnloa«o. DL 

TKI^. PR 8-Oa.V. — P R 8-08*4 

I nas, Adelė Dovydaitis, Agota Starins-; Park L. K. Moterų Susivienijimo 20 

toraičio duktė Virgilija yra N o r -
keviči-ų marti, ištekėjusi už jų sū
naus Algimanto. Jaunieji N o r k e -
vičiai, gražiai įsikūrę, g y v e n a 
Nortboro mieste ir a u g i n a dvi 
dukrytes. Pamaldose da lyvavo 
Norkevičių šeimos b u v ę L ie tuvo
je kaimynai Kemežai iš W a t e r b u -
rio, Conn. , ir kiti geri prieteliai. 
Po pamaldų visi bu\ 'o pakviest i 
pietums į Norkevičių n a m u s . 

S E R G A 

Birželio 17 d. staiga susirgo ir 
nuvežta į Sv. V i n c e n t o l igoninę 
&v. KarĖmiero parapijos vargoni
ninkė Olga Keršytė. D ž i a u g i a m ė s , 
kad po lahrrirrgai pavykus ios ope-
radios visų mūsų mieloj i O lgutė 

OHIO B0DY & FRAME 
SS571 Vine Street 

Fji«tiakP Ohm 4 4 0 9 4 
Tei. 942-8038 

Savininkas Jonas Švarcas 
Specializuojasi automobilių remon

to r. o-.«i. dažymo, ratų išbalansavimo 
srityse. 

Kr«ipkJt*4 | t.fctin-j — automobilių 
taisymo specinHstą. 

Jonas Gustaitis. Antanas, ir Janina 
Petraičiai, Juozas ir Josephine Neve-
rauskas, J. V. ir X. Y. 

89 doL: Geelongo lietuvių parapija 
— Australija (anksčiau 90 austr. dol.). 

rielė, J. Gineitytė (Australija), 0. 
Kruopienė. O. Neverienė, J. E. Eker-
taitės, O. SubaČienė. B. Pūras, A. Ei-
dėnas. R. B. Tervydžiai. Z. E. Molie-
jai, D. S. Radvilai, A. Kriščiūnas. 0. 
Sturonienė, K. Jameikienė. D. Var-

74 dolerius: Brigita Starinskie- nas- A- L'mbražiūnienė. Z. Prūsas, A. 
nė (Australija). Stasys Dargvainis i Dumbrienė, J. Jurgutienė, K. Valai-
(Australija), Jozeia Karpuskiene J ^ v - Jokūbaitis, J. Siparis, P. Gai-
(Australija), Australijos Lietuvių Ka- ' d a u s k a s - v - Andruhonis,, S. Paketūra, 
talikų Federacija, Melburno Lietuvių i K- Gaputis, O. Budreikienė, V. N'aru-
Katahkių Moterų Draugija (Australi-' ševičius, Marąuette Parko Namų Sa
ja), vminkų Dr->a, A. Joncha. 

68 dol.: Kun. Albinas Spurgis (Aust- C S a paskelbti aukotojai, kurie auko-
nahja). į ̂ °i° n e mažiau kaip 10 dol. 

56 dol.: Ateitininkų Sendraugių Chi- \ NuoSirdžiausrai dėkojame visiems 
cagos skyrius. B. J. Strazdai (Kana- aukotojams. Kviečiame visus įsijung-
da), Kun. B. Pacevifius (Kanada). ti > L K R S Rėmėjų eiles ir savo auko-
Mrs. N. Johrraon, LKRŠ Rėmėjų Lon- ™ s pagelbėti persekiojamai Bažny-
dono skyrius (Kanada). (*»« pavergtoje Lietuvoje. Mariai rė

mėjai aukoja ne mažiau 7,-aip 5 dol. 
44 doL: Agota Jančauskienė (Aust- metams, amžinieji nariai - 100 dol. 

RADIO PROGRAMA 
Samiausi* Uetunų Radio Progrtu 

a a Naujojoj Anglijoj, Iš stotie* 
WLYN 1360 bangos, veilria eekma-
dienlais nuo 1:00 lkl 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutėa 
f irs 8ią programą veda Stepo-

J. Muikna. Biznio reikalais 

ralija). Ir mecenatai — 1000 dol. 
40 doL: J. Grybauskienė, 

činskas ir B. Bredetienė. 

Aukotojai 
gauna kvitus ir jų aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių. Už narius 
daug meldžiamasi ir aukojama dau
gybė šv. Mišių. Rašyti ir aukas siųsti: 
L. K. Religinės šalpos Rėmėjų Vy
riausioji Valdyba, 882S So. Talman 

JO dol.: Jonas Misevičius, Dr. P. A v e ^ Chteago, M. $0629 USA. Rėmė-
Jaras, V. Ignaitis, J. Šidlauskas ir i.u skyriuose aukos įteikiamos jų val-
East Chicagoe Lietuvių Bendruomenė 
B. Beleškienė. 

33 dol. 

£ dol. 

E. Tamošaitienė. 

B. Petkevičius. 

Jonas Misevičius. 

kreiptis j : BaJttc Flerftstt — gėllę 
brt dovanų krautuvę, fi©2 Ė. Broad-
w*^, 80. Bostoa, Mass. letefosaa 
\ N 8-6488. To* p*t 
1lM»raitW r > i - » - r m -

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

Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymą* 

MIGLINAS TV 
2S46 W. 69th S t — TeL 776-1486 

M 1 S C E L L A N E O U 8 

NAMIj R E M O N T A S 
P R I E I D A M A K ATS A 

Tata&a ir naujai iran&-iti v o n i a * 
virtuves tr naujas lubas , į r e n g i u 
kambarius rūsy. D a ž a u . 
Zigmas. TeL 651*0625 v 778-0838 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, HL 60632. teL YA 7-6680 

»-•«- H M M *Jkfm 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir {dedu saujų* pe

čius. Pigiai išvalau ir aJyvimus per
dirbu dėl dujų. Įdedu vaadess Šil
dytuvus. Kreiptis — 

A BANYS — 447-8801 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūiiių grindis 
2. BUBNYS — TeL BE 7-6168 

Jvalrtų prek ių otuMrtnklsuu moto 
ciklai ša ldytuvai , m a i s t a s , doleriniai 
CUKTIF1KATAI I R A C T O M O R r M A l 
00SMO8 PARCELS EXPRES8 
SIUNTINIAI i LIETUVĄ 

S501 W . SSth St , Gbloaco, UL StMSf 
SSSS S. Hatated, Obloaajo, m . SOSOS 

TeL W A &-S7S7; 1&4-SS9A 
V, 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
S a m u , maš ina , sveikatos ir gyvybes 
Namų pirkimas bei pardavimas 

Batų nuomavimas 

BUD'S RE A LTV 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
Tel. 254-5551 

Dide l i s sk lypas , 5 kamb. bungalo'w. 
68 i r Wbipple . Retas pirkinys. K e -
branįrlal. 

2 p o 6 k a m b . 3 mleg. Svarus. G e 
ras. Teisinga kaina. Marąuette Pke . 
Puiki proga l ietuviui . 

4 p o 5 kamb. 40 p. sklypas. Naujas 
š i ldymas . Marąuet te pko. apyl. 

b b a t a i ir 2 biznio patalpos. Gražus 
namas . Marąuette Parko centre. P a 
l ik imas — r e i k i a skubiai p a r d u o t 

Insurance — Income T a i 
N o t a r y PubUc 

SIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

reikalingas. Svarbu turėt gerą 
Mechaaical Die Set patylimą) 

Susitarimui kreiptis i 

ME. LANCE CIEPIELA 

2 5 4 - 7 6 0 7 
BL0OMFIELD INDUSTRIES 

An Kquai Opportunlty K m p l o y e r 

MACHTMST O R 
MATVTENAJiCK > I E O H A ^ ^ C 

Snvall. rapidly >įxpanding j o b s h o p 
needs produet ion manajrer t o m a i n -
tain, s e t - u p and repa ir produe t ion 
eąu ipment . oonsistinjr of la thes , s a w a 
and reamers . E x c e l l « n t s a l a r y a n d 
benefi ts t o the m a n vrho can contr i -
bute to o u r cont lnued gTOWth, S u p e r -
viaory eTcperi^nce he lpfu l . Cal l J i m 
betwe<vi S and 5. a t 439-5S50. 

MAINTENANCE 
C U S T 0 D I A N 

To oversee maintenance of religious 
institution. Knowledge of plumbing, 
electrical skills, building maintenance 
and operation essential. Ideal for 
capable couple, wif e to assume kitcfaen 
supervision. Apartment on premises. 
Fringe benefits, paid vacation. Saiary 
open to discussion. 
Call 482-8000, Monday ihrougb Friday, 

9 AM. to 5 P..VL 
An Egual Opportunlty EmployeT 

GENERAL MAINTENANCE 
vVeiding and electrical experience 

necessary. Apply 

INdNERATOR INC. 
3815 S. Lazamie Ave.. Cicero, 111. 

Fhone — 656-3553 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N O T A R Y PCBLIC 

INCOME T A X S E R V I C E 
Tvarkingai patarnauja v isais Rea l 

Estate reikalais. B« to čia veikia ! 
Kotariatas. d a r o m i ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pllietybžs pareiški
mai ir Jvairūs blankai. 
4259 So. >Iaplewood, CL 4-7460 

t M « M M 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 
— Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave„ 778-22S3 
H T « mm m » i » w 

BCACBIN'EBY MAINTENANCE 

M E C H A N I C 
Prinuting and bindery eąuipment 

4525 N . Lincoln Ave ime 
diicago, Illinois 

VYRAI IK MOTERYS 

I0<* — 2,)% — ;>(„£ pijęlau mokės i t 
ni apdraudą niH) u^ides i r au tomo
bil io I»l-

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208*4 We»t 95th Street 

Chlca«o. Illinois 
Tel. i.\ |.««.Vt 

7» dol.: Stasys Šutas (Australiia) 

dyboms, '.unos išduoda kvitus. 

L. K Religines talpos Rambių 
Vyriausioj Valdibs 

M O V I N G 
SERfeNAS perkraasto baldas Ir ki
tas daiktas. Ir i$ toli miesto leidi
mai br pilna apd-ands. 
2047 W. 67fh Flacs — WA 5-8063 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraust i* perkranatymaa. 
jvabia s t s U i m y 

828 WEST 8 4 t h P L A C E 
TeL FRontJar 6-1882 

W a n t e d 

BROIL C O O K & 
FRY COOK 

JACK GIBB0NS GARDENS 
147th and Oak Park Ave, 

TINLEY PARK, ILUNOIS 

Tel. — 687-2331 
Ask for Dorothy Lynch 

HELP WANTED — MOTERYS 

CHEF — Summer Employment 
Kxp^rienced Reataurant C h e f 
tv» n ianaf" n e w Kitc i i en a t 

RAVIN'IA 'FESTTVAI,. Hi^rhland Park . 
Al A Carte Menue of A m e r i c a n a n d 

Continental Cuisine. 
Exce l lent sa.lar>- and benef i ts : 

G A P E R ' S C A T E R E R S 
S32-4»3o 

HELP WANTED — MOTERYS 

COOK - H O U S E K E E P E R 
for EMerly P r i e s t 

Somp nursinx car«- rtHjuired. 
T.ive in N o r t h s ide. 

Sa lary Open Ref. Re«iuired 
Roply : B o x I> 647 

22S W. U'a^hincton S t r e « 
Chicago. IUinois 6060H •• . 

SRLfiD GffiL RND ALSO 
KIT. HELPER — NIGHTS. 
HOMESTEAD RESTAITRANT 

I21st aad Vincennes, Blne Island 
Phone — 385-2570 

MERCHANDISECLERK 

Renridte taos 
rie ske lb ia* "T>rau«eH. 

Individual will fili customer orders 
in our loop office. 

25 E. WasMn^ton Street 
Thi8 position offers good staring 

salary, complcte corapany beaeftts 
i and tremendouR advancement po-

Olaneoe family with 6 childn aeeds tentiaL Call for appt 

LIVE-IN H0USEKEEPER *T. G. B ™ , - 644̂ 400 
Other help employed. rr«n room, į LJTrON DENTAT, PRODTJCTO 
top salary and home for right 
person. Recent references. Some 
English necessary. TeL 835-4018 

SKELBKTTES "DRAUGE" 

2615 Harrison, Bellwood, ITL 
A n B o n a i Opportnrrttr EmpIoy«r 

Platinkite "Draugę". 

i 
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KEUETAS VALANDŲ SO PREZIDENTO ŽMONA 
Prieš kelionę j Sovietų Rusiją 

GRAŽINA KRIVICKIENĖ 

Nuotaika yra rtiūri ir įkyri susirinkusių svečių minia. Vežė-' 
Baltųjų rūmų spaudos skyriuje, jai ir karietų palydovai buvo pa-
Ski-tingos yra nuotaikos, kai yra'apupftg 18 šimtmečio drabužiais 
tproga dalyvauti su prezidento — livrėjomis, baltais, perukais, 
žmona. Prezidentienės 
jt 
niai. Čia paminėsiu tik keletą' gybos jaunuoliai bei vaik 
įdomių valandų, praleistų su ja vintiaji prie kelio, kuriuo važiavo 

vo įdomu 11 urėti, k a i eilėje ėjo, 
pasisveikinti su Njxamene apie 
100 aukštąsias vietas užimajuuų-
jų žmonų. Ypač ambasadorie-
nės buvo viena už kitą gražiau 
pasirėdžiusios. Kadangi arbatėlė 
buvo 3 vai. p.p., tai europietės, 
Pietų Amerikos ir sekretorių žmo
nos dėvėjo neilgomis suknelėmis 

DEMONŠTKAN O (iAJUES-
TINGOS SESERYS 

Illinois gaiL seserų sąjungos 
narės demonstravo prie Cook 
apskr. ligoninės Chicagoje. Jos 
reikalauja padidinti atlyginimą 
2 0 ' ; . Joms pasiūlė pridėti po 

ar kostiumėliais, kelios buvo su Į 31 doL mėnesiui, bet jos tuo ne-
pareigas napoleoniškomis Kepurerrus.Taip, kepuraitėmis. g imt i sudarė A- patenkintos. 

liexa pasigėrėtinai ir malo- pat pasipuošę buvo ir garbės sar-' 

C H I C A G O S Ž I N I O S DRAUGAS, šeštadienis, 1971 liepos 

PRI( .£EĖ 4 JAUNUOLIAI 
Įvairiose vietose liepos 4 d. 

prigėrė keturi Chicagos kelioli-
kamečiai. 

PAS ORTODOKSUS 
Į Chicagoje vykstančio gra i 

kų ortodoksų kongreso banke
tą buvo pakviestas ir kardino
las Cody. Jis pasakė kalbą, ku
rioje pabrėžė, kad atėjo laikas 

iškilmėse, priėmimuose ir kt. 

Vėžiu sirgusio pagerbimas 

Xixonienė ir kiti su ja atvyku
sieji. 

Po trumpų draugijos atstovo ir 
Jaukioje Baltųjų rūmų biblio- į prezidentienės dedikacijos kalbų, 

zijos ir .Afrikos tautų atstovu žmo p A a T C A P , P L £ Š I > L 4 I 1 
v<JWuU ' M ^ nos, dėvėjusios daugia-usia ilgais 

tautiniais drabužiais. Mes turėjo- Chicagoje paštų apiplėšimų į užgydyti visuomenės sio k ras -
me viešnių sąraią, kuriame džiu-!>T a teveik t r i * k a n u a daugiau, I to ir viso pasaulio žaizdas, nu-

| negu kituose didžiuosiuose JAV i skaidrinti sugyvemmą ta rp ra-

tekoje, kukliose iškilmėse NTixo-į Xixonienė 
nienė įteikė prezidento vardu skir j "įkurtuvių 
tą atŽymėjimą "Courage Aword" 
buvusiam keletos filmų aktoriui 
VVilliam Gargan. Ji trumpai api
budino jo veiklą ir siaubingą li-

Pries 14 metų Gargan susirgo 
gerklės vėžiu. Reikėjo jam daryti 
operaciją ir paaukoti balsą, kal
bą, kad būtų išgelbėta gyvybė. 
Tačiau jis kvėpavimo kontrolės 
ir stiprios valios dėka, nuolat la-
vindamasis, pradėjo kalbėti. 

Priėmęs iš Nixonienės atžymė-

pasodino simbolišką 
medelį, tuo pradėda

ma 200 metų Amerikos gyvavi
mo paminėjimą. Paskui su vi
su būriu žmonių lankė puošnų 
poros Šimtmečių senumo gyvena 
mąjį namą, kuriame grojo kame
rinės muzikos orkestras senais mu 
zikos instrumentais. Orkestro 
dalyviai vyrai ir moterys buvo 
pasipuošę taip pat 18 Šimtmečio 
drabužiais ir grojo George Wa-
shingtono mėgiamas melodijas. 

gu buvo matyti Pabaltiečių ai-
stovių pavardes. Štai, įeina Ona j m i e s t u o s e 
Kajeckienė, Lietuvos atstovo žmo 

Susirinkusieji apie 350 asmenų 
apžiūrėjo 25 akrų sodą. Po to bu-

įmą, įvertinantį jo pastangas vė-jvome pakviesti po didžiule pala-
žio ligos pasekmėms nugalėti ir i pine priešpiečiams. Valgiai bu

vo pagaminti taip pat pagal ano suteikti vilties nelaimėn pateku
siems, jis pabučiavo prezidentie
nę ir dėkojo, kalbėdamas savo-
tisUcu balsu. Jo tariami žodžiai 
buvo neaiškūs. Kalbant krūtinė 
smarkiai kilojosi, garsai girgždė
jo, šniokštė. 

Su juo drauge atvykęs Ameri
kos Vėžio ligų draugijos pirmi
ninkas pasiūlė korespondentams 
nesivaržyti paklausinėti Garganą 
apie jo dabartinį gyvenimą, sa-

kjkotanpio Virginijos virimo re
ceptus. Po priešpiečiu korespon
dentai buvo pavėžinti ligi auto
busų senoviškose aksomu išmuš
tose ir auksu pagražintose karie
tose su ketvertu gražiai nušer
tų juodbėrių. 

Priėmimas 
ambasadorių žmonoms 

Prezidento ir prezidentienės iš 
vijautą ir ligą. Kai aš paklau-1 vykimo į Belgiją ir Sovietų Są-
siau, a r yra jo gerklėje įstatytas i jungą išvakarėse Nixonienės su-
koks aparatas, padedąs garsus pa Į ruoštoje arbatėlėje buvo 
paversti žodžiais, jis nusišypsojęs 
atsakė, kad gerklėje nesą jokio a-

na, už jos netoli Latvijos atsto- " ^ u pradėjo skirstytis viešnios 
vo žmona Dinbergs. Labai ele
gantiškai buvo pasirėdžiusi Pran 
cūzijos ambasadoriaus žmona 
Jacąues Kosciusko - Morizet. So
vietų ambasadoriaus žmona į ar
batėlę neatvyko. 

Kai viešnios suėjo į valgomąjį, 
kuriame buvo pilstoma arbata, 
kava ir stalas, papuoštas gėlėmis, 
apdėtas nedideliais sumušti-
nukais ir pyragaičiais, korespon 
dentės, apstojusios Xixonienc, 
klausinėjo apie jos pasiruošimus 
ir kelionės programą Belgijoje ir 
ypač Sovietų Sąjungoje Ji sakė, 
kad Maskvoje lankys teatrus ir 
vyks prie Juodųjų jūrų. Jūsų ko
respondentė priminusi preziden
tienei, kad jos tėvynė Sovietų pa
vergta, palinkėjo jai sėkmės ir 
laimingos kelionės. Nixonienė pa 
davė ranką atsisveikindama. 

Nixonienei atėjus į valgomąjį, 
apie ją būrėsi ambasadorių žmo
nos, kalbėjo su ja ir O. Kajeckie
nė . Vėliau O. Kajeckienė man 
pasakė, kad ji prašė prezidentie
n ę bent iš tolo perduoti linkėji
mus nelaimingam Lietuvos kras-

sių. tikybų ir pačiose šeimose. 
PRIŽIŪRĖTOJOS 

Chicagos miesto susisiekimo 
ir korespondentės, nes kelios ten vadovybė, priėmusi pirmą au-
buvusiųju kitą dieną drauge su tobuso šoferę moterį, dabar pa-
prezidenui turėjo išvykti į ilgą j skyrė 16 moterų prižiūrėtojo-
kelionę. mis bilietų pardavinėtojų. 

Brangiam tėvui, 

A. t A. PETRUI ERINGIUI mirus, 
mielus ONtJT? ir LE0NJJ SABALIŪNUS ir šeimą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Zigmas ir Brigita Jakimčiai 
Lionginas ir Jūrate Pečiu ra i 

Ann Arbor, Mk-higan 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad Lietuvoje-. Kaune, 1974 m. birželio 26 dieną mirė 

para to. Buvo kiek nejauku, kai 
jis tuoj pa t nusirišo kaklai raistą, 
prasegė marškinių kalnierių, po 
kuriuo buvo kumščio didumo 
skylė. W . Gargan pademonstra
vo, kaip jis giliai įkvepia orą ir 
jį kontroliuojamai iškvėpda
mas liežuvio pagalba taria Žo
džius. Jis pasakė, kad dabar va
žinėja p o Ameriką su praneši
mais ir yra parašęs apie savo 
gyvenimą knygoje, pavadintoje 
"Dėl ko aš"?" rVvTiyme?") . 

Sodininky-Rtės draugijos ūkyje 

Saulėtą gegužės dieną, kai dar 
btivo pats tulpių, narcizų, azali 
jų, g&cinijų ir kitų gėlių bei krū
mų žydėjimas, nedidelė korespon 
dentų grupė atskiru autobusu va 
žiavome į buvusį George Wa-
shingtono 25 akrų ūkį River 
Farm, Va., paskendusį medžiuo
se, žaknnynuose ant kalniuko 
prie Potomako upės. Tai yra 
buvęs vienas ii penkių ūkių, pri
klaususiu pirmajam Ameri
kos prezidentui. G. Washing-
tonas vertino ir brangino lį ūkį, 
dažnokai cia pasikviesdamas sve
čių. Jis laikė vokietį sodininką, 
kuris išgražino ir palaikė gra
žius parkus ir gėlynus. Ūkis bu
vo atitekęs Washingtono palikuo 
nians, o 1919 metais parduotas 
M. Mathesonui. Jis pataisė ir pa
gerino gyvenamąjį namą, kitus 
pastatus ir sodus. 

River Farm, Va., pasidarė pla
čiau žinomas, kai jį norėjo .pirk-į 
ti Sovietų valdžia. Pasipylė gy-j 
ventojų protestai, ir JAV kongre
sas atskiru aktu paskelbė ūkį A-
merikos praeities paminkline vie
tove. 1973 m. su privačiu asme
nų pašalpomis ir daline valdžios 
parama ūkį įsigijo Amerikos So
dininkystės draugija. 

P. Nixonienė buvo šios drau
gijos pakviesta iškilmingam A-
merikos Sodininkystės centro ati
darymui. Si vieta dabar bus skir
ta moksliniam, profesiniam sodi
ninkystės plėtimui skatinti, su
teikiant žinių sodininkystės mė
gėjams. 

Nixonienė į ūkį vyko laivu Po-
tomak upe. Prie kranto jos ir 
su laivu plaukusių sodininkystės 
drajugijos ir valdžios atstovų lau-

' kė trys keturiais arkliais pakinky
tos karietos, kuriomis atvykusie
ji buvo vežti iki sodybos. Cia 
juos gausiomis ovacijoms sutiko 

tui bei žmonėms ir palinkėjo lai-
priim-1 rningai nuvykti ir sugrįžti. 

tos svetimų valstybių amba-; Kai prezidentienė išėjo iš val-
sadorių, vyriausybės departa- ' gomojo, didžiausio dėmesio cent-
mentų sekretorių žmonos. Bu- i re liko viceprezidento žmona.Pa-

Gražiausiose savo amžiaus dienose iškeliavus amžinybėn 

A. t A. Ričardui Bendoraičiui, 
jo seserį dr. IZOLDĄ ir jos vyrą LEONĄ RADVILUS i r 
mirusiojo TĖVUS nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Janina ir Narimantas 1 driai 
Rūta ir Arūnas L "driai ir 
Vincė Udrienė 

Ona Užkuraitiene-Baukaitė 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje 3 dukterys : 

Zitutė, Birutė ir Dalytė, sūnus Gvidukas, 5 broliai: Juo
zas, Pranas. Alfonsas, Mečislovas ir Algimantas; Ame
rikoje — Chicagoje teta (motinos sesuo) Marija Delta 
ir tetėnas dr. A. Delta; Waterbury pusseserė Ona Bra-
dūnienė - Valaitytė ir pusbrolis Jurgis Valaitis. 

Smulkesnių žinių suteiksime vėliau. 

Nuliūdę — Teta ir tetėnas 

Ar t imam mūsų draugui miškininkui 

A. t A. Prof. JUOZUI RAUKČIUI 
m i r u s , 

žmoną ONĄ ir SEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Sofija, Elena ir Česlovas Rukuižog 

A. t A. BRONIUI ZVIRZDŽIUI mirus, 
didžiausiame skausme likusiai žmonai ZITAI su šeima; mo
t inai KAROLINAI 2VIRGZDIENEI, broliui VYTAUTUI ir 
visai giminei reiškiame giną užuojautą ir kartu liūdime. 

J ieva ir Juozapas Paškevičiai 
Aldona ir Juozapas Stasiuliai 

su šeimomis 

JUOZAS SALKOWSKI 
(ŠALKAUSKAS)' 

Mirė liepos 4 d., 1974, 1 vai. popiet, sulaukęs virš pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Sutkutė), sūnėnas Luis 

Šalkauskis su žmona Irma, Lietuvoje 4 seserys ir vienas brolis su 
šeimomis ir artimi draugai Ieva ir Aleksas Ramašauskai su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Ave. 

Laidotuvės Jvyks pirmad., liepos 8 d. iš koplyčios 10:30 vai ryto 
bus nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Prieš 6 metus — Liepos 9 dk ną netikėtai raus apleido mū
sų mylimas ir neužmirštamas bro a ir dėdė — taurus lietuvis, 
nenuilstantis darbuotojas UetuviįKoae organizacijose tremtyje, 
vienas iš Daninavos jaunimo stov, klos steigėjų ir pirmasis jos 
administratorius 

.V A./ , 
\ v 

vi 

/' 
^ 

i t 

Kunigas Bromus 
Dagilis 

Už jo vėlę liepos 9 d. bus atnašaujamos šv. Mišios: 9 vai. 
ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Soutbfield. Mich. .Taip pat 9 
vai. ryto šv. Antano bažnyčioje, Detroit, Mich., ir Kaune — 
Lietuvoje. 

Liūdesiu prislėgti, nuoširdžiai prašome jo draugus bei pa
žįstamus prisiminti a. a. Kunigą Bronių savo maldose, kurio 
gyvenime meilė Dievui, lietuviški reikalai ir žmonių vargai bu
vo jo darbo tikslai. 

Viešpaties amžinoji šviesa tegul nuolatos jam šviečia. 

NuliOdę GLMINfcS 

Laidotuvių . Direktoriai 

MSŽHH&EYANS 
6845 SOUTH TVESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDinONED KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u Y i i D i r e k t o r i a i 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnia Avenue 
Telefonai: LR 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S I R S Ū N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. - T e l e f . GRovehilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Ave„ Cicero T0wnhalf 3-2108-09 

AIKATft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. 
ALBINA ZAGUNAS 

BOUBLYTt 
Gyveno Chicago, Illinois. Marauette Parko apyl. 
Mirė liepos 4 d., 1974, 3:30 vai. popiet, sulaukus 80 m. amžiaus. 
GimS Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Kvetkų parapijoje, Andrišio-

nių kaime. Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuiiMime 2 dukterys: Adelė ir Bemiee Zagu-

nas, sūnėnas Paul Boublis su šeima, švogerka Veronika Pranslcus su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė Moterų S-gos 67-tai kuopai. 
Kūnas bus pašarvotas Šeštad., 4 vai. popiet, Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės jvyks pirmad., liepos 8 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią^ kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j S'-'. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys ir kiti gimines. 
Laid. direkt Donald A. Petkus. TeL 476-2345 

A A. 

PETRONELLA THOMAS 
Gyveno 1729 W. 99tk Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 5 d., 1974, 1:15 vai. ryto, sulaukus 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sunūs Herbert Joseph Bud-

riek. anūkė Patricia Dee Budnck, anūkas Herbert J. Randall 
Budrick ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

, Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, liepos 6 d., 6 vai. vak. 
Lack-Lackawicz koplyčioje, 2421 W. S9th St. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. liepos 8 d. ii koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sunas ir anūkai 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel RE 7-1213 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvuj L*!dotovtq Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. 
$807 S. LITUANICA AVE. 

PHILLIPS 
TeL YArds 7-S«l 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgnia 7-6672 
2424 W. 68th 8TBEET TeL REpublic 7-1213 
11023 Soatfawest HCghway, Palos HlUs HL TeL 974^410 

4348 & 
PETRAS BIELIŪNAS 

CAUFOBNIA AVE. TeL LAfayette »»S57J 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

3240 SO. HALSTED STREET TEJL — OA fc-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS IVAIRIAUSTŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-19U 

8319 S. 
JURGIS F. 

LITUANICA AVE, 
RUDMIN 

Tel: T Arda 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1448 S. tOth AVL, CICEBO, CLL: Tel: OLympic 3-1003 

" ^ 4 . 

f 



DRAUGAS. Šeštadienis. 1974 m. liepos mėn. « d. 

X Lietuvio radijo forumo 
programos nuo liepos 20 die
nos bus nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro šeštadieniais. Laikas — vie-

ina valanda anksčiau. 
X Lietuvių Kultūros klubas, 

| Union Pier. Mich., yra įsijun-
įgęs į New Buffalo vasaros fes-

X Kun. Vytas Memenąs, t i v a l j j ^ ^ b u s uepos 12-14 
Will - Minooka dekanato deka-!^ Klubas pasikvietė liepos 14 
nas ir Šv. Marijos parapijos į d tautinių šokių grupę "Žilvi-
klebonas, Illinois, išrinktas Jo-: t}» vadovaujamą Vandos Stan-
liet vyskupijos kunigų senato; y ^ ^ Anicetos Mažeikienės, 
prezidentu. i šioje programoje pademonst-

X inž. Antanas Dundzila, į moti sėtuvių tautinius šokius. 
Purdue universiteto Calumet; Akordeonu palydės E. Gudonis. 
dalies kompiuterio mokslo sky
riaus vedėjas, dalyvaus šį šeš-; x M T h e Chicago Board of 
tadienį Lietuvių radijo forumo į Health N'ews Letter" liepos nu-
programoje (8-9 v. v.) ir ka l - į m e r v išspausdino ilgą praneši- Lietuvių Prekybos rūmų stipendijas gavę studentai ir mecenatai stipendijų {teikimo iškilmėse. Iš kairės: 
bės apie kompiuterio techniką, j " ^ kad jų ištaigoje dirbanti gen. Frank Savickas, Neringa Ambrazaitytė, Algis GI amba, Nora Sugintaitė, Illinois valst. atst. VValter 
naujus patobulinimus ir išradi- i Marija Prunskytė, turinti ma- Kozubowski. Rimantas Genčius, Vida Eidukaitė, Walter Rask-Rasčiauskas, Renee Tarvidaitė. J. Kukanza. 
m u s j gistro laipsnį iš ispanų kalbos,, valst. atst. Robert Terzich, Bruno Bikulčius ir Liet. P rek. rūmų pirmininkas Petras P. Vilkelis. 

x "The New WorkT. Chica-! paruošia apie sveikatą ispaniš- _ ^ Nuotr V. Noreikos 
gos arkivyskupijos savaitraštis,!kai straipsnius, kurie spausdi-
liepos 5 d. laidoje įsidėjo ilgą į narni ispaniškuose laikrašėiuo-
kun. J. Prunskio straipsnį apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje ir 

I vi&us, Vyto Shukte, Teodora 
; Kuzas, Albertas Kerelis, Bruno 
| Gramontas, Stanley Balzekas, 
Jr., Ed, Mankus ir kt. 

tas Dočkus. Algis Modestas, 
Petras Griškelis, Kostas Rep
šys ir Jurgis Janušaitis. Visi 

Buvęs i buvę hanaviskiai. 
Nutarta šį suvažiavimą ruoš-

FVYKS HANAU STOVYKLOJ 
GYVENUSIŲ LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Pokario metais, tėvynės ne
tekę, lietuviai apie penkeris me
tus praleido tremtinių stovyk
lose, daugumoje Vakarų Vokie
tijoje. 

ti šių metų rugpiūčio 31 ir rug
sėjo 1 d., atseit Darbo Darbo 
dienos savaitgalį. Jaunimo cent
re, Chicagoje. 

Suvažiavimo metu numatoma 
akademija, dainos - literatūros 
vakaras, iškilmingos pamaldos 
ir suvažiavimas baigiamas ban
ketu su linksma trumpa pro-

Viena iš didžiausių tremtinių i gramą Taip pat planuojama 
stovyklų buvo Hanau, a.M. Jo- i | S U r e n g t i b u v . hanaviškių ir vė-

se ir naudojami jų programose 
Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinės du korespondentai 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
komunistų naudojamą prievar
tą bei persekiojimus prieš ^ l ^ a t ^ n g ^ ^ ^ į į g ^ ' j B k 
giją praktikuojančius žmones. _ g e r g a į ^ ^ S v . Kryžiaus 

ligoninėje. 
x Paul Putrimo krautuvėje. 

Tai jau kelintas straipsnis, ku
rį šis savaitraštis įdeda savo 
puslapiuose. 

X A. a. inž. Kęstutis Sima
navičius. 40 m., mirė New Yor-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHI
TEKTŲ IŠVAŽIAVIMAS 

Tradicinis Amerikos Lietu-
1446 S. 49 ct„ Cicero, galima ""u inžinierių ir architektų są-
gauti pirkti "Draugą" atskirais J^S^s narių, šeimų ir svečių 

j išvažiavimas įvyko Algirdo Ka-

kas susitvarkė su grupe bri-1 netas, vad, muziko Fausto Stro-
džo žaidėjų, kurie parodė dide
lį sugebėjimą prie kortų stalo. 

Šeštadienį vakare apie 60 da
lyvių susirinko pasiklausyti mū
sų priaugančio talento. L. La
pienė pasveikino visus susirin
kusius ir palinkėjo sėkmės jauke. Paliko žmoną (Babarskai-j egzemplioriais. 

•«\ -i w, A^-^J*. i*. K^H„C. TVV. I i raicio "Gintaro" vasarvietėje, niesiems programos dalyviams 
tę), 1 m. dukrelę ir brolius To- y rw * n f« n a t t «_ on<i rfVrfc- T- • ~ ».. , • . . ,,. ,. • 
**V i A, * fi„o M c i i ^ J Antanas ir una cers- Tjmon Pier, Michigan. Nors Kerebene l ^ i n t T e i ^ ^ a n k S Č i 3 U gyWDę E a S t S t - o r a s i r ^ u v o tote. kokio da-hmo parapijos kleboną, Vladą, j ^ m § i u o m e t u ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
Algį. Joną ir seserį Zuzaną Ra 
jeckienę. Chicagoje gyvena bro
lis Vincas. 

x Kun, i. Borevičius, SJ, šį 
sekmadienį laikys šv. Mišias 
hetuviams Union Pier, Mich., 
Gintaro vasarvietėje 10 v. r. ir 
Beverly Shores. Ind., Šv. Onos 
bažnyčioje 12 vai. 

x "Sonntagspost". Chicago
je ir Mihvaukee mieste. Wisc.. 
leidžiamas vokiečių dienraštis, 
birželio 30 d savo laiškų sky
riuje išspausdino Racine gyve
nančio lietuvio pedagogo dr. 
Ad. Palaičio rašinį, kuriame jis 
iškelia Lietuvos ir kitų Sovietų 
pavergtų kraštų rusifikacijos 
problemas, primena artėjančią 

programos parengė
ja, ir vadovė, supažindino su 
menininkais. 

Jauniausias aktorius Alber
tas Kerelis, jr., padeklamavo, 

vena Chicagoje. Atnaujindami nesutrukdė pravesti plačią spor 
prenumeratą, jie prisiuntė nuo- ūn^ kultūrinę i r pasilinksmini-
širdžius linkėjimus ir 8 dolerių m o p r o g r a m ą . 3 6 asmenys už-papasakodamas"apie ~savo ne^ 
auką. Labai ačiū. į siregistravo vienai arba dviem j laimę, kurioje dalyvavo jo my-

x Dr. J. Manelis, Sylvania, nakvynėm ir porai dienų atos- į limiausias balionėlis ir geriau-
Ohio. prie prenumeratos mo- loginės veiklos vasarvietėje, j gįas jo draugas katinėlis. Dai-
kesčio pridėjo 5 dolerių auką. i k111" Karaitienė visus pavaišino j nė Kerelytė išreiškė eilėraščio 
Dėkojame. į skaniais ir įvairiais lietuviškais I formoje savo meilę Lietuvai, 

j _ „ . . ,. : valgiais, i kurios ji dar niekada nėra ma-
x Ieškoma moteris, galinti « _,- . i. I~ . S .^ -..- . . . --~-.. -*. 
.-.. -ir&M • * r Sportine programa buvo ati-įciusi. Raminta Jautokaite. 6-to 

. . A, . . darvta golfininkų, kuriu apie i skvriaus mokinė, paskaitė savo 
ir kartu evventi. Atlyginimas . . , . „ . , , . . . . . .• .-... 

, . * , . . pora tuzmų pasivaržė Wvnd- i kurinį, aprašant} nuotvkius, ei-
w r f i . ? 5 b k * m b * j W i c k golfo laukuose, St. Josephįnant namo iš mokyklos. Ronal-

' rajone. Dovanos buvo duoda- j das Martinkus išliejo savo sie-
x Dabar patogus laikas ati-: mos tik tiems dalyviams, kurie j lą ir jausmus piano aiduose, iš

daryti taupymo sąskaitą MU-: sukorė 36 skylių rezultatus. Ge- i reiškiančiuose melodiją iš dr. 
TUAL FEDERAL B-VfcJE. \ riausiai pasirodė svečiai. Dr. iživago. Gintarė Kerelytė su-
Moka 51 s iki 7*4% nž padėtos Osvaldas Nakas (185) su sū- griovė mūsų įsitikinimus, kad 
pinigus. Dėl smulkesnių taupy-. sūnum (183) paėmė abi pirmas vasaros stovyklos yra pavydo 

pavergtų tautų savaitę ir liepos Į mo sąlygų atsilankykite 2212 vietas. Inž. Jonas Cinkus (193) vertos. Tai buvo jos pačios, 
14 d. ruošiamą Wisconsino lie- W. Cermak Rl., arba skambin- ir inž. Petras Kiršinąs (194) : premijuota, kūryba. Javita Ke 

lios, sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Kun. Petras Ci
nikas sukalbėjo invokaciją. Ba-

je gyveno apie keturis tūkstan 
čius įvairaus amžiaus Uetuvių. 
Karo metu išgriautose vokiečių 
kariuomenės kareivinėse bena
miai lietuviai Hanau įkūrė sa
votišką "respubliką", kur sėk
mingai veikė mokyklos, įvairios 
dirbtuvės, organizacijos, paš

ilau iš jų šeimų išaugusių me
nininkų dailės parodą. 

Menine suvažiavimo dalimi 
rūpinasi Birutė Kočicienė, 617 
Recond Ave., Libertyville, UI. 
60048. Telef. 312 — 362-0019, 
ir Algis Modestas. 

Visais suvažiavimo reikalais 
tas, buvo leidžiama sava spau- g a l i m a k r e i p t i s į komiteto pir-
da. Ir anų dienų išgyvenimai l i - ; m i n i n k ą Povilą Gaučį. 3222 W. 
ko istorijai, kaip akivaizdūs liu- Į jjarąuette Rd. Chicago, I1L 
dininkai. ženkliną dvidešimtojo 
amžiaus ir mūsų tautos trage
diją. 

Šiais metais sukanka trisde
šimt metų. kai netekome savo 
tėvynės ir dvidešimt penkeri 
metai, kai įvyko didžioji emi
gracija, ir lietuviai pabiro pla-

liaus rengimo komiteto pirmi- \ ^ i a m e . Į T & i e š k o d a m i P3*" 
ninkas Stanley Molis pakvietė j tov

r^10 lakuruno. 
svečius prie garbės stalo: g e n e - i 0 J " 1 P° k e t v x r č l ° ***> ™et* „ , . , , T T. x ,. i Chicagoje gyveną hanaviskiai rabnę konsule Juzę Daužvardie-,.., ... . Ar J , *̂ Z . .,, , o - i iškele mmti, kad reikėtų dar nę. senatorių Frank Savicką, , _. .:' . , * TT , , „ , ,. . . , . . kartą suvažiuoti buvusiems Ha-Martvną Gudeli, Valerijoną sim-. •• , , ,. . . , ,* _. . -- .. ZT J i nau stovyklos lietuviams nuo-kų, kun. Petrą Ciniką, Teodorą,-. ... , , . , , , . . . . . Vv_ i • „r i sirdžiam pabendravimui ir drau Kuzą, Aldoną Daukuvienę, Wal- ge prisiminti stovyklinio gyve

nimo dienas, darbus, ryžtą ir 
žvilgtelėti į dvidešimt penkerių 
metų laikotarpį, ką buv. Ha
nau lietuviai davė išeivijoje gy
venantiems lietuviams įvairiose 

ter Rask-Rasčiauską, kun. A. 
Stasį, kun. dr. J. Prunskį ir 
Liet. Prekybos rūmų pirm. Pet
rą Vilkelį. 

Stanley Molis pakvietė Preky
bos rūmų pirm. Petrą Vilkelį pa- i gyvenimo šakose, 
sveikinti svečius. Jis padėkojo! Iniciatoriai sudarė Hanau 
visiems už Stipendijų fondo pa-' stovykloje gyvenusių lietuvių 
rėmimą. Stanley Molis tęsė nu- \ suvažiavimui ruošti specialų ko 
matytą programą, paminėda-1 mitetą, kuriam vadovauja buv. 
mas, kad Prekybos rūmų vienas I tos stovyklos ilgesnį laikotarpį 
iš uždavinių — rūpintis jaunimo; komiteto pirm. Povilas Gaučys. 
stipendijomis. Yra sudarytas į Komiteto nariai: Birutė Koži-
net specialus tam reikalui komi- cienė, Julija Valdienė. Stasys 
tetas iš Vito Šukio (pirminin
ko), Charles D. Macke, Bruno 
Gramonto ir Kazimiero G. Ok-
so. Šukiui negalint šiame baliuje 
dalyvauti, S. 'Molis pakvietė j 

Džiugas. Vaclovas Kleiza, Kos-

60629, telef. PR 8-3358. 
Julija Valdienė su talkinin

kėm ruošia banketą. Jos adre
sas: 7309 So. Washtena-w, Chi
cago, m. 60629, telef. 737-8534. 
Kostas Repšys vadovaus baro 
darbams. Piniginius reikalus 
tvarko ižd. Kostas Dočkus. 
Sekretorius — Petras Griškelis. 
Komitetas suvažiavimo ruošos 
darbus jau pradėjo ir intensy
viai dirbama, kad suvažiavimas 
būtų sėkmingas. 

Tikimasi, kad į ši hanaviškių 
lietuvių suvažiavimą suvažiuos 
buv. Hanau lietuviai su savo at
žalynu, kuris taip pat jau iš
augęs ne tik iš Chicagos, bet 
taip pat iš tolimųjų JAV ir Ka
nados bei kitų kraštų vietovių 

Komitetas labai pageidauja, 
kad norintieji suvažiavime da
lyvauti jau dabar registruotųsi 
pas šiame rašinėlyje nurodytus 
k-to narius. Smulkesnių infor
macijų komitetas duos ir atei
tyje lietuviškoje spaudoje. 

Šis suvažiavimas, reikia ma
nyti, ras būdą įamžinti ir Ha
nau lietuvių vardą išeivijoje. 

Jurgis Janusaitis 

tuvių dieną, kurioje dalyvaus 
valstijos gubernatorius ir eilė 
politikų 

x Petras Norkus, Hartford, 
Conn., aukojo 5 dolerius. Ačiū. 

x Aukų po 3 dolerius pri
siuntė: Vincas Kulbokas, dr. S. 
Pacevičius; 1 doL — K. Gra-
bys. Dėkui. 

kitę tel. 847-7747. (sk.) 

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

Charles Macke. Ed. Mankų,; 
Jtstetojb* narių ^ r u ^ p r i ^ r e l y ^ pravestų stipendijų įteiki-j 
kyje. I nės" muzikos piano rečitalį. Pau- j ~ ± ? * ! Z J * * ^ ~ * ^ 

Inž. Jonas Martinkus. pade- liūs Jautokas įrodė, kad jis ga- Frank Savickas, kuris per pen-
damas Moterų Pagalbinio vie-lli kurti ir su jausmu paskaityti. \kerius m e t u s &™V™ ™T* 
neto, šeštadienio popietėj visus | Marius ir Andrius Bernotavi- į stipendijas lietuviams studen-
pavaišino. Tuo pačiu laiku bejčiai užbaigė meninę dalį moder tams. Petras Vilkelis jam įtei-j 

Mutual Federal Savings 2212, . . . * . . „ L ., ... Jį ~T* .. ^ ikė Prekybos rūmų "General: •««• r w ~ „ , , i>™,4 " - - Ipenttao vyko jvainos sporti-įma muzika, sklindančia iš gi-;fe freKyDos rūmų 
West Cermak Road 
\1 7-7747. 

Telefonas 
(sk.) nės varžybos. Stalo teniso žai-ltaros stygų ir raminančių cim-

dynėse po įdomių ir sunkių ko-|bolų dusliu pritarimu. 
- - _ ; - _ „ , - , - . . x Lietau FontoLF nanai savo vų, tarp 14 dalyvių, jaunuolisj Kiekvienas programos daly-

stovyklos Dainavoje į r a S ^ P
B ^ e * ' Č ^ - Z S J ' J T S f v e t e r a n \ ^ ^ i v i s gavo mažą dovanėlę ir gilią 

jau čia pat. Nevarkite per karš-, $2.000. Kazys Abaravičius - Smlth, C I U 1 } ą P o U g ų " ^ " " H i r k a r t a i s ! padėką už jų pastangas iš visų 
čius mieste ir registruokitės Australija $ioo — iki $303. LF adre- R^vt inų susirėmimų prie Į ten dalyvavusių. Inž. Kostas 

sas: 2422 w. Marąuette R<L, Chica- šachmatų lentos laimėtoju išė-! Burba. Chicagos skyriaus pir-
go, IL. 80629, tel. 925-«S97. (pr.) 'jo inž. Stasys Virpša Dr. Na-j m i n i n t pasidžiaugė pasiseku

sia programa, padėkojo visiems 

stovyklon tel. 776-9275. 
(pr.) 

X Seselių sodyboje Pntnam, 
Conn. laukiami svečiai! Kamba
riai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir 
gaminamas lietuviškais papro
čiais. Maloni aplinka Paplūdi
miai už 4-7 mylių, puikus pusi-
nėlis. Kainos visiems prieina
mos. Prašome pranešti iš anks
to: Imma^ilat^ Conception 
Convenf; Pntnam, Conn. 06380 
teL: (203) 928-5828. (pr.) 

X RAŠOMOSIOS ma*. visom kal
bom ir gaidom, visuose modeliuose 
gaunamos CHICAGOJE: Draugą* — 
4545 W. 63rd St; ir vakarais pas A 
Daugirdą tel. 476-7399 arba tiesiai iš 
SPARTA Savininko: J. L. Giedraitis, 
10 Bany Dr., E. Northport, N. Y. 
11731. (sk.) 

X Gintaro vasarvietėje jūsų 
laukia nerūpestingos ir malo
nios vasaros atostogos. Atvy
kite ir pasidžiaukite jomis. Dėl 
visų informacijų ir rezervacijų 
prašome skambint telef. (616) 
469-3298 arba rašyti: 15860 
Lafci Shore Road, Union Pier, 
MichiCBfl 19129. (sk.) 

Dėl išvažiavimo parduodamas 
mūriiiiv gražus namas su dide
liu sklypu. Tinlcy Park, I1L 

Skambint — 532-6241 

Scholarship,, žymenį. Taip pat j 
buvo išreikšta padėka VValter 
Rask-Rasčiauskui už dvejų me
tų rūpestį stipendijomis. Stipen
dijų f andas yra daugelio asmenų 
darbo ir pasiryžimo vaisius, to
dėl visiems, besirūpinantiems 
šiuo reikalu, buvo išreikšta nuo
širdi padėka. 

Senatoriaus Frank Savicko dalyviams ir pakvietų visus į 
vakarinj pasilinksminimą, šo- i stipendiją gavo Neringa Ambro-
kius. Cia pat jis pravedė dova-1 zaitytė, Walter Rasčiausko 
nų dalinimą. Dovanas laimėjo: 
Aleksandras Traška, Kostas 
Burba ir Eduardas Lapas. 

Sekmadienio priešpietis pra 

Steponas J. Kukanza. Kazimie
ro G. Okso — Rimantas Gen
čius, kongresmano VValter S. Ko-
zubowski — Algis Glamba, kon-

ėjo malonioje bendravimo po-. gresmano Robert Terzich — Re-
kalbių nuotaikoje: dalinantis • nė Teresė Tarvydaitė, senato-

Lietuvos konsulate Chicagoje JAV Liet. Bendruomenės atstovas 
Vaclovas Kleiza jteikia generalinei konsulei J. Daužvardienei LB pa
stangomis paruoštą ir išleistą leidinį anglų kalba apie žmogaus teisių 
pažaidimą okup. Lietuvoje. Nuotr. V. Noreikos 

• Įspūdžiais ir ateities planais. 
į Po šv. Mišių ir bendrų pietų ir 
| po kelių valandų prie teniso 
i aikštelės ant ošiančio ežero pa-
jkrantes visi pradėjo skirstytis 
'prie savo kasdieninių pareigų. 

Sklandus s}x>rtinių varžybų 
pravedimas ir jų organizacija 
vyko inž. Prano Urbučio globo-

; je. Dėka jo didelio patyrimo 
! šioje srityje ir atsidavimo sa
vo pareigoms, visi skirstėsi j 
namus jausdami, kad šis sa
vaitgalis bus atmintinas ilgam 
laikui. 

Petras KlrSinas 

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ 
STIPENDIJŲ BALIUS 

Gegužės 19 d. į Beverly Count 
ry klubo patalpas prisirinko 
daug garbingų svečių. Juos ten 
sutraukė tradicinis Lietuvių 
Prekybos rūmų stipendijų ba
lius. 

Jaunimo centro vokalinis vie-

riaus Donald T. Svrinarski 
Nora Marija Sugintaitė, Preky
bos rūmų Antano Valonio prisi
minimui Vida Eidukaitė. Preky
bos rūmų Juliaus Kuzo prisimi
nimui — Bruno A. Bikulčius. 
Kun. Petrui Cinikui sukalbėjus 
maldą, oficialioji programos da
lis buvo baigta. Po to buvo Faus 
to Strolios vadovaujamo Jauni
mo centro vokalinio vieneto gra
ži programa. Jai pasibaigus — 
vaišės ir šokiai. 

Baliuje dalyvavo šerifas R>-
chard J. Elrod. teisėjai Daniel 
White. Frank Barbaro. Francis 
Butler. kongfesmanai Babe Mc-
Avoy. John J. Beatty. Michael 
J. Madigan. kun. Grant D. M. 
Noland, Aleksandras Kumskis. 
kun. Anthony Puchinskis ir 
daug kitų. 

Baliaus ruošimo reikalais rū-

Viktorija ir Justinas Mackiewichiai minėjo Q0 metų vedybinio sryveni-
mo sukaktį. 200 su viršum svečių susirinko Butterfield Country Club 
salėje juos pagerbti. Dah-vavo ir V. Mackie\n-ich:enės sesuo Julia Sir-
taut. kuri buvo pamergė vestuvėse. Mackievvichiai yra vedę 1914 m. 
birželio 10 d. Jų du sūnūs — Justinas ir" Elmer išaugino 8 vaikus r 
Mackewichiai turi 13 proanūkų. Senasis Justinas Mackievrich isteiąė 
Standard Federal Savings banką 1909 m. Nuotraukoje — bronzinė len
ta, kurią įteikė įstaigos darbininkai sukakties proga. 

KANADOJE 
— Urtė Jankutė, Mažosios 

Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus duktė, gyvenanti To
ronte, yra sunkiai susirgusi ir 
guli be sąmonės. 

— Kanados lietinių katalikų 
pinosi šešiolikos asmenų komi-j Kunigų Vienybės suvažiavimas 
tetas, kurį sudarė Stanley Mo-1 įvyks rugsėjo 10 d. Hamiltono 
lie (pirmininkas). Juozas Bace- parapijos patalpose 10 v. r. Vie

šu važiavimo metu 
su dalvviais. 

atsisveikins 

I § ARTI IR XOLrnybės sekretorius kun- Br- Turk 

šas po 25 m. darbo Kanadoje 
AUSTRALIJOJE 

— Kun. Antanas Kazlauskas. 
MIC. buvęs šv. Kazimiero lie
tuvių par. klebonas Adelaidėje, 
jau kuris laikas sirguliuoja. 
Šiuo metu jis išvežtas į ligoni
nę dėl arterijų sukalkėjimų ir 
kitų negalavimų. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Cle\elando šauliai liepos 

7 ruošia šaudymo pratimus ir 
išvyką su šeimomis. Gali daly
vauti ir ne šauliai, ypač jauni
mas, kuris nori šaudyti. Šaudy
mas įvyks Al. AndriušaiČio so
de ir miške, prie Genevos, ant 
307 kelio. Važiuoti 90 keliu. Iš
vykstama sekmadienį 1 vai. iš 
Euclid Ave. ir E. 195 gatvės 
susikirtimo. 

BRAZILIJOJE 
— liet. Kat. Bendruomenės 

choras rugpiūčio 4 d. rengia 
pietus Šv. Juozapo bažnyčios 
vargonams taisyti. 


