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* Svetlana apie rusų 
iteratūros kankinius

Stalino duktė apie rašytojų persekiojimus Sovietų Sąjungoj ir savo misiją pasauly

NEW YORK. — Naujai išė
jusiame birželio mėn. “Atian- 
tie” žurnale išspausdintas Svet
lanos Allilujevos, Stalino duk
ters, pabėgusios nuo komuniz
mo, straipsnis, kurj ji parašė 
Šveicarijoj, paskaičiusi Paster
nako knygą “Dr. Živago”, apie 
kurią buvo girdėjusi, tačiau ne
buvo skaičiusi. Knyga jai pa
darė nepaprastą įspūdį ir ji sa
kosi, kad ir jos gyvenimas pa
našus į romano veikėjų. Savo 
straipsnyje ji šaukia: “Dieve, 
Tu man davei žodžius, kurių 
aš nežinojau prieš tai. Tu man 
pavedei kalbėti tiesą žmonėms, 
viso pasaulio žmonėms taip, kad 
mano draugai Rusijoje pabus
tų iš ilgo miego ir pašoktų kaip 
šūvio pakelti, kad pradėtų gal-

> voti, kur yra žmogaus kentė
jimo ribos”. Ji sakosi, kad Die
vas nedavė jai tos laimės gy
venti čia vien tik dėl to, kad 
ji džiaugtųsi Vakarų pasaulio 
patogumais, ji čia pašaukta liu 
dyti bolševikinę tironiją.

Lenino ordinas 
Sovietų Rašytojų sąjungai
Įvykusio Sovietų Sąjungos 

rašytojų suvažiavimo proga, 
kuriame dalyvavo ir lietuvių 
rašytojų atstovai, Sovietų Są
jungos aukščiausias prezidiu
mas Sovietų Rašytojų sąjungą 
apdovanojo Lenino ordinu už 
pasidarbavimą kompartijai. Ta 
proga kompartijos centro ko
mitetas savo ilgam žody tarp 
kitko pasakė:

“Galinga partinės įtakos li
teratūros vystymosi procesui 
priemonė, rimta jėga estetinio 
darbo žmonių auklėjimo srity-

* je yra marksistinė meno kriti
ka”. Tokia kritika gali tikėtis 
autoriteto ir menininko bei pla
čiojo skaitytojo pagarbos.

Partija teikia didelę reikšmę 
TSRS rašytojų sąjungos, jun
giančios visus daugianacionali
nės tarybinės literatūros bū
rius, veiklai. Jai teks ir toliau 
padėti idėjiškai grūdinti rašy
tojus, formuoti jų marksistinę 
- lenininę pasaulėžiūrą, skiriant 
ypatingą dėmesį literatūriniam

* jaunimui.
Rašytojų organizacija turi ir' 

_ toliau veikti kaip kūrybinė są
junga, telkianti kovotojus už 
tarybinės literatūros partišku
mą, liaudiškumą, jos idėjinių pa
grindų tvirtumą”.

Žodžiu, aiškiai pasakyta, kad 
partijos kontrolė ir toliau bus 
uždėta ant rašytojų ir toliau

vyks prievarta, kurią mini “At
lantic” žurnale Svetlana Alli- 
lujeva.

Sibiro pančiai 
tikros laisvės siekiančiam 

rašytojui

Svetlana Stalinaitė “Atlan
tic” žurnale šaukia: “O rusų 
literatūros kankiniai”. Esą, nie
kas nepasikeitė nuo caro laikų, 
kada žandaras buvo pirmas ra
šytojo kūrinio kritikas. Nei Go- 
golis, nei kiti nebuvo tremiami 
ir teisiami už savo satyras iš 
Rusijos gyvenimo absurdų. “Da 
bar”, — šaukia Svetlana, — 
“‘gali teisti už metaforą, siųsti 
į koncentracijos stovyklas už 
literatūrinius įvaizdžius”. Pri
siminusi nuteistąjį rašytoją An
drei Siniavskį, Svetlana rašo: 
“Aš matau tave, Andriukai, 
mano vargšas kenčiantis drau
ge, stovintį basą su kibiru šalto 
vandens rankose ,tavo plaukai 
nešukuoti ir tavo drabužiai su
plyšę”. Ir toliau Svetlana rašo: 
“Tu nieko daug neturėjai pa

Alexander B. Trowbr:dge, 37 m. 
nominuotas JAV komercijos sek
retoriumi.

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
‘STEBUKLAS’

Balandžiai virsta vanagais
VVASHINGTONAS. — Kaip 

skelbiama daugelis liberališkų 
pažiūrų politikų labai kietai sto
jo už Izraelį ir nepaisant, kad 
jie kietai kovojo už taiką Viet
name, dabar jau labai griež
tai pasisako prieš arabus ir net 
siūlo ginklu pralaužti blokadą. 
New Yorke senatoriai Javits 
ir Kennedy pasmerkė U Thant 
už tai, kam atitraukė Jungtinių 
Tautų kariuomenę^ o toks Ore- 
gon šen. Morse, nuolat smerkęs 
Ameriką už karą Vietname, se
nate pasirodė labai karingas, 
reikalaująs mušti arabus. Šių

Lėktuvnešis Kennedy bus nuleistas gegužės 27 d. Newport News, Va. 
Apeigose gėrimo butelį į jį sudaužys velionies prezidento dukrelė 
Caroline. ,

sakyti apie save, Andriukai, ne
buvai tu maloniausias vyras 
pasaulyje .tačiau buvai tiek at- , 
kaklus būti ištikimas sau ir tei
singas savo sąžinei”. Svetlana 
pabrėžia, kad tas ištikimumas 
savo sąžinei ir Dievui neleido 
jam spausdinti kūrinių ir juos 
skelbti.

Svetlana džiaugiasi mėlyna
ke Šveicarija ir šaukia: “O, 
Dieve, koks puikus Tavo pasau
lis”, o savo artimiesiems sako, 
kad “Reikia tikėti neišvengia
ma pergale ir gyvenimo atgi
mimu”.

Sovietų rašytojų sąjungos 
! suvažiavimo proga gal nieko 
i neb :vo reikšm .gesnio, kaip i 
Įš’.b-;. Svetlanos rašto išspausdi-j 
";.i:».as, gimęs iš jausmo, kurį Į 
sukėlė tremties knyga “Dakta
ras Živago”.

TRUMPAI

— Kuba nieko nepraneša, kur 
gyvena amerikietis maj. Pearce. 
lėktuvu pabėgęs į Kubą, drau
ge su 4 metų sūneliu.

— Britanijos min. pirm. Wil- 
son slaptą pasitarimą turėsiąs 

I Paryžiuje su prez. de Gaulle 
f birželio 19 d.
' — Jugoslavijos diktatorių Ti
to, 75 metų proga, pasveikino 
ir JAV prez. Johnson.

— Šv. Tėvas prašė meLtis. 
kad audros neišsiplėstų Arti
muose Rytuose.

— Amerikos piliečiai skuba 
iš Artimųjų Rytų, bijodami a- 
rabų ir žydų konflikto.

— Prez. Jonnson ir Kanado.* 
min. pirm. Pea.aon tarėsi kaip 
pasiekti Vietname taikos, ta
čiau nebuvo priuia sprendimo.

įvykių stebėtojai teigia, kad 
daugelis “balandžių” turi dvi
gubą moralę: vienur reikalau
dami karo, kitur taikos. Chica
gos žydų 60 grupių šiandien 
meldžiasi už taiką, gi Illinois 
žydai veteranai kaltina Sovietų 
Sąjungą už arabų rėmimą, be 
kurių arabai neišlaikytų nė pu
sės minutės.

Nuleidžiamas
lėktuvnešis

NEWP0RT rfEWŠ, Va. — 
Šiandien oficialiai dedikuoja
mas lėktuvnešis John Kennedy. 
Iškilmėse į laivą sudaužys šam
pano butelį velionies prezidento 
dukrelė Caronna, 9 metų. Lai
tas. turės 5,000 vyrų įgulą, yra 
2c aukštų auaščiū, 1.051 pėdos 
Lg’O, 64,000 ’.onų. Laivo denis 
yra 4.5 akrų ploto.
Illlllllllllllllllllllllltlllllltllilllilllllllllllll

Kalendorius
Gegužės 27 d.: šv. Beda Ven., j 

šv. Restituta, Gintas, Neringa ;
Gegužės 28 d.: šv. Justas, 

pal. Margarita, Jogirdas, Rima.
Gegužės 29 d.: šv. Maksimas, 

šv. Teodozija, Didonis, Erdvi
le.

Saulė teka 5.22, leidžias 8:14.
Oras

Chicagoje ir jos apylinkėse 
vėsiau. Galimas lietus. Tempe- 

Įratūra apie 75 1.

Amerikiečių helikopteris skrenda virš demil tarizuotos zonos Vietname, ieškodami komunistinių jėgų

SKUBA IR NEBEIMTAS ERAEAIMĖ.IIMAS
J. TAUTOS. — Kai kurių se

natorių ir kitokių veiksnių spi
riama, JAV vyriausybė pasku
bino Izraelio - Arabų bylą stum
ti į JT Saugumo tarybą ir ten 
patyrė visai nepelnytą pralai
mėjimą. Tas pats smūgis teko 
ir Anglijai, kuri vienintelė išti
kimai rėmė Washingtoną.

Žiūrint ypač antrąją posė
džio dalį buvo pikta ir gaila — 
Sovietų atstovas Fedorenka, tai 

’kinamas Azijos - Afrikos atsto
vų, sugebėjo ’ suniekinti posė
džio sušaukimo iniciatorių in
tencijas ir klausimo svarstymą 
nustumti neribotam laikui.

Be diplomatinio mandagumo
Arabų draugai, o jų šį kartą 

pasirodė gana daug, veikė šū
kiu — dabar dar nieko nedary
kim, laukim grįžtant U Thanto 
su pasitarimo medžiaga.

Prašymą sukviesti Saugumo 
tarybos posėdį įteikė ne JAV, 
bet Kanada ir Danija, tačiau 
Egipto atstovas, tarp kitko sa
vo kalba nepasižymėjęs diplomą 
tiniu mandagumu, ką jam vė
liau prikišo užgautieji, deklara
vo, kad Danija ir Kanada vei
kia už JAV ir D. Britaniją, ku
rios keliančios triukšmą ne tai
kos siekdamos, bet visą reikalą 
pūsdamos tam, kad vėliau pa
teisintų fntervenciją prieš E- 
giptą.

Ką gi siūlė posėdžio kvietėjai 
tuo tarpu sutarti?

Pirma, pareikšti, kad Saugu
mo taryba remia U Thanto mi
siją besiekiant taikingos krizės 
atomazgos.

Antra, ragina visus J. Tautų 
narius susilaikyti nuo veiksmų, 
kurie galėtų krizę paaštrinti.

Trečia, prašo gen. sekreto
rių, grįžus iš Kairo tuojau pa
daryti pranešimą Saugumo ta
rybai apie savo pastangų re
zultatus.

Taigi rezoliuelia nieko nekal
tina, tik užregistruoja faktą, 
kad JT per Saugumo tarybą 
yra pasirengusios padėti kon
fliktą sutvarkyti.

Egipto atstovas pareiškė, kad 
JAV ta rezoliucija sabotuoja 
U Thanto misiją. Tokio tvirti
nimo nepagrįstumas aiškiai ma
tomas, todėl ieškotina kitos re
zoliucijos nenorėjimo priežas
ties.

Užkulisiniai ša'tiniai tvirti
na, kad Egiptas greičiausia Iz
raelio pulti ne nano ,tik už triuk 
šmo likvidavimą nori ką nors 
laimėti. Paryžius pasiūlė ir Lon
donas su Washir.gtonu jau pri
tarė, kad krizės likvidavimą į 
savo rankas turi paimti keturi •

O. LABANA U KAITĖ, 
mūsų korespond entė J. Tautose
Saugumo tarybas didieji: JAV, 
D. Britanija, Prancūzija ir So
vietų Sąjunga. Paryžius nepa> 
sakė, kur — per JT Saugumo 
Tarybą ar už jo, ribų. Wash- 
iiigtonas pas:3kt’'jįjio pranešti, 
kad jam vistiek kur.
JAV atstovas nebuvo pasiruošęs

Fedorenko3 aabitavimo misi
ją palengvino faktas, kad šį 
mėnesį Saugumo Tarybai pir
mininkauja Kili.jos atstovas, ku 
rį Sovietų Sąjungą ir dar kai 
kas boikotuoja. Visiems norin
tiems kalbėti oaigus kalbas, pap 
rastai daroma pertrauka neo- 
ficialiam pasi*. irimui nuomo
nėms dėl rezo uncijos teksto su
derinti. Kai pirmininkas tokį 
pasiūlymą padarė, bent penki

Jungtinėse Tautose kalbasi JAV ambasadorius Arthur Goldberg su 
Egipto ambasadoriumi Mchamed Avad ei Kony (kairėje).

JAV užsienio po’itikos 
apžvalginė konferencija

GRAŽINA KRIVICKIENE 
Mūsų speciali korespondentė Washingtone

' Gegužės 22 - 22 d. JAV Vals
tybės departame-ito suruoštoje 
užsienio politike, apžvalginėje 
konferencijoje dalyvavo apie 
700 asmenų. Visi konferencijos 
pranešėjų ir spaudos bei radi
jo žinių agentūrų atstovų gvil
denami klausimai kaip ir anks
tyvesnėse tos rūš konferenci
jose, buvo grynai informacinio 
pobūdžio (on baekground). Net 
gi Washington> dienraščiai kon 
ferencijos nepaminėjo.

Įdomūs, nusakantys Ameri
kos užsienio politikos liniją pa
sisakymai buvo padaryti valsty 
bės sekretoriaus Dean Rusk 
Maskvoje buvusio ambasado
riaus Foy Ko’n’.er ir kitų Buvo 
svarstomi maitm mo. atsiliku
sioms tautoms pagalbos teikimo 
bei įvairūs kiti aktualūs Ame
rikos vidaus gyvenimo ir už

atstovai pareiškė tokiame pa
sitarime su pirmininku nedaly
vausią. Susijaudinęs, JAV at
stovas Goldbergas paprašė 15 
minučių pertrauk is padėčiai su 
draugais išaišk nti, bet neatro
do gavęs prita? mą rezoliucijos 
balsavimo reikalauti, kadangi 
niekas neabejojo, jog Fedoren
ko dabar balsuos prieš ir tokiu 
būdu rezoliucija bus palaidota

Taip pasibaigė pirmasis Wash 
ingtono bandymas padėti au
ginti Izraelį nuo galimo kare 
su arabais. Maskvai čia buvo 
gardus turimo prestižo pade
monstravimo kąsnelis. Iš ša
lies žiūrint atrodė, kad Wash- 
ingtono atstovas šį kartą veikė 
pasimetęs ir nuotaiku gerai ne
ištyręs.

sienio politikos klausimai.
Pranešėjų, aukštų valstybės 

pareigūnų tarpe buvo ir jaunų 
ligi šiol tos rūšies konferenci
jose nedalyvavusių asmenų. Kai 
kurie pateikė kiek skirtingų ne
gu ankstyvesnėse konferencijo
se reiškiamų nuotaikų, kaip pvz. 
vienas net pasisakė, kad komu
nizmo kaip tokio jau nebėra, 
jis esąs “miręs”.

Apskrito stalo pranešimai bei 
klausimų forma iškelti pasikal
bėjimai lietė Afriką, tarptauti
nius mainus, Europą bei Vaka
rų sąjungą, atominių ginklų 
naudojimo apribojimą, užsienio 
tarnybai asmenų paruošimą ir 
t. t. Jūsų korespondentė daly
vavo Europos ir Vakarų są
jungos diskusijų grupėje, ku
rioje buvo gvildenami klausimai 
susiję su Sovietų Sąjunga, Eu

Tarp taikos ir karo
Artimuose Rytuose
BEIRUTAS, Libanas. — Skel 

Lama, kad A^a^a įlankoje E- 
gjpto priešlė/uuvmė artilerija 
apšaudė žydų naikintuvus, gi 
savaitės pradžioje Izraelio pat
rulinis laivas buvo apšaudytas 
riabų ir priverktas grįžti į Eilat 
tostą.

Kadangi dar nė vienas Izra
elio laivas nep.iukė p»r užblo- 
> uotu3 vandem&, ta manoma, 
nad žydai nori taika, o ne jėga, 
laimėti. Kada-gi šie vandeny? 
įia tarptau tini* i, tenkt lauk1"-, 
kad blokada Pus nuimta. Sovie
tų Sąjunga, remianti arabus,

! manoma irgi nenorinti karo. Al
žirija pasisiūlė pasiųsti savo ka
rių, paremti arabus kovoje prieš 
žydus. Izraelio vyriausybė skel
bia, kad stipriai ruošiamasi at
remti priešą, gi arabai musul
monų dienos proga skelbė, pa
sirengę sutriuškinti žydus.

Puolė komunistus
demilitarizuotoj zonoj

SAIGONAS. — Tūkstantis 
JAV marinų puolė komunistus 
demilitarizuotoj zonoj (DMZ). 
Amerikiečiai užėmė 117 kalvą, 
iš kurios komunistai apšaudy
davo amerikiečių postus.

Suvienodino kunigų 
atlyginimą

SYDNEJUS. — Kard. Gilroy, 
Sydnėjaus arkivyskupas, pa
tvarkė, kad visi arkivyskupijos 
kunigai gautų lygų mėnesinį 
atlyginimą. Iki šiol kunigų išlai
kymu rūpinosi atskiros para
pijos ir atlygini.nas buvo įvai
rus. Naujuoju potvarkiu visos 
tikinčiųjų aukos skiriamos į ben 
drą fondą, iš kurio išmokama 
atlyginimas kunigams.

• Palestinos žydų universiteto 
archeologinė ekspedicija Meg- 
gido vietovėje, jau daugelį me
tų darydama kasinėjimus, ati
dengė karaliaus Sibamono rū
mų griuvėsius. Karaliaus Salia
mono rūmai statyii prieš tris 
tūkstančius metų užima labai 
didelį žemės plotą ir turėjo iki 
dviejų metrų storumo sienas.

ropos bendruomene ir Atlanto 
sąjunga ir Amerikos Balso ži
nių teikimu..

Baltijos fantų okupacija 
nepripažįstama

Valstybės departamento in
formacinių leidinių tarpe, skir
tų konferencijos dalyviams, bu
vo žemėlapis su dabartinėmis 
valstybių sienomis. Pabaltijo 
valstybės žemėlapy nėra atskir
tos nuo Sovietų Sąjungos. Prieš 
porą metų žemėlapio apačioje 
buvusi pastaba, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripažįs
ta Lietuvos, Latvijos, Estijos 
inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gą, yra išleista. Tas pat buvo 
ir praeitų metų konferencijos 
metu. Apie tai buvau pastebė
jusi savo 1966 m. gruodžio mėn. 
pranešime. Šių metų konferen
cijos metu taip pat buvo už
klausta dėl kokių priežasčių bu
vęs įrašas yra išleistas. Atsa
kąs į šį klausimą asmuo paste
bėjo, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių nusistatymas nesąs 
pasikeitęs, Amerika nepripažįs
tanti Pabaltijo valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą 
ir nurodė, kur žemėlapio reika
lu galima kreiptis.

Konferencijoje dalyvavo šie 
lietuviai: dr. K. Jurgėla, M. Vai 
vadienė ir G. Kr vickienė. Be te, 
vieną Oklahomos laikraštį at
stovavo lietuvių kilmės ponia 
Sally Steel, prieš kurį laiką bu
vusi Washingtono Amerikos Lie 
tuvių draugijos pirmininkė.

7
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Pareigas perduodant: MAS dvasios vadas kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, sveikina naują moksleivių ateitininkų kun. Lipniūno kuopos Chi
cagoje pirmininką Vytautą Narutį. Greta stovi ir senasis šių mokslo 
metų kuopos pirmininkas Jurgis Bradūnas. Nuotr. Kazio Norvilo

ATMINIMO DIENA
Kamet gegužės 30 dieną visa 

Amerika prisimena mirusius ir 
žuvusius kovose, ypač karius. 
Amerika gerbia kovotojus už 
laisvę. Neužmiršta jų pastangų, 
brangina jų pralietą kraują, sta
to jiems paminklus. Viena die
na metuose yra paskirta išimti
nai tam, kad maldomis bažny
čiose ir kapų papuošimu prisi
mintume juos.

Apsistokime tik vien prie Šv. 
Kazimiero kapinių Chicagoje, 
kuriose yra palaidota visa eilė 
įžymybių. Ten rasime jau šim
tus suguldytų mūsų tėvynainių, 
kurie ne tik Lietuvoje, bet ir 
čia išeivijoje statė Lietuvos rū
mą, kurio palikimu šiandieną ir 
mes naudojamės.

Ir dar kas labai svarbu, kad 
tose kapinėse amžinam poilsiui 
yra paguldyti ištisa eilė ateiti- 
ninkijos sūnų ir dukrų, kurie 
savo idėjos labui dirbo ir kūrė 
visą gyvenimą. Tai bus labai 
gražus žygis, kuris primins, kad 
jų padėtos pastangos, jų pralie
tas kraujas nenuėjo veltui. Tat 
nulenkiam prieš juos savo gal
vas ir tuo parodysime, kad mes 
gerbiame jų idealus, dėl kurių 
dirbo ir gyveno.

Tą Atminimo dieną, lanky
dami ateitininkų mirusiųjų ka
pus, atminsime ir pagerbsime 
nors savo mintyse, savo maldo
se. Padaryti tai yra kiekvieno 
ateitininko šventa pareiga ir 
prievolė. Jie to užsipelnė. Jie 
to laukia. Tuo pačiu ir mes gy
vieji tautiniai sustiprėsime ir 
savo ryžtą atnaujinsime tęsti jų 
darbus ir kovas toliau, tęsti iki 
laimėjimo Lietuvai laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo.

Pov. Dirkls

MOKSLEIVIAI CLEVELANDE

Clevelando moksleivių kuopa 
energingai veikia. Kas mėnesį 
įvyksta bent du susirinkimai, 
kuriuose yra diskutuojama daug 
įvairių klausimų.

Gavėnios metu kuopa suruošė 
studijų ir diskusijų dieną, ku
rioje skaitė paskaitas A. Kasiu- 
laitis ir J. Vysnionis. Paskaiti
ninkai iškėlė tautiškumą ir jo 
reikšmę šių laikų moksleiviui; 
jaunystės dvasią ir asmenybės 
reikšmę. Po paskaitų įvyko 
karštos diskusijos, ir būtų daug 
ilgiau užsitęsusios, jeigu nebūtų 
reikėję baigti susirinkimo. Vi
siems labai patiko ši studijų 
diena, tad ir kitais metais ti
kimės turėti tokią pačią studi
jų dieną.

Moksleiviai palaiko artimus 
ryšius su studentais. Neseniai 
įvyko poezijos skaitymo ir dis
kusijos vakaras, į kurį atsilan
kė gausus skaičius moksleivių. 
Studentai mūsų taip pat nepa
miršta.

Baigiantis balandžio mėnesiui, 
kuopa buvo nuvažiavus į Ha
miltoną Ateitininkų šventėn. 
Draugiški Hamiltono ateitinin
kai šiltai priėmė clevelandiečius. 
Tikrai buvo malonu mums pra-

leisti savaitgalį su savo idėjų 
draugais, šeštadien., balandžio 
29 d., dalyvavome susirinkime 
ir pasilinksminimo vakare, o 
sekančią dieną, sekmadienį, at
šventėme kartu su hamiltoniš- 
kiais jų metinę šventę.

Gegužės 13 ir 14 d. įvyko Cle
velande Ateitininkų Šeimos 
šventė. Atvažiavo svečių iš To
ronto, Rochesterio, Detroito ir 
Chicagos. šeštadienio vakare, 
šokių metu, pasirodėme su nuo
taikinga programa, kurią pa
ruošė studentai, sendraugiai, 
moksleiviai ir giedrininkės. Sek
madienį po šv. Mišių, kuriose 
dalyvavo visos kuopos su savo 
vėliavomis, įvyko iškilmingas 
minėjimas, kuris buvo atidary
tas ateitininkų himnu. Sveikino 
clevelandiečius jų šventės pro
ga šie asmenys: PLB pirm. J. 
Bachūnas, VLIKo pirm. K. Va
liūnas, Ramunė Krokytė, Ro
chesterio moksleivių kuopos at
stovė, Jurgis Bradūnas, Chica
gos Lipniūno kuopos pirm., Jo
nas Nakas, Detroito moksleivių 
kuopos pirm., ir Jonas Vaške
vičius, Toronto moksleivių kuo
pos atstovas. Vėliau jaunučiai, 
moksleiviai ir studentai davė 
priesaiką. Po to visi išklausėme 
turiningos J. Vysnionio paskai
tos. Šventę baigėme jaunučių 
menine programa.

Irena Banionytė

NAUJA VALDYBA, ŠVENTE, 
ŠOKIAI, IŠKYLOS

Pereitą sekmadienį (gegužės 
21 d.) Jaunimo centre, Chica
goje, įvyko neįprastas mokslei
vių ateitininkų Kun. Alfonso 
Lipniūno kuopos susirinkimas. 
Pradžia buvo gan įprasta: moks 
leiviai vaišinos kava ir pyragai
čiais, o moksleivės kavutę pils
tė, vis padaugindamos užbėgu
siems studentams. Atrodo, kad 
studentams kava patiko, nes ir 
jie čia pat įsijungė dainų rate- 
lin kartu su MAS dvasios vadu 
kun. Gediminu Kijausku, SJ, at
vykusiu tą dieną iš Montrealio.

Padainavus, visus apėmė ne
kantrumas, nes šiandien turėjo 
vykti naujos valdybos rinkimai. 
Jurgis Bradūnas, vesdamas pas
kutinį savo kuopos susirinkimą, 
pakvietė sukalbėti maldą MAS 
dvasios vadą tėvą Kijauską. Po 
trumpo programos pristatymo 
tėvas Kijauskas tarė porą žo
džių, sveikindamas ateitininkų 
moksleivių Montrealio kuopos 
vardu.

Toliau sekusiuos pranešimuos 
sužinota, kad lipniūniečių kuo
pos šventė įvyks ateinantį sek
madienį, gegužės mėn. 28 d., 
Jaunimo centre tuoj po 11 vai. 
Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Taipgi buvo pranešta, kad tuoj 
po kuopos šventės programos 
tada bus iškyla į gamtą, į India
na State Dunes Park grožybes. 
Nors visi tik praėjusio penkta
dienio vakare buvo gerai prisi
šokę kuopos rengtuose šokiuo
se, bet ir vėl visi riktelėjo iš 
džiaugsmo, kai buvo pranešta, 
kad dar vienas kuopos šokių

vakaras įvyks birželio 2 d. 8 vai. 
vak. tame pačiame Jaunimo 
centre.

Pagaliau atėjo laikas rinkti 
naują valdybą. Iš dešimt kandi
datų reikėjo išrinkti penkis. Bal 
savimo rezultatams paaiškėjus, 
buvo matyti, kad 1967—1968 
mokslo metų Kun. Alfonso Lip
niūno moksleivių ateitininkų 
kuopos valdybą sudarys: Vytas 
Narutis — pirm., Vytas Merkys, 
vicepirm., Marytė Smilgaitė — 
sekr., Aleksandras Pakalniškis 
— ižd., ir Liucija Norvilaitė — 
soc. reikalų vedėja.

Tad visa kuopa sveikina nau
jąją savo valdybą, o senosios 
studentams linki sėkmės aukš
tesnėje gyvenimo pakopoje.

Koresp.

SAS VASAROS STOVYKLA

MOKSLEIVIŲ IR JAUNUČIŲ
ATEITININKŲ VASAROS 

STOVYKLOS

Besiartinant vasaros atosto
goms, norme dar kartą visiems 
priminti šios vasaros stovyklų 
datas.

Amerikoje — “Dainavoje” 
Moksl. At-kų jubiliejinė stovyk
la, pati pirmoji, jau visai čia 
pat. (Prasideda birželio 17 d. ir 
tęsiasi iki liepos 1 d. Į šią sto
vyklą registracijos laikas pra
tęsiamas iki gegužės 31 d. Jau
nučių stovykla pradedama lie
pos 2 d. ir tęsiasi iki liepos 16 
d. Seselių vedama, mergaičių 
stovykla (‘‘Dainavoje”) prasi
dės tuoj po jaunučių stovyklos, 
nuo liepos 16-tos iki liepos 31 d.

Turime pranešti džiugią žinią,

kad visose trijose stovyklose 
(Jubiliejinėj, jaunučių ir mer
gaičių) sutiko dalyvauti kun. 
prof. St. Yla, At-kų federacijos 
dvasios vadas. Taip pat turėsi
me, visiems pažįstamas seseles: 
Palmirą, Ignę ir Jurgitą.

Rytų stovykla — Kennebunk- 
porte įvyks nuo rugpiūčio 6-tos 
iki rugpiūčio 20 d. Dėl registra
cijos kreiptis į Oną Vaitkienę, 
adresu: 6 Fairfax Road, Wor- 
cester, Mass. 01610, arba 139 
Bellevue Avė., Brockton, Mass. 
02402.

Šią stovyklą kartu su MAS 
centro valdyba ruošia p. Eivai, 
Brocktone, O. Vaitkienė, Wor- 
cestery, ir A. Vainius, New 
Yorke.

Kanadoje — Wasaga Beach 
— Moksleivių ir jaunučių sto
vykla prasideda nuo liepos 23 
d. iki rugpiūčio 6 d.

Registracija per V. Kolyčių 
bei kuopų globėjus.

Moksl. At-kų centro valdyba

CHICAGOS SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS

Ateitininkų sendraugių Chi
cagos skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas įvyksta gegužės 27 
d. 7 vai. vak. Jaunimo centro 
,203 kambaryje. Bus diskutuoja
ma praėjusių metų veikla ir nu
matomos gairės ateičiai. Po su
sirinkimo dalyviai bus pavaišin
ti kava ir turės progos dar pa
bendrauti valandėlę.

Sendraugių valdyba
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymui’

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniai. 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 «<- 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00.

TEACH I N 
FRESNO COUNTY, CALIFORNIA

Elementary, Secondary, Mentally Retarded and Speech Therapy, 
Min. Req. AB with 8 hours practice teaching or AB with 2 years 
experience. Excellent opportunity in the sunny San Joaąuim 
Valley. Near State Colleges and Universities. Finest recreational 
area in the west.

WIRE, IVRITE, OR CALL MR. E. DEUTSCHMAN
FRESNO COUNTY SCHOOLS

2314 Mariposa St. Fresno, California 
Phone 209-268-6011

Lipniūniečių susirinkime kalba dvasios vadas tėvas Raibužis, SJ. 
Nuotr. Kazio Norvilo

Šių metų SAS vasaros sto
vykla įvyks 100 mylių nuo 
Montrealio, gražiojoje Kanados 
gamtoje, naujojoje lietuviškoje 
stovyklavietėje, RUGPIŪČIO 22 
iki RUGSĖJO 2 d.
Stovyklos registracija vyks per 

draugovių valdybas. Norintieji 
stovykloje dalyvauti tai prane
ša savo draugovės valdybai, ku
ri nutaria leisti ar neleisti stu
dentui registruotis. (Mat, sto
vykloje draugovių valdybos bus 
atsakomingos už savo narius.)

Kadangi vietų skaičius yra ri
botas, neužsiregistravę studen
tai nebus priimti į stovyklą. Taip 
pat studentai be draugovės val
dybos leidimo — nebus priima
mi.

Registracijos lapai turi būti 
grąžinti SAS valdybai iki rug
piūčio 1 d. Draugovės pirminin
kas pasirašo kiekvieną registra
cijos lapą.

Registracijos mokestis $5.00. 
Stovyklos mokestis $45.00.

Stovyklos metu bus organi
zuojama ekskursija į EXPO 67, 
Montrealyje. Darbo dienos sa
vaitgalį bus Lietuvių diena. Ka
dangi Montrealyje nakvynės 
sunkiai gaunamos, iš anksto 
šiam savaitgaliui užsiregistra
vusiems bus parūpintos nakvy
nės. Kaina — maždaug $5.00 
nakčiai. Registracijos mokestis 
šiam reikalui $2.00. Daugiau ži
nių parūpins Montrealio drau
govė.

Norėtume pabrėžti, kad sto
vyklos registracija vyksta per 
draugovių valdybas, be kurių 
leidimo niekas nebus stovyklon 
priimamas.

Lauksime visų birželio suva
žiavime ir vasaros stovykloje!

SAS valdyba

ATLANTO PAKRAŠČIO 
VASAROS STOVYKLA

Ateitininkų moksleivių ir jau
nučių Rytinio pakraščio vasaros 
stovykla įvyks nuo rugpiūčio 6 
d. iki rugpiūčio 20 d. Kenne- 
bunkport, Maine, tėvų pranciš
konų sodyboje.

Moksleivių ir jaunučių stovyk
los turės savarankiškas progra
mas.

Stovyklos vadovybės sąstatas 
ir smulkios informacijos bus pa
skelbtos vėliau. Registracija bus 
pradedama birželio mėn.

Visi moksleiviai ir jaunučiai 
ateitininkai kviečiami pasinaudo 
ti šia puikia proga ir gausiai da
lyvauti lietuviškoje stovykloje.

Ona Vaitkienė

LEO’S SINCLAIR SERVICE
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas —• PRospect 8-9533

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS 

įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning 1 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mlpste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HKATING & SHEET METAI 

4'444 S. Westem, Chicago O, UI. 
Telefonas VI 7-3447Lipniūniečnus “stiprina” kuopos 

globėjas Jonas šalčius.
Nuotr. Kazio Norvilo

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas
SONATOS IR FUGOS 

SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU
Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur

lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas. Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $2.00.

IMMEDIATE OPENINGS
NA VAL ARCHITECTS 

MECHANICAL ENGINEERS
S JI AR Y OPEN

One of the largest steei fabricators in the United States

Send resume in confidence to 
PERSONNEL DIRECTOR

AVONDALE SHIPYARDS, INC.
P. 0. Rox 50280

New Orleans, Louisiana 70150
An Eąual Opportunity Etnployer

Mechanical & Chemical 
ENGINEERS

FOR A MAJOR NEW COMPANY
Chemplex Company a new plastics producer with a multimillion 
dollar expansion program, seeks experienced Mechanical & 
Chemical Engineers for Maintenance and Engineering at its Clinton, 
Iowa plant. 3-5 years experience in ethylene and/or polyethylene 
production desirable. Experience with rotating and reciprocating 
eąuipment preferred.

Chemplex’ completely new $60 million facility in Clinton will 
produce ethylene and a full range of polyethylenes.

These positions offer a liberal salary and benefit program, 
plūs the opportunity to participate in the start of a new company. 

Send confidential resume to‘ Chemplex Company 

Robert G. Koons, Manager of Employe Relations 
P. O. Box 819, Clinton, Iowa 52732

We are an eąual opportunity employer.

CHEMPLEX
A joint venture of American Can Company and Skelly Oil Co.

LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS

BERNIUKAMS
Nuo birželio 18 d. iki liepos 1 d.

MARIJONŲ SODYBOJE
(Route 83 & 63rd St., Clarendon Hills, III.)

Stovyklavimui yra puikios sąlygos: naujas apsigyvenimui 
namas, maistas pritaikytas jaunimui, įvairūs sporto įrengimai, 
patogus maudymosi baseinas, pasijodinėjimas arkliais ir žū- 
klavimas bei irklavimas.

Priimami berniukai nuo 9 iki 14 metų amžiaus. Įstojimo 
mokestis — 5 dol.; pragyvenimas savaitei 35 dol. Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis į stovyklos vadovą —

KUN. fl. NOCKŪNJį, 6336 S. Kilbourn flve 
tel.: PO 7-1687.

>kg® įfe *
*



Vataros stovyklos —

LIETUVIŠKO AUKLĖJIMO 

PRIEMONĖ
Beveik visuotiniai įėjo i ma

dą, kad kiekviena jaunimo or
ganizacija vasarą ruošia sto
vyklas, ypač šiuo pasižymi 
skautai ir ateitininkai. Ruošia 
jas net vienuoiynai: marijo
nai, Putnamo seselės ir pran
ciškonai. Šią vasarą ir moky
tojai pedagoginiam ątsinauji- 
nimui ruošia studijų savaitę 
Dainavos stovykloje. Mokiniai, 
ištrūkę iš mokyklų, ilsėsis gam 
tos prieglobstyje ir toliau gi
linsis lituanistikos dalykuose. 
Mokytojai, palikę tuščias kla
ses, studijuos metodinius klau
simus, kaip geriau rudenį su
sirinkusius mokinius sudomin
ti lituanistikos dalykais.

*

Šį sykį mūsų dėmesys yra 
nukrypęs į didesnį skaičių pri
augančios kartos, negu į mo
kytojų studijų savaitę. Mums 
visiems svarbu priaugančiojo 
jaunimo tūkstančiai, kurie į- 
vairiuose pasaulio kampuose 
rinksis į savas stovyklas. Visų 
organizacijų ruošiamų stovyk
lų tikslas — išeiti tam tikrą 
lituanistikos dalykų programė
lę ir įpratinti stovyklautojus 
savo tarpe vartoti lietuvių kal
bą.

Yra pastebėta, kad jaunuo
liai su vienas kitu automatiš
kai laiko ryšį kalba to krašto, 
kuriame jie gyvena ir kurio 
mokyklas lanko. Tos kalbos 
jie turi žodyną ir jį vartoja. 
Lietuvių kalbos jie nenori var 
toti ne todėl, kad jos neap
kęstų, bet todėl, kad neturi 
žodyno, neturi reikalingų ter
minų. Iš kasmetinių stovyklų 
aprašymų ir iš stovyklautojų 
pasipasakojimų žinome, kad 
organizatoriai deda daug pa
stangų, kad stovyklautojai į- 
prastų lietuviškai kalbėti, bet 
rezultatai daug menkesni negu 
turėtų būti.

♦

Stovyklos tėvams vis gi bran 
giai atseina, ypač tiems, ku
rie turi keletą stovyklinio am
žiaus vaikų. Už išleistą pinigą 
nori gauti ir naudos. Vieną 
aiškų rezultatą tėvai pajunta, 
kai vaikai, grįžę iš stovyklos, 
tedainuoja tik lietuviškas dai
neles, bet tėvai labai būtų lai
mingi, kad vaikas grįžęs na
mo rodytų pažangą ir lietu
vių kalbos vartojime. Čia ten
ka rimtai susimąstyti, ko rei
kia, kad stovyklautojai rim
čiau susidomėtų lietuvių kal

bos vartojimu. Bandykime pa
svarstyti.

Atrodo, daug reikšmės tu
rėtų išruošimo į stovyklą mo
mentas. Kad rengimosi metu 
tėvai padėtų pastangas įti
kinti savo vaikus, kad jie sto
vykloje turės geriausias sąly
gas pasilavinti lietuvių kalbos 
vartojime. Surasti būdų, kad 
stovyklon besiruošiąs pats nu
spręstų palikti visokias “ko
miksų” knygeles ir kitokią an
glišką literatūrą namie, o pa
siimtų sau patinkamą lietuviš
ką žurnalą ir lietuviškų pasa
kų ar kitos rūšies lietuvių kal
ba leidinių. Tas mementas y- 
ra labai svarbus. Nuo jo daug 
priklauso stovyklos pasiseki
mas ar nepasisekimas.

Stovyklų ręngėjams reiktų 
labai apdairiai rinkti stovyk
los vadovybę ir visokius in
struktorius. Į ją pirmoje ei
lėje turėtų patekti tie jaunuo
liai ar jaunuolė?, kurie tarpu
savy nuolat vartoja lietuvių 
kalbą ir turi pakankamai di
delį žodyną. Teko nugirsti vie
ną pasakojimą, kad vadovai 
tikrai nuolat reikalavo stovyk
lautojų kalbėti lietuviškai, bet 
pui} s tarpusa'y vartojo an- 
guj kalbą. Ka' venas drąsuo- 
13 stovyklautojas tą prikišo 
vadovybei, g^vo atsakymą, 
kad vadovybė gali tai daryti. 
Mums aišku, ko«.ią įtaką tokie 
vadovai padarė į stovyklauto
jus.

*
Rašąs šiuos žodžius yra liu

dininkas, kai vienos gimnazi
jos mokinių būrelis sutarė va
saros metu kalbėti tik prancū
ziškai. Nors jų žodynas buvo 
tikrai ribotas, bet ryžtą ište
sėjo. Mat, jaunuolis, pats už
sidėjęs sau pareigą, moka iš
tesėti. Reiktų surasti būdų to
kį ryžtą sukelti jaunuoliuose, 
išvykstančiuose į stovyklą. Ar 

. nereiktų organizacijų vadovy
bei įprašyti įtakingų tėvų, kad 
jie prišnekintų išleidžiamus 
stovyklautojus, kad šie su sto
vyklos vadovybės žinia suor
ganizuotų lietuviškai kaitan
čių stovyklautojų būrelį. Į šį 
būrelį turėtų būti priimami tik 
stovyklautojams prašant. Pas
tebėjus nesilaikant savo ryž
to, po kelių pastabų turėtų 
būti iš būrelio atleistas. Šiuo 
keliu nors dalį išskirtume ryž
tingų jaunuolių, besistengian
čių lietuviškai kalbėti, ir jau 
galėtume juos bandyti ruošti 
organizacijos vadais. V. L.

Izraelio tankai rieda į pozicijas prie Egypto sienos

Žaidimas kardo ašmenimis
Egiptas ir Sirija, remiami kitų arabų valstybių, nukreipia ginklus prieš Izraelį.

Spaudoj ir gyvenime

AIRIŲ POEZIJA APIE LIETUVOS 
LAISVĘ

Įtampa Artimuose Rytuose 
nustelbė net astronomų numa
tymą, kad kitais metais milži
niškas meteoras gali pasiekti 
Žemę, ją išmušti iš įprastinio 
kelio ir katastrofiškai paliesti 
buitį planetoje. Egipto ir Siri
jos vykdomi įsitvirtinimai Iz
raelio pasienyje, Egipte visuoti
nis vyrų šaukimas kariuomenėn 
ir ypač uždraudimas Izraelio 
laivams naudotis Aųabos įlan
ka iššaukė nejaukų pokalbį. E- 
gipto prezidentas Gamai Abdel 
Nasseris iš karinės stovyklos 
Sinajuje prabilo: “Šie vandenys 
mums priklauso. Izraelio vėlia
va nebesirodys Aųabos įlanko
je. Mūsų suverenumas neginči
jamas. Jei Izraelis mums grąsys 
karu, mūsų atsakymas: mes 
laukiame. Mes esame pasiruošę 
karui”. Izraelio ministeris pir
mininkas Levi Eshkol atkirto: 
“Trukdymą laivininkystės Aqa- 
bos įlankoje aš laikau Izraelio 
užpuolikišku veiksmu. Mes duo
sime atkirtį mūsų pasirinktu 
laiku”. Šį pokalbį paryškina 
Sovietų Tašo pareiškimas: “Kas 
bepradėtų karą Artimuose Ry
tuose turės susidurti ne tik su 
jungtine arabų valstybių galy
be pasipriešinti užpuolikams, 
bet taip pat ir su Sovietais bei 
kitais taiką mylinčiais kraš
tais”.

Jihad — šventasis karas
Mahometo išpažinėjai šaukia 

į “šventąjį” karą — Jihad, kai 
keturias dienas bildėjo Kairo 
gatvėmis šarvuočiai, riedėjo pa
trankos ir žygiavo kariai. Siri
ja, prieš pusmetį pasirašiusi sa
vitarpio gynybos sutartį su E- 
giptu, sutelkė kariuomenę Ga
lilėjos pasienyje. Irako vienas 
kariuomenės vadų gen. Hasan 
Sabri Mohammed pareiškė, kad, 
reikalui esant, irakiečiai remsią 
Siriją. Net mažasis Kuwait.as, 
turtingas žibalu, įsipareigojo 
remti arabus ne tik žemės skys
čiu, bet ir krauju. Arabų nuo
taikas sudrumstė Jordano ka-
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lomatinius santykius su Sirija.
Įtampos dienomis Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius U 
Thant, Nasserio prašomas, at
šaukė 3,400 vyrų karinį dalinį 
iš Gazos srities, kurioje Izrae
lis pradėjo Egipto puolimą 1956 
m. Šis Thant žygis sulaukė ašt
raus puolimo šiame krašte. Jun 
gtinių Tautų saugumo tarybos 
posėdžio sukvietimas V.24 žada 
mažą suraminimą karo grėsmei 
sušvelninti.

Įtampos priežastys
Arabai jau seniai laukė pro

gos “žydus suginti į jūrą”. Nuo 
latiniai pasienio neramumai, gin 
čai dėl vandens ir žemės, iš
stumtųjų arabų iš Palestinos 
skurdas ir apgailėtina dalia, ku
rią šiek tiek J. T. bandė su 
švelninti, kėlė jų įniršį. Kodėl 
arabai staiga dabar pajudėjo? 
Vieni aiškina praėjusiais metais 
Izraelio arabų kaimo užpuoli 
mu, kiti praėjusį mėnesį įvy
kusiomis kovomis pasienyje ir 
Sirijos šešių MIG-21 lėktuvų 
numušimu, treti ČIA pritarimu 
ir skatinimu . Izraeliui pradėti 
platesnio matso karo veiksmus 
prieš arabus, šios priežastys 
nėra įtikinančios. Arabų štai 
gus pajudėjimas sietinas su šio 
tarpsnio tarptautinės politikos 
padėtimi. Pastaruoju metu Ki
nija ėmė bandyti silpnas va
kariečių grandis. Vietnamo ka
rui vis labiau įsiliepsnojant, 
nors ir šiuo metu kalbama apie 
taiką, Kinija ėmė kelti neramu
mus Hong Konge ir veik tuo 
pat metu arabai, Sovietų pa
veikti, pajudėjo. Abiem atve
jais pakartota sena taisyklė: 
naujais karo židiniais išblašky
ti priešo jėgas. Sovietų užsienio 
reikalų ministerio A. Gromyko 
prieš mėnesį lankymasis Kaire 
neabejotinai turėjo paskirtį. Kai 
bama, kad jis pritaręs arabų 
žygiui prieš Izraelį. Nėra abe

ralius Husseinas nutraukęs dip- Į jonės, kad arabų valstybės, tur

tingos žibalu, siekia atsikratyti 
vakariečių, o ypač JAV. Šis 
klausimas jau seniai keliamas, 
bet tik nesurastas būdas jiems 
išstumti. Šio tarpsnio karingo
se arabų nuotaikose prasimuša 
ir arabų darbininkų profesinių 
sąjungų šauksmas: žibalo šalti
niai priklauso arabams. Aųabos 
įlankos uždarymas yra pirmuti
nis ženklas, kad arabai ne tik 
ginklu, bet ir ūkiniu spaudimu, 
ikai Izraelis pergyvena ūkinį 
sunkmetį, nori jį paklupdyti. 

Vakariečių nesutarimas

Kai 56 mil. arabų 3toja prieš 
Izraelį, turintį 2,7 mil. gyvento
jų, vienintelė galybė JAV pa
siryžusi bent VI karo laivy
ną Viduržemio jūroje panaudoti 
“amerikiečiams iš Izraelio” iš
gabenti. Washingtonas deda di
džiausias pastangas šio tarps
nio įtampai sumažinti. Jų sėk
mė pareis ne nuo arabų nuotai 
kų, bet ir nuo nematomo spren 
dėjo svorio.

Nuo 1954 m., kai anglai pa
sitraukė iš Artimųjų Rytų, dė 
jo didžiausias pastangas Sovie
tai ten įsigalėti. Maskva ne tik 
ūkiškai rėmė arabų valstybes, 
bet ir juos apginklavo. Sovie
tai skyrė 1 bil. dolerių Egiptui, 
555 mil. dolerių Sirijai ir 100 
mil. dolerių mažajam Jemenui 
apginkluoti. Apie 50% iš sve
tur gautos paramos apsigink
lavimui ir 36% ūkiui remti gau
ta iš Maskvos. Sovietai nau
dojasi didžiausia įtaka Sirijoje, 
kuri pirmutinė pradėjo karinių 
jėgų telkimą Izraelio pasieny
je. Didele įtaka jie naudojasi 
Egipte, Irake ir Irane. Ginklai, 
ūkinė parama ir garsiosios A- 
suano jėgainės statyba kraštus 
suartino, nors kompartija iki 
šio meto Egipte uždrausta.

Anglija ir Prancūzija šiuo 
metu dairosi. Vargu šie ir kiti 
mažesnieji kraštai Įsijungtų ka- 
ran Izraeliui ginti. Ar panorės 
ir JAV siųsti karius į Artimuo-

Rimties valandėlei

taurios širdies šilima
Žmogus darosi labai egocent

riškas. Uolus patogumų ir ma
lonumų medžiotojas. Tuo keliu 
einant iki pavojingų kraštuti
numų, tarpais net ir į laukiamą 
naują gyvybę imama žiūrėti 
kaip į apsunkinimą. Šitokių nuo
taikų sriautui pamažu ima lenk
tis net įstatymai, lengvindami 
pašalinimą užsimezgusios neno
rimos gyvybės. Negimusio žu 
dymas jau ima nebegąsdinti net 
kai kurių tėvų.

Ir šitokiame laikotarpyj nori
si gegužės mėnesį panaudoti di
desniam užakcentavimui tos tau 
rios meilės, kuri praturtina šei
mos dvasią per moterį, per mo
tiną. Ta moters širdies šilima 
randa tokį gražų atgarsį litera
tūroje. Romain Rolland savo 
knygoje “Jean - Christophe” 
rašė: “Buvo tiek daug tiesos, 
moralinės didybės toje nesąmo
ningoje filosofijoje motinos, ku
ri nesuvokė aukštų ambicijų ir 
visą gyvenimo laimę tematė šei
mos šilimoje ir savo nuolankių 
pareigų pildyme. Ji buvo tvari
nys, kuri tenorėjo mylėti ir tik 
mylėti. Geriau atsižadėti gyve
nimo logikos, materialinių gė
rybių, visko, tik ne meilės! Ir 
ta meilė buvo begalinė, maldau
janti, reikalaujanti; ji viską da
vė ir norėjo, kad viskas būtų 
duodama; ji atsižadėjo gyveni
mo dėl meilės ir ji laukė tokio 
atsižadėjimo iš kitų, kuriuos bu
vo pamilusi. Kokia jėga yra pa 
prastos sielos meilė!”

*
Autorius Thomas Wolfe sa

vo knygos “The Web and the 
Rock” XXVIII skyriuje apie 
moters, motinos nuoširdumą ta
ria: “Nėra žemėje įspūdinges- 
nio vaizdo, kaip graži moteris, 
verdanti pietus asmeniui, kurį 
ji myli”.

Tokius pačius atgarsius susi
laukiame ir iš moterų sielų. Ei
lėn Glasgow savo veikale “Vir
ginia” (trečioje knygoje) pasa
koja apie knygos herojės Virgi
nijos charakterį: “Jo3 pajėgu
mas nuskęsti su savo siekimais 
ir visa savimi į vyro veikimą 
buvo įaustas į visa tai, kas bu
vo esmingo ir pastovaus jos sie
loje. Jos ryškiausi džiaugsmai 
ir skaudžiausi rūpesčiai niekada 
nepriklausė jai pačiai, bet ki
tiems. Tikrai abejotina, ar nuo 
pat sutuoktuvių dienos ji kada 
buvo giliau sujaudinta jausmų, 
kurie koncentravosi tik į jos as
meniškus siekimus. Ji daug ko 
troško Oliveriui ir vaikams, bet 
jai pačiai nebuvo atskiros egzis
tencijos nuo jų”.

Šitokiame taur.ame pasišven
time glūdi šeimų stiprybė ir lai
mė. Ir šitokia meilės dvasia tu
rėtų būti ne vien žmonos - mo
tinos, bet ir vyro - tėvo širdyje. 
Šitokioje šiltoje tarpusavėje at
mosferoje, kaip jaučiame šilta
daržyje, gležnus atžalyno diegai 
vešliai auga, ir jų jaunose šir
dyse, jų sielose įsišaknyja ta 
pati nuoširdi meilės ir pasiau
kojimo dvasia, be kurios žmo
gus tėra tik egocentrinis kitų 
apsunkinimas.

Šitokias nuotaikas šeimoje iš
auginti daug padeda nuoširdus 
religingumas. Joyce Cary savo 
knygoje “Except the Lord”, tre
čiame skyriuje, pasakoja: “Sa
vo linksmumu, savo smagumu 
mano motina buvo didelio pasi
šventimo tvarinys. Jos gyveni
mas buvo vidinis ir ji drebėjo 
prieš Dievą, kuris teisia net pa
čią širdį. Kai aš klaupiausi ant 
jos kelių ir kai aš į jos krūtinę 
šnabždėjau pirmuosius maldos 
žodžius, negaliu nei nusakyti, 
kokios idėjos toje vakarinėje 
poilsiui pasiruošimo valandoje 
kilo mano vaikiškoje mintyje. 
Bet ar aš klydau, jausdama, kad 
klūpiu šventoje vietoje ir bend
rauju su siela, kuri tada, savo 
švelnioje ir kuklioje tarnyboje, 
buvo tikrai susivienijusi su
Aukščiausiuoju ?”

♦
Šitokioje atmosferoje net ir 

patys gyvenimo skausmai sielą 
nesužlugdo, o ją šlifuoja, kad ji 
suspindėtų nauju grožiu. Iškal
bingai tą nusako rašytojas Wil- 
liam Saroyan, savo veikalo “The 
Human Comedy” XXVI sky
riuje: “Tik gerieji žmonės ver
kia. Jeigu žmogus nėra verkęs 
slegiamas pasaulio skausmo, ji3 
menkesnės vertės už purvą, ku
rį mindžioja, nes purvas mai
tins sėklas, šaknis, stiebus, la
pus, bet dvasia žmogaus, netu
rinčio gailestingumo, yra bergž
džia ir nieko neatneš arba pa
gimdys tik išdidumą, kuris neš 
vienokias ar kitokias žudynes: 
to kas gera, ar net ir žmonių 
gyvybių žudynes”.

Tik taurumo atmosferoje iš
auga ir subręsta skaidrios sie
los. J. Pr.

EKUMENINIS DARBAS

sius Rytus? Galimas dalykas, 
kad šis arabų žygis baigsis ka
ro nepradėjus, tačiau ir tuo at
veju Izraelis turės atsiteisti, ži
noma, ne iš savo kišenės.

Bendromis katalikų Brolijos 
ir anglikonų parapijos tikinčiųjų 
pastangomis, Winnipege, Vidu
rinėje Kanadoje pradėta statyti 
jirmasis krikščionių socialinis 
centras. Centre bus įrengtos dvi 
koplyčios pamaldom, mokykla, 
salės kultūriniams ir sporti
niams parengimams, nedidelė li
goninė ir kitos įstaigos, kurio
mis naudosis katalikai ir protes
tantai bendrai.

Anglų kalba leidžiamas “Eltos” biu
letenis stiprėja ir rodo kas kart di
desnį gyvumą ir įvairumą. Paskuti
niame numeryje duoda įdomų airių 
poeto Cionaith Bale eilėraštį, išspaus
dintą jų žurnalo “Deirdre” š. m. pa
vasariniame numeryje (Vol 24, Nr. 1) 
To eilėraščio turinys toks :“Geografi- 
jos knygoje skaičiau vardus — Estija, 
Latvija, Lietuva, ir man buvo miela 
stebėti spalvotame žemėlapyje mažus 
plotus tarp jų siaurų ribų. Galvojau 
apie tų kraštų žmones, kaip jie die
na iš dienos leidžia laiką, būdami 
švelnūs, tylūs. Tai turi būti taikūs žmo 
nės tose smėlėtose kalvose, kaip ir mū 
sų krašto gyventojai. Kaip aiškiai aš

mačiau jų javų laukus, miškus, jau
kius mažus miestus, bažnyčių bokštus, 
mieštų mūrus. Prie jų mano širdis 
šilo.

Dabar tos svajonės visai baigėsi. Ne 
bėra nei Estijos, nei Latvijos, nei Lie
tuvos. Aš ir pats senstu. Keistai man 
atrodo dabar Europos žemėlapis ir 
man taip ilgu, liūdna į jį žiūrėti”.

Šitokie airių poeto posmai mus 
guodžia, įrodydami, kad net taip nu
tolusio krašto žmonės neužmiršta Bal
tijos valstybių, nuoširdžiai pergyvena 
liūdesį, matydami pavergtą Lietuvą ir 
kitus kaimynus, širdy linkėdami lais
vės.

J. Daugį.

KATORGINIS MOTERŲ DARBAS 
LIETUVOS KOLCHOZE

Okupantų kontolėje Vilniuje lie- 
džiamas dienraštis “Tiesa” Nr. 106 
gegužės 8 d. rašo: “ Kėdainių rajo
no kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se dirba 850 melžėjų. Iki šių metų 
vasario mėnesio daugumoje ūkių kar
vės pirmą kartą melždavo 3-4 valan
dą rytą. Tokia tvarka labai apsunkin
davo melžėjų darbą. Ypač nelengva 
būdavo žiemą. Sakysim, “Švyturio”, 
Devinduonių, Miegėnų ir kituose kol
ūkiuose melžėjos, norėdamos laiku pra 
dėti melžimą, turėdavo keltis antrą 
valandą nakties, bristi per pusnyną į 
darbą. Vien tokia kelionė užimdavo 
gerą valandą.

Vakarinį melžimą moterys pradėda
vo 16-17 valandą ir baigdavo 18-19 
valandą. Kol sutvarkydavo pieno in
dus, pašerdavo karves, namo grįžda
vo apie 22 valandą. O ji.k ^amuose 
irg; įeikia apsiruošti, tad poilsiui be
lieka visiškai maža laiko.”

Gyventojams pradėjus dėl tokios 
priespaudos bruzdėti, melž'mo laikas 
vis di ito buvo pakeistas: 6val. ryto 
ir 4 vai. po pietų, bet kiek prikan
kino žmones tvarka, kuri tęsėsi iki 
šio pavasario?!

J. Zvilb.

Justinas Staugaitis
(1866. XI. 14 — 1943. VII. 8)

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

Vyskupijos valdytojas, prel. J. Antanavičius, pa
sinaudojo gera proga seniai prašomą parapiją įkur
ti, žmonės jos laukė 76 metus, ir paskyrė į Lekėčius 
pirmuoju klebonu kun. J. Staugaitį. Jaunas, suma
nus, ir rimtas 40 metų kunigas tiko naujam darbui.

Atvykęs į Lekėčius, kun. Staugaitis rado 63 me
tų seną aptrūnijusią medinę koplytėlę ir apylinkės 
katalikų stambų būrį: Lekėčių kaime tuo laiku gy
veno apie 200 asmenų. Naujos parapijos žmonės bu
vo neturtingi, jų žemė prie smėlio, balų išraižyta, 
gyveno skurdžiai.

Susitaręs su žmonėmis, gavęs jų pritarimą ir tal
kos, klebonas perdirbo, padidino ir iš kolyčios pada
rė šv. Kazimiero bažnyčią. Tuoj pat žmonėms švies
ti įkūrė Žiburio skyrių ir suorganizavo Blaivybės 
draugijos skyrių. Bažnyčiai buvo įtaisyti liturginiai 
rūbai, indai ir visi reikmenys. Klebonas pastatė kuni
gams gyventi kleboniją ir bemaž visas klebono ūkio 
trobas. Deja, dar nepabaigus įrengti klebonijos, ji su
degė 1908 metais. Parapijai pasidarė dideli nuostoliai, 
nes pastatas dar negalėjo būti apdraustas nuo ug
nies. Kleboniją atstatė antrasis Lekėčių klebonas, kun 
V. Slavynas, 1908-9 metais. 11)

Lekėčiuose dirbdamas, kun. Staugaitis aiškiai pa
juto kaip labai reikalingas lietuviams kunigams skir
tas žurnalas, kuris švaria kalba be barbarizmų duo
tų kunigams pamokslų pavyzdžius sekmadieniams, 
pateiktų dvasinės vyriausybės raštus, duotų teologi
jos šakų žinovams progos mokslo žinias gilinti * ir 
jas perteikti kunigams, duodant praktiškų patari
mų sielovados klausimais. Be to, jis matė gyvą rei
kalą išeiti kovon su nukrikščionėjusių lietuvių švie
suolių skelbiamomis religinėmis nesąmonėmis ir aiš
kiomis klaidomis. Tam geriausiai tiko žurnalas.

Savo sumanymui gavęs kun. Kaz. Prapuolenio 
ir kun. Juozo Laukaičio pilną pritarimą, ėmėsi neįp
rasto darbo: Lekėčiuose redaguoti mėnesinį katali
kų laikraštį, skirtą dvasiškiems lietuvių reikalams. 
Sumanytojas tą laikraštį pavadino “VADOVAS”. Ir 
jo pirmutinis numeris pasirodė 1908 m. rugsėjo mė
nesį. Paskutinis 76 nr. išėjo 1914 m. gruodžio mėne
sį. 12)

Vadovas — diplomatinė mokykla
Savo drąsų sumanymą įgyvendinęs ir gavęs iš 

kunigų pusės labai palankų pritarimą, kurių apie 40 
ėmė talkininkauti ‘Vadovui’, vykupijos administrato
riaus potvarkiu 1909 m. buvo pakviestas apsigyventi 
Seinuose arti spaustuvės. Tai žymiai lengvino redakto-

riaus darbą: anais laikais paštas buvo vežamas ark
liais ir iš Lekėčių pasiekti spaustuvę Seinuose nebuvo 
lengva. Seinuose kunigų seminarijoje profesoriavo 
pajėgesni Vadovo rėmėjai ir savo svariais patarimais 
padėdavo kun. Staugaičiui nugalėti kilusias painiavas. 
Vadovas ėjo knygų — žurnalų formato po 96, 104 psl.

Pats žurnalo redagavimas patarnavo kun. Stau
gaičiui kaip svarbi diplomatinė mokykla, kurioj jis 
pats brendo mokslu, žiniomis ir patirtimi. Greta ofi
cialios dalies ir kunigams skirtų pamokslų pavyzdžių, 
redaktorius duodavo plačią įvykių apžvalgą ‘Iš Baž
nyčios ir visuomenės dirvos.’ Pateikdamas įvykių ži
nias, nežiūrint ar jos buvo teigiamos ar neigiamos, 
pridėdavo savo samprotavimus kodėl ir kaip tai įvy
ko, formuodamas skaitytojams įvykio įvertinimą krik
ščioniškojo tikėjimo požiūriu. Patraukliai atskleisda
mas tikėjimo tiesas, atsargiai vertino pasaulyje vyk
stančias socialines atmainas, pagrįstai kovodamas su 
lietuvių, pasivadinusiais pirmeiviais, platinamomis 
klaidomis, įrodydavo klaidą, neužgaudamas klystan
čio. Jo spaudos apžvalga ir kritika ‘Pirmeivių Žieduo
se’ buvo gyva ir patraukli. Beredaguodamas Vadovą, 
išleido savo 5 knygeles : Katalikų tikėjimas ir jo 
priešai. Argi kaltą čia Bažnyčia? Jaunimo idealas, 
Darbininkų klausimas ir Viešosios lietuvio kataliko 
priedermės. 13)

11. Vadovas, 1911 m., IX, 34 nr., 163-164 psl.

12. Vadovas buvo mėnesinis laikraštis, skiriamas dvasiš
kiems lietuvių reikalams. Kun. J. Staugaitis suredagavo pen
kiasdešimtis Vadovo numerių ir 1912 m. spalių 1 d. XII t. 
50 nr., 198 psl. paskelbė: ‘Atsisveikindamas su Maloniais Skai
tytojais, skaitau sau garbe pranešti, kad nuo kito (51) nume
rio ‘Vadovo’ redakciją ima į savo rankas šv. Teologijos Ma
gistras, Filosofijos Daktaras, kunigas Pranciškus Kuraitis. Su 
pagarba, Kun. Justinas Staugaitis.’

13. Liet. Encikl., XVIII, 1963, 476 psl.
Liet. Encikl., XXXII, 419 psl. klaidingai parašė, kad paskuti
nis Vadovo num. buvęs 72, kai po tam dar išėjo 73, 74, 75 
ir 76 nr. Paskutinis buvo 1914 m. gruodžio mėnesį. Jame pa
mokslus rašė kun. J.G. Studijas - straipsnius: kun. Al. Grigai
tis, dr. J. Totoraitis, kun. J. Laukaitis, kun. M. Kručius, R-čių 
Jonas ir kiti.

(Bus daugiau). .
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 19&7 m. gegužės 25 d.

Jei kiltų karas tarp arabų ir žydų, būtų kovojama šiuose tyrlaukiuose, 
kurie dabar vadinami “Niekieno žemė”.

REAL ESTATE

2 po 5 kamb, mūrinis, vandeniu - 
gazu šildymas, 2 maš. garažas, di
deli kambariai, prižiūrėti. Statytas 
po paskutinio karo. 7028 S. Camp
bell Ave. Savininkas

CICERO. 2-jų butų, iš naujesnių 
namų, nebrangiai. ūVa ir 4^ 
kamb. 2 maš. garažas, plytelių vir
tuvės ir vonios. Vienas iš geriau
sių dabar parduodamų namų. Įmo
kėti $3,000. SVOBODA, 2134 S. 
61st Ct., Cicero. BI 2-2162.

$7.500 pilna kaina už gerą 2-jų 
butų, 4 ir 3 kamb. Naujas auto
matinis apšildymas. 2 maš. gara
žas. Geroje vietoje. Mokesčiai tik 
$80 Apyl.. California ir 21st. Tuo
jau galima užimti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

Union Pler, Mieli, prie pat Miiati
gan ežero parduodama 6 kamb. 
vasarvietė su visais baldais Skly
pas 40x180 p. Kreiptis į John Vi- 
limaa, Townline Ave. (prie ežero).

REAL
kxhxk><><>o<k>o<k>o<><><xxx><><kxxxxxxxkxxxkx><><><xxx>o<>o<><><>o<><><x

SALES B MORTGAGES0 MANAGEMENT

Member of M.L.0.
Main Office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Brandi ofc. 2617 VV. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256
ALEX ŠATAS — Raaltor

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
Išsirinkti iš katalogo.
xxx><x>oooo<xxxyooooooooooooooo<x>oooooooooo<xx>ooo<xxx><x>-

2 po 5 kamb. 12 metų mūr. 2 at
skiri šildymai gazu. Central air-eondi- 
tion, alumin. langai. 2 auto garažas. 
Marąuette pke. Tik $41,000.

1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb., 
"built-ins”, 2 įėjimai į 2 aukštų, 2 
kamb. rūsy, 2 maš. garažas. Apyl. 62 
ir Campbell. $.23,900.

5 kamb. apynaujis mfir. Gazo ši
lima, 2 auto garažas, platus aklypas, 
Marąuette pke. $231900.

(P/4 kamb., 10 metų mūr. 1 % vo
nios. "OVerhead aevrers", centrai, air- 
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette pke. $28.900.

Liuksusinė 8 kamb. nauja mūr. 
rezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas, 2 auto prijungtas 
tnūr. garažas ir daug kitų vertingu 
priedų. Marąuette pke. $59,000.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471 -0321
Mfir. 4 k. 10 metų. Garažas. Pla

us sklypas. M. p. $19,900.
Mūr. 6 k. 40 p. lotas. 7 2 — Sacra- 

įiento. Garažas. $20,900,
Mfir. 2 po 0. M. p. centre. Nau- 

aa šildymas. Garažas. $26,800.
Mfir. 2 |h> 6. Garažas. Dideli kamb.

2 — Fairfield. $29,500.
Mfir. 4 Imtai po 5 k. 50 p. lotas. 

6 — Washtenaw. Garažas. $50,000.
Naujos mfir. Gage p. 2 butai ir 

latalpa — Pasiūlymas.
Mfir. 2x4, Brighton p. Moderni- 

uotas. Tik $21,800.
Mfir. 2x4, M. p., 12 metų. Garažas, 
šildymai. $36,500.

KAIRYS 2943 West 59th Street, Tel. HE 6-5151
HELP VVANTED — MOTERYS

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

(MALĖ OR FEMALE)
FOR EXPANDING 150 BED HOSPITAL

Answer this ad and you will find a challenge, excellent new 
salary range and personnel policy. Positions are available full time 
on all divisions. 40 hours per week, time and one-half for overtime. 
Starting salary $432 per month for new graduates, plūs shift differ
ential for evening and night duty. Salaries commensurate with ex- 
perience Liberal personnel policies. Apply, eall or write to: 

ADMINISTRATOR D. J. VVIRES

Galion Community Hospital
GALION, OHIO Tel. — 419-468-4841

Pasinaudokite Draugo „Classiiicd“ skyriumi.

REAL ESTATE

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 6 v. Modernus 2-jų butų na
mas. Įrengtas rūsys, 2 maš. mūr. 
garažas. Gražus didelis namas. 
6733 S. Tripp.__________________

Parduodamas 5 kamb. namas ir 
sklypas 5017 So. Central Ave. Kai
na $8,000. Kreiptis į savininką 4731 
So. Central Ave.
Mūrinis. 2 butai, 6 ir 6 kamb. Nau
jas gazo pečius. Naujos vonios. 
Naujos virtuvės. Marąuette pke.

PR 8-6916
Palikimas — 2 butai po 5 

kamb. Mūro garažas. Marąuette 
pke. Atskiri šildymai. Tik 
$43,500. Neris, 471-0321.

Savininkui apleidus miestų 
— 6 kamb. namas, 2 maš. mūr. 
garažas, šaldytuvas, 2 plytos, 
kilimai. Marąuette pke. $19,500. 
Neris. 471-0321.

STATE

18 liuksusinių butų, naujas. Virš 
$36,000 pajamų metams. Labai ge
roj vietoj. TeiraukltSs.

Marąuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražas. $45,000.

Marąuette Pke, 6 kamb. apynaujis 
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynaujis mfir. šiluma
gazu, alumin. langai, garažas. Tik 
$18,500.

Marąuette Pke. 5 butai ir biznis.
Mūrinis. 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.
Pietvakarių priemiesty sklypas 

153x150 p. Gatavi pianai ir leidimas 
statyti 22 butų apartamentini narna.

Didelis pasirinkimas apartmentinių 
ir roomlng house šiaurlnSje miesto 
daly. TeiraukltSs.

Mfir. 8 k., 3 ntleg. Garažas. Puiki 
vieta M. p. $20.500.

Med. 8 kamb. rezidencija M. d. 
Gerai prižiūrSta. $14,800.

Mfir. 7 k. Gage p. Naujas garažas. 
V'sos modernizuotas. $22,500.

Mfir. C k. Gazo šildymas. Garažas. 
71 ir Roekwell $19,500.

Tuščias sklypas, 25x125 M. p. Vie
nos šeimos namui. $4,500.

Mūr. 2x5 k. Arti Brighton p. Mo
kesčiai $143. Kaina $16,500.

Mūr. 1% a. Gage p. (5 ir 3). Žemi 
mokesčiai. $21.500.

Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 
p. bažn. $17,800.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MOTERYS

Namai ne Baronka
Beveik nnujns tarp naujų. Moder

nus 6 k. mūras. Gazu Šildymas Ir visi 
priedai. $18,950.

5 bnfų mūr. 2 auto. garažas, gazu 
šildymas. Apie $5,000 nuomos. Arti 
parko $38,800.

8 k. mūras. Alyva šildymas, uždari 
porčiai, alumin. langai, 2 auto gara
žas, $16,900.

Pajamų bungoloiv. 6 k. butas ir 
$80 pajamų savininkui. $21,000.

3 butų niūras. Arti 66 ir Califor
nia. 3 auto garažas, platus lotas. 
Apie $5,000 nuomos. Kaina $35,900.

$8,600 pajamų ir tik $20,000 Jmo- 
keti. Apartmentinis. Marą. Pke.

2 butų mūras, 6 ir 5 k. Uždari 
porčiai, naujas gazu šildymas, alumin. 
langai. $26,900.

12 metų, 2 butų po 5 k. mūras. 
Uždari porčiai, atskiri gazo šildymai. 
Mūro garažas. $44,900.

Uotas 25 p. ir garažas Marąuette 
Pke. $6,750.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St., RE 7-7200
NAUJAS MŪRINIS NAMAS — 3 
mieg. Garažas. Brighton Parke.

Tel. 927-7220 arba 476-0868
Marąuette Pke. med. 2 butai. 4 

kamb. ir 2 % kamb. beismente, 
$13.000.

72 ir Albany. 6 kamb. su 4 mieg.
15 metų senumo. $21,500.

71 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
Platus sklypas. $27,900,

Kampas — 3 namai. 14 butų. Ge
ros pajamos. $39,000.

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

i/ Namu, sklypu, biznių
t įr ūkių pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
4986 VV. 15tta St„ Cicero, 652-4343

Pardavimui Fox Lake nuosavybė-— 
aukštos pajamos. 2-jų butų mūr. na
mas, gazu apšildomas, 2 maš. gara
žas. Silpna sveikata verčia parduo
ti. Susitarimui apžiūrėti skambinkit 
_______3 8 1 - 6 4 1 7_______

~^miaTO,”i^RDUOKITE
NAMUS

Užtikrintas patarnavimas 
BRONIUS LISKUS

Real Estate
6322 S. VVestern Ave. 476-7225

Cicero-Parkholm. Mūr. 5 ir 6 k. 
Gazo šiluma, alumin, antrieji lan
gai, garažas. Tik $25,800. Ir 2-jų 
butų po 5 k. (3 mieg.). 2 atskiri 
nauji gazo šildymai, modern. visi 
namo ir beismento įrengimai. Ga
ražas. Tik $23,800. 652-4343.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Evchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Namu Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2436 VV. 69th St. BE 7-8399

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 
* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI — INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 VV. 71st St. Tel. 925-6015

HELP VVANTED — MOTERYS

ACCOUNTS RECEIVABLE
If you have a basic knowledge of bookkeeping, we have a job for you 
in our credit dept.

• Good Starting Salary • Merit Increase 
• Excellent Fringe Benefits

Phone Personnel Dept. HU 9-1000

SUPERIOR TEA & COFFEE COMPANY 
2278 N. Elston Avenue, Chicago, Illinois

SWITCKBOARD OPERATOR
We prefer a person who is a H. S. grad vvith at least 2 years 
experience to operate our active plug board — in the nevv, modern 
executive offices of a large electrical manufacturer.

FOR APPOINTMENT CALL PERSONNEL
775-2300

SQUARE D COMPANY
205 & Northwest Hwy. Park Ridge, Illinois

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitok: 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

1259 S. Maplewood Ave.. CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8 - 2233

Mūr. &į£ Ir 4 kamb. 10 metų, ga
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, 
daug rožių. 46 Ir Kilpatrlck.

Mfir. 2 po 5 su dainele, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 ir Rockwell.

Mfir. 2 po 5 su valgomu, įrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

2 po 6 mūr., atskiri šildymai, ne
brangus, Brighton Parke.

Naujas mfir. hung. labai gerai iš
planuotas, 2 toiletai, garažas, rūpes
tingai parinktas medis, kvepia nau
jumu. Brighton Parke. $22,800.

Med. 4 butai su skiepu ir pasto
ge, gazo pečiais šildymas, $299 paja
mų į mėnesį.

2 po 4 med. gražiai atrodo, arti 
bažnyčios ir mokyklos Brighton Par
ke. $14,900.

Mfir. 2 po 5 ir 4 kamb. skiepe, 
Centralinis šildymas, garažas. Mar
ąuette Parke. Skubame parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA
4456 S. California Ava. 

Tai. — 247-2288
4 vienetų mūr, namą: 3 butai 

ir 1 krautuvės patalpa. 2 maš. mūr. 
garažas, iškelti vamzdžiai, nerūdi
jančio plieno žiem. langai ir siete
liai. Naujas izoliuotas stogas, vari
niai nutekamieji vamzdžiai. Modern. 
plytelių vonios. Alyva — garu šil
dymas. Pajamų $453 per mėn.

Gera nuosavybė investavimui. 
Mūr. 6 butai po 4 kamb., 2 maš. 
garažas, platus sklypas. Geros pa
jamos, žemi mokesčiai. $38.900.

BI 2-2162 arba LA 1-7038
Proga porai. $1,200 pajamų per 

mėn. Mažesnis ‘‘nursing home”, 5 
ir 4 kamb., 2 vonios. Apyl. 26 ir 
Hamlin $23,500. Lengvos išsimo- 
kėjimo sąlygos. LA 1-7038.

6 kamb. mūr. bungalow, plius bu
tas rūsy. Potvynio kontrolė, 2 maš. 
garažas, nuo sienos iki sienos kili
mai. Geram stovy. Marąuette pko 
rajone. GR 6-2048.

VYRAI IR MOTERYS

Namo valymui ir išunomavimui bu 
tų reikalinga angliškai kalbanti 
šeima. Vienas iš jų gali dirbti ki
tur. Gali būti ir pensininkas. Duo
dama 4 kamb. butas ir $100 algos 
mėn. Skambinti WA 5-7804.

HELP VVANTED — MOTERYS

WAITRESSES
Apply in person

OLD PRRGUE RESTAURANT
5928 VV. Cermak, Cicero

• BINDERY GIRL •
Inspocting & Packing stationery. 

Full time. All co. benefits.

VVIGGINS & FREUND 
ENGRAVING CO.

638 S. Federal Chicago, IU.
TEL. — 427-8881

GENERAL OFFICE
Interestlng yariotr of work for giri 

wtth good elerical skilia. Typing 
helpful būt not necessary. W1ll con- 
sider regular, 5 or 6 hour day. per
manent. Good pay, benefits and 
surroundings.

K & E
500 Central Avenue

(Edeną & Wlllowl 

NORTHFIELD. ILLINOIS
Phone 446-7707 Mr. Ladage

GIRL FRIDAY
Nr. North printer needs gal 25-45 
for gen’l office work. Mušt be 
good typist, vvith ability to handle 
divers. duties. Salary open.

SU 7-4835.

EKCELLENT IMMEDIATE 
OPPORTUNITY FOR

DIRECTOR OF 
NURSING 
SERVICE

175 bed general hospital offers a 
challonglng opportunity vvith a grovv- 
ing organization which provldes a 
full range of health care Services in 
one of the most modern facilities in 
the statė. At least a bachelor degree 
vvith sound administrative experience 
reąuired. — Please statė your ex.pe- 
rlence, ąualifications, salary reąuire- 
mont and date of availability. — All 
roplies confidential.

Call: Administrator

Frank C. McPherson 
517-372-8220

or vvrite

LANSING GENERAL 
HOSPITAL

Lansing, Miehigan 48915

SWITCHBOARD - 
RECEPTION

100% Telephone Work 
for

Hinckley & Schmitt, 
the water company

Learn. svvltchboard on the job 
No typing reąuired, būt pleasant 
voice, ability to deal pleasantly 
with people on the phone, a ne- 
cessity.

'Salary $350.00 Month 
Paid VVeekly

FREE COMPANY BENEFITS
Convenient to Ravensvvood ‘L’ 

Near Mart
Please Call for Interview

MISS PAUL 
SOperior 7-6540

SWITCHBOARD 
OPERATORS 

DAY SHIFT
Convenient Skokie Location. 

Experienced Preferred.
CALL MISS OLSON 

OR 4-7900

TYPIST
Immed. opening for young woman 
vvith typing & gen. office skills, 
for a job vvith variety, Mon-Fri. 
Good empl. benefits. Near State 
& Madison. Phone 346-3549.

GENERAL OFFICE
Assist Office Manager in Accounts 
Receivable and Payable, Filing, 
etc. Company paid benefits. Good 
starting salary. Apply in person 
or call

ARMOUR SCREW C0. 
1839 N. Long Ave.

TU 9-7600
Reikalinga moteris keliom valan
dom, 3 kart į savaitę, paglobot 2 
mažus vaikus. Marąuette pke. 
Skambint 925-7450.

HELP VVANTED — VYRAI

Packers Wa,nted
Experience not reąuired. 
Nationally knovvn Dairy 

Products Distributor.
Many Company benefits.

Steady vvork.

H. C. CHRISTIANS C0. 
1325 W, 15th St., CA 6-7500

Skelbkites “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI

L E A D
J A N I T O R

Opportunity to beeome Office 
maintenanco supervisor.

Plan and direct maintenance and 
Janitorial Services on Severai floors 
of major Loop office building. Re- 
ąuires knowledge of building trades, 
and blue prints.

Excelcnt starting salary. Out- 
standing benefits and good vvorking 
conditions.

Call or vvrite:

CHICAGO TITLE & TRUST 
COMPANY

28 No. Clark Street
Tel. 332 - 7700, ext. 750.

— An eąual opportunitv employer —

TEXACO, INC.
Severai locations available for im

mediate occupancy in Chicago 
Heights and Homevvood area. 
Texaco vvill help you vvith — com- 
plete training — on the job guid- 
ance, to profitable management. 
Excellent opportunity for ąualified 
individual.

For Information phone 
STAN. WINIECKI

BIshop 2 - 3840
Evenings — (312) — 768-6796

SOCIAL
WORKERS

With group vvork, or general sočiai 
vvork background to act as ad- 
visors to adolescent boys. 44-man 
case load maximum.

Those betvveen the ages at 24 and 
50 vvith experience preferred. Ex- 
cellent opportunities for advance- 
ment. Reply in confidence to:

MR. JOHN HAVERFIELD

U.S. Industries, Ine.
Fort Custer Job Corps 

Training Center

Battle Creek, Mich. 49017
An Eąual opportunity employer

PLASTICS
GENERAL FACTORY

OPENINGS ON ALL SHIFTS
• Bonus paid for night shift.
• Many co. benefits.
Starting salary $2.10 per hr. + 
plenty of overtime.

OOLUMBIAN CARBON 
COMPANY

11524 VV. Addison St. 
FRANKLIN PK.. ILL.

VV E VVILL TRAIN
M N

For quiet, clean shop vvork.
• Permanent—No Layoffs
• Overtime — 49 hours
• Free Insurance
• Bonus & Retirement Plan
• Promotion From Within

lst Shift only 
Intervievvs: Week Days 
Saturdays 9 to 12 Noon 
Evenings by appointment

BURRELL BELTING COMPANY 
7501 No. St. Louis Avenue 

SKOKIE, ILLINOIS, 26\$110
One block west from end of Hovvard 

Bus Line, 4 blocks ea.st of Cravvford.

MAINTENANCE
Mušt have electrical and mechatti- 

cal experlence in medium to heavy 
industry. Apply in person.
PRODUCTION STEEL Co. of ILL. 

2801 W. Roosevelt Road. 
BROADVIEW. ILUaniOfS

HELP VVANTED — VYRAI

Outstanding Opportunity! Excel't Immediate Openings!
ARCHITECTS— 

ARCHITECTURAL DRAFTSMEN
Surroundings & working cond’s are good. Perm’t Positions.

CONNOR - HARDMAN AND ASSOCIATES 
Harvey, Illinois, Tei. — ED 3 - 3614

HELP VVANTED — MOTERYS

DICTAPHONE SECRETARY
Accurate & dependable individual will work with top executives. 
In their absence will make desicions.
• TOP SALARY
• FREE LIFE INSURANCE

Phone Personnel Dept. HU 9-1000
SUPERIOR TEA & COFFEE COMPANY 

2278 N. Elston Avenue, Chicago, Illinois

HELP VVANTED — VYRAI

TRAINEES
FOR

CAR INSPECTOR
AND

CAR REPAIRER 
POSITIONS

Mušt be High School graduate 
21 Years or over 
Employee benefits

BELT RAILWAY COMPANY 
0F CHICAGO 

6900 S. Central Ave.
SEE JOHN SUTKA S.C.D.

BUILDING
MAINTENANCE

Medium sized vvarehouse facility 
needs maintenance man vvho has 
the experienee and ability to 
handle general maintenance vvork. 
Excellent vvages and fringe benefits. 

THE HERST ALLEN C0.
1901 VV. Carroll Street 
CHICAGO, ILLINOIS

IMMEDIATE OPENINGS FOR

TRAINEES
AS VVRAPPING MECHANICS' A t •

2 yr. program, automatic raises, 
steady employment. guaranteed 
overtime, 47hrs. minumum, paid 
vacations & other fringe benefits.

LEAF BRANDS
Dlv. of VV. R. Grace Company 

4737 VV. Division st., Chieago, Hl.
TEL ES 8-6000

DIESEL MECHANIC
on Construction Eąulpment. 

Experienced preferred
P A I N T E R

EXPERIENCED PREFERRED
Union shop apprentice 

Start at $2.05 per hour.
Olose būt not tn Chicago.
HOVVELL TRACTOR AND 
EQUIPMENT COMPANY 

1901 East. Pratt Boulevard
ELK GROVE VILLAGE. ILL. 

Tel. — 439 - 2150 
Contact days — MoAfee

MAINTENANCE

MAN
Excellent opportunity for a qual 
ified young man seeking a more 
responsible and interesting posi
tion handling the general main
tenance of a large BAKERY.

Mušt be able to weld and have 
a lovv pressure Boilers License. 
Refrigeration experience helpful 
būt not necessary.

IF YOU HAVE THESE 
QUALIFICATIONS

APPLY AT

NATIONAL
FOOD

INC.
2727 VV. SILVER SPRING 

DRIVE,

MILVVAUKEE. WISCONSIN
•‘An Eąual Opportunity Employer"

PLATINKITE “DRAUGĄ”

• FREE HOSPITALIZATION
• PROFIT SHARING

t 1



Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1967 
m. gegužės, 19 d., Vietname žuvo mūsų mylimas sūnus ir vie
nintelis brolis, aviacijos leitenantas, helikopterių pilotas

REAL ESTATE

3 metų, 2*4 po fi k. 2 vonios, 3
mieg., air-cond., 2l/2 maš. garažas. 
Skambinti sav. (angliškai kalbėti)

 585-5478

A. A

Commander GEDIMINAS J. EIDUKAITIS
Gyvenęs 945 East 144th St., Cleveland, Ohio

Kūnas bus pašarvotas Della E. Jakubs ir Sūnaus koply
čioje, 936 East 185th St., Cleveland, Ohio.

Laidotuvės įvyks trečiad., gegužės 31 d., 9:30 vai. ryto 
iš koplyčios bus nulydėtas į Švč. P. M. Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčių, 18022 Neff Road, Clevelande, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą.

Neišsemiamo skausmo dienose paliko tėvai 
Anelė ir Kazys Eidukaičiai, 
seserys: Rasa, Janina Ramūnienė su šeima 
ir Marija Puškorienė su šeima.

NEKILNOJAMAS TURTAS
ŠIAURĖS — VAKARUOSE (Chlca- 

g-oje ii- priemiesčiuose), Mūras, 5 po 
4 k. ir 1—3 k. (Harlem ir Diversey). 
Metines pajamos $9,000, kaina 
$69,000. KreipkitSs j J. Totoraiti.

MORTGAGE COMPANY 
ANDERSON REALTY AND 
5612 W. Inving Park Rd.,

* AV 2-3387 
PALIKIMAS turi būti parduotas. 
110 East 107th ,apkalbas mjed. 
namas, uždaras porčius, pilnas rū
sys, gazu šildymas, 4 mieg. k., 2 
maš. garažas. Arti bažnyčios ir 
mokyklos. Labai nebrangiai. Suin
teresuoti skambinkit po 5 v. v.
BĘ 8-6699, sekm. ir šešt. visą d.

PROGOS-OPPORTUNITIES

A.-Į-A. FRANK ŠOVA
Gyveno 3656 W. 65 Place.
Mirė geg. 25 d., 1967, 11:15 vai. vak., sulaukęs 82 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Eigirdžių miestelio.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Charles, marti Flo

rence, ir Anselm, .marti Violet, duktė Alvina Maples, žentas 
Marion, 5 anūkai: James. Elaine, Ronald ir Bruoe Šova, ir 
Dean Maples, «eauo Mary Zoris, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Am’. Liet. Piliečių klubui.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 7 vai. vak. Lackawicz koply

čioje. 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 29 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atyldėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

PARDUODAMA RŪBŲ VALYK
LA, senai įsteigtas biznis apy . 71 
ir California. Modern. air-cond. pa
talpa su mažu butu, nebrangi nuo
ma. Parduoda dėl silpnos sveika
tos. GR 6-5391.

Skubiai parduodama TAVERNA 
ir VALGYKLA, su namu. Labai ge
rai einantis biznis ir geroj vietoj. 
Viršuj naujai dekoruotas butas, 
nauja gazo šiluma, nauji alum. lan
gai. Labai sumažinta kaina. Dėl pla
tesnių informacijų skambinkite ry
tais iki 11 vai. PO 7-9689; vakarais 
po 6 vai. 581-3166.
Dėl ligos, Marąuette pke., skubiai 
parduodama maisto ir delikatesų 
krautuvė. Dėl informacijos skam
binti 436-0446.

DELICATESSEN
4456 S. California, 247-2288

Doing good bus., high profit, likę 
new fixtures. Get your raoney back 
in 6 months. Owner-landlord will 
give good lease

NAESU

NEEDS
SPECIALISTS

FOR

Veik. maisto krautuvė su 3 butų 
mūru. 2 gar. Tuščias sklypas. 
Brighton pke. Arti mokyklų ir su
sisiekimo. Sav. išeina pensijon.

BI 7-8580

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

(FEDERAL CAREER CIVIL SERVICE)

ELECTRONICS AND ENGINEERING 
TECHNICAL SERVICES POSITIONS

Who are ready to take 
the N-E-X-T S-T-E-P U-P

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
te, apyl. 69 ir Rockwell. Karštu 
vandeniu apšildomas. Naujai de
koruotas. LU 5-5900.

...IN CAREER
ACCOMPLISHMENT 

r,
Ąlmost anywhere you go in the free world, you 11 find NAESU 
Specialists on the job. As experts in their particular field, our tech- 
nicians cover the globė, going wherever the jobs calls them. We are 
currently seeking individuals experienced in:

★ ANALYSES AND EVALUATION OF FLEET MAINTEN
ANCE PROBLEMS WITH AIRBORNE WEAPONS AND 
SYSTEMS.

★ FLEET ENVIROMENT WITH DETAILED KNOWLEDGE
OF DIAGNOSTIC TECHNIQUES. PERSONNEL SKILL 
REOU1REMENTS, SUPPORT EOU1PMENT AND TECH
NICAL DOCUMENTATION.

Of feticular Interest Are Personnel With

RECENT FLEET AERONAUTICAL EXPERIENCE IN 
AVIONICS • POĮVER PLANTS • STRUCTURAL 

ELECTRICAL • AIRFRAMES • FLIGHT CONTROL 
• HYDRAULIC and MECHANICAL SYSTEMS
Some Knpydedge of Navy 3M Would Be Desirable 

Būt Not Essential

CONSIDERATION WILL BE GIVEN TO

AVIATION TECH SCHOOL GRADS
With 1 Year Practical Experience 

Seeking Opportunity for Security and Growth

Starting Salaries:
$5,331 to $10,927 Annually

Based on experience, PLŪS all the benefits associated 
with a Civil Service Career

Incumbents mušt accept assignments or changes in assignments to 
such duties and geographic locations as the Commanding Officer 
NAESU, may direct. This will include travel to and from temporary 
duty stations with the Fleet and at Navai shore activities anywhere 
in the world including combat zones.

U.S. CITIZENSHIP REOUIRED FOR ALL POSITIONS. 
Oualified Candidates are invited to submit resume (or preferably

Standard Form 57, obtainable at any Post Office) 
to;

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER, DEPT. 04-A-D

Navai Aviation Engineering Service Unit

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19112
An Equal Opportunity Employer

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!) 
Best Agency, 2025 W. «3. PR 8-6032
Aptarnauja pietvakarinę dai) 7 me
tus. Savininkai: kreipkitSs d61 pa
tarnavimo nemokamai.

Lietuvių ūkyje išnuomojame vie
tą pasistatyti “mobile home” — ve
žiojamą namą. Pageidaujama nuo
latinių gyventojų, arba galima ir 
laikinai. Vieta arti Elkhorn, Wis- 
consin (netoli Lake Geneva), apie 
78 mylios nuo Chicagos. Informaci
jai rašykite adr. Draugas. Ad. No. 
7759, 4545 W. 63rd St„ Chicago, IU. 
60629.

Marąuette Pko. apylinkėje iš
nuom. kambarys su vonia ir atskiru 
įėjimu. Skambinti tel. 471-0733 ar
ba M A 5-2524.
Išnuom. kambarys su virtuve. 

2510 W. 55th St.
Tel. WA 5-7428

Išnuomojama vasarvietė “Daina”, 
Union Pier, Mich. savaitėms ar 
sezonui. Rašyti J. Beržanskis, 
12111 Sorrento St., Detroit, Mi
chigan 48227, tel. WE 5-8328, ar
ba 15746 Oak Avė. P. O. Box 177, 
Union Pier, Michigan, tel. 469-0231.

<RBAGE DRUMS
I COVERS AND HANDLES 
and 50 gal — Free Deliver
! S. Racine 434-1113

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

Penkerių Metų Mirties 
SUKAKTIS

A. -j- A.
MARCIJONA RUMŠAS
Jau suėjo penkeri metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmo
ną ir motiną, kurios neteko
me 1962 m. gegužės 29 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną ramy
bę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios pirmad., geg. mėn. 29 
d. 8 vai. ryto Šv. Jurgio baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
— gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Marcijonos 
Rumšas sielą. ,
Nuliūdę: Vyras Petras, duk

terys Marie Young, žentas Wil- 
Katherine Matual, ir 

anūkai ir

ATNAUJINIMO PROJEKTAS
Chicagos arkivyskupijos at

naujinimo projekto vajus jau 
pasiekė 34 mil. dolerių. Savo 
paskirtą kvotą pasiekė ar pra
lenkė 91 parapija. Kitos 20 pa
rapijų baigia pasiekti savo kvo
tą. Arkivyskupijos savaitraštis 
New World penktadienio laidoje 
talpino visų parapijų sąrašą, 
kiek jau sutelkta aukų ir sutel
kimo procentus. Iš lietuvių pa
rapijų randame; Šv. Baltramie
jaus parapija sutelkė $27,090,
— surinkta 90.3%; Šv. Mykolo 
parapijai nepaskirta kvota; Auš 
ros Vartų parapija sutelkė 
$5,160 — surinkta 21.5%; Die
vo Apvaizdos parapija sutelkė 
$2,088 — surinkta 4.6%; Šv. 
Antano parapija sutelkė $46,290
— surinkta 38.5%; Šv. Jurgio 
parapija sutelkė $1,960 — su
rinkta 2.1%; Šv. Kryžiaus para
pija sutelkė $140.610 — surink
ta '51.5%; Nekalto Prasidėji
mo parapija sutelkė $43,090 — 
surinkta 33.1%; Švč. Marijos 
Gimimo parapija sutelkė $29,-

730 — surinkta 14.8%; Šv. Juo
zapo parapijai nepaskirta kvota; 
Visų Šventų parapija sutelkė 
$31,165 — surinkta 43.2%; Šv. 
Petro ir Povilo parapija sutel
kė $13,530 — surinkta 16.9% ir 
Šv. Kazimiero parapija sutelkė 
$7,920 — surinkta 39.6%.

CHICAGOJE
NORI SAMDYTI 455 

MOKYTOJUS
Chicagos arkivyskupijos švie

timo taryba nori pasamdyti 455 
mokytojus mokslo metams, 
prasidedantiems rugsėjo mėne
sį. Pradinė alga yra $5,400. Ga
lima kreiptis į Teacher Person
nel Department, 430 N. Michi
gan Avė. Telef. 527-3200.

KURIS NUPIRKS PICASSO 
KURINĮ?

Turtuolis Hugh Hefner ir fil
mų direktorius Otto Preminger 
aplankė Chicagos meno institu
tą. Abu nori nupirkti ten išsta

Mielam prieteliui -
VYTAUTUI KAROSUI mirus,

žmonai ONAI ir dukrai VIOLETAI reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Kilikonių šeima

PETRĄ ŠILEIKĮ 
ir jo šeimą, mylimai motinai 
A. f A. KAZIMIERAI ŠILEIKIENEI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą.
Elena Puniškiene 
Joana Puniškaitė
L. 0 Rimkevičiai

Mielam kaimynui ir prieteliui 
A. “f A.

VYTAUTUI KAROSUI mirus, 
jo žmonai ONAI ir dukrai VIOLETAI reiškiame gilią 
užuojautą.

Bronius, Vytautas ir Stanislava 
Prialgauskai

Mielą kunigą JONĄ ŽVIRBLĮ ir gimines, jo se
sutei mokytojai

A. f A. JUZEI ŽVIRBLYTEI 
mirus, Lietuvoje, Vilniuje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Eugenia ir Alex Baranauskai

IŠNUOM. VASARVIETE

A.
STASYS

+ A.

TARĖ I L A
Gyveno 4705 W. J2th Place, Cicero, Illinois.
MirS geg. 26 d.,1967, 2:30 vai. ryto, sulaukęs 60 m. amžiaus.
GimS Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime dėdS Stasys Cenkus su šeima, 

giminaičiai Ona ir Juozas Briedžiai, JuzS Bytautiene, Jūratė ir 
Lionginas Peč-iuriai ir kiti giminčs, draugai ir pažjstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 4 vai. popiet Vasaitis - Butkus 
koplyčioje, 1446 So. 50th Avė.. Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas i Šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies siela. F*o pamaldi) bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dėtie lr kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -į- A.

KAZIMIERA KAPTEINIS
Prieš keturis metus paliko mus liūdinčius 

mūsų brangi žmona ir motina.
Jos netekome 1963 m. gegužes 28 d.
Už jos sielą bus laikomos šv. Mišios gegužes 

mėn. 28 d. 9:45 vai. ryto Visų Šventųjų parapijos 
bažnyčioje, 108 ir State St., Roselande.

Nuliūdę: vyras ir duktė

•>

liam,__ ______
Florence Rumšas 
proanūkai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. gegužės mėn. 27 d.

tytą Picasso kūrinį $200,000 ver 
tės. Jie sutarė vienas prieš kitą 
neiti į varžybas. Monetos išme
timu jie nuspręs, kuriam kūri
nys atiteks.

MIESTAS PIGIAI GAUNA 
GAZOLINĄ

Chicagos miesto įvairūs de
partamentai kasmet sunaudoja 
apie 6 mil. galionų gazolino. 
Miesto pareigūnai jau susitarė 
su trimis gazolino kompanijo
mis, kurios ims 16 centų už ga
lioną.
MAŽA VALTIMI IŠPLAUKĖ Į 

GRAIKIJĄ
Niek Giovan, 56 metų, vakar 

36 pėdų motorine valtimi iš
plaukė iš Chicagos 8,000 mylių 
kelionei į Graikiją, kurią tikisi 
pasiekti liepos 15 d. po 40 dienų 
plaukimo.

TRECIAS TEISĖJAS PATEKO 
Į BEDĄ

Chester Strzalka yra trečias 
teisėjas šiomis dienomis patekęs 
į bėdą dėl paleidimo areštuotųjų 
už žemus užstatus ar visai be 
užstatų. Anksčiau už panašius 
žygius pakliuvo teisėjai Louis 
Kizas ir James Murphy. Cicero 
respublikonų partijos pareigūnai 
reikalauja, kad Kizas atsistaty
dintų.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me tš lauko. Taisome mūrų—"tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai

A. -f- A.
Pulk. ALEKSANDRUI ANDRUŠAIČIUI 
minis, jo žmoną ir dukras su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Loreta Kasienė su dukra ir 
A. S. Žukai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad gegužės 25 dieną, 
vakare, Syracuse, New York, staiga mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas, senelis ir uošvis

A. -f- A.
Pulk. Ltn. Aleksandras Andriušaitis

Kūnas bus atvežtas į Chicagą ir pašarvotas geg. 27 d. 5 V. 
popiet John F. Eudeikio koplyč., 4330 S. California Avė. Laido
tuvės įvyks pirmad., geg. 29 d. 9:30 v.r. iš koplyčios bus nulydė
tas į Švč. P .M. Gimimo bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: žmona Olga, dukterys Aleksandra Likanderienė 
ir Janina Mačiulienė su šeimomis.

PADĖKA
A.A. JONUI TUMOSUI mirus, žmona Aleksandra su dulttL»J 

romis ir velionies brolis Pranas dėkoja visiems, kurie prisidėjo 
palydėdami a.a. Joną į amžiną poilsio vietą: ypatingai dėkingi Tė
vui Placidui už įspūdingą pamokslą ir laidotuvių apeigas Prisikė
limo Bažnyčioje, solistui p. V. Verikaičiui už gražias giesmes, 
taip pat ir p. J. Dvylaičiui, kuris Toronto Miškininkų vardu, tarė 
labai jautrų atsisveikinimo žodį kapuose. Nemažiau dėkingi esame 
ir grabnešiams, visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
lankėsi koplyčioje ir vėliau palydėjo a.a. Joną Tumosą į Toronto 
Port Credit, Šv. Jono Lietuviškas Kapines.

Aleksandra Tumosienė - Chainauskaitė 
ir

Pranas Tumosas

Lietuvoje mirė mano

A. A.

TĖVAI, BROLIAI,
SESUO ir ARTIMI

Dievas telaimina Amži
nybėje iki pasimatymo vi
siems.
35 m. sukaktis — ANTANINA KLEIZA-JURAVIčrICTE 
33 m. sukaktis — KASTULE KLEIZAITE-JURAVICIENE 
26 m. sukaktis — ANTANAS KLEIZA
22 m. sukaktis — JUOZAS KLEIZA, žuvęs 
18 m. sukaktis — VINCAS KLEIZA, žuvęs 

9 m. sukaktis — MAGDE KLEIZIENE-ULINAUSKUTE
Nors jūsų kapai apžėlę, bet neužmirštame, suinčiame nuo* | 

lat mintis su maldų vainiku jums, mylimieji.
Antanas, Elzbieta Kleizai ir sūnus Vaclovas su šeima.

A. -f- A.

SMALENSKIENE 
EUGENIJA

mirė 1966 m. gegužės 31. Palai
dota šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoje (18A blokas).

VIENERIŲ METŲ mirties su
kakčiai paminėti šv. Mišios bus 
atnašaujamos trečiadienį, gegu
žės 31. šv. Kazimiero kolegijoj Romoje ir M. P. šv. Gimimo 
parapijos bažnyčioje 6 ir 8 v. ryte Chicagoje (Marąuette P ).

Maloniai prašome gimines ir visus, velionę prisimenančius, 
pasimelsti už jos sielą. Ačiū. Liūdinti ŠEIMĄ
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X Kęstučio Zapkaus tapybos 
paroda, kuri turėjo užsibaigti 
išeštadienį, pratęsiama iki birž.
6 d. Kazimir galerijoje, 620 N. 
Michigan Avė.

X Giedrininkės, Vy tautinin
kai ir Kęstutiečiai organizuoja 
visuomeninio bendravimo išva
žiavimą savo nariams ir jų šei
moms š. m. birželio 4 d., 2 vai. 
p. p. F. Manelienės sodyboje 
(138th St. & State Rd., Lock- 
port, III.). Atskiri vienetai iš
siunčia informacinius pakvieti
mus, paruoštus Vyr. Giedrinin- 
kių valdybos.

X Pedagogė Domą Petru- 
tytė yra “Moteris” žurnalo ben
dradarbė. Ji rašo psichologinė
mis — pedagoginėmis temomis. 
Jaunos motinos skaito tuos 
straipsnius dideliu atsidėjimu, 
semiasi iš jų būtinai reikalingų 
žinių ir džiaugiasi pedagogės 
taip vertinga duokle.

X Kazys Jonaitis praneša, 
kad jo svainis Bill Popall, se
niau gyvenęs Chicagoje, dabar 
buvęs Floridoje, gegužės 23 d. 
mirė širdies priepuolio ištiktas. 
Lavonas pašarvotas Grand Ra
pids, Mich. ir ten bus palaido
tas. Paliko brolį prel. K. Popall, 
seserį domininkonę Euphemią, 
seserį Albiną ir svainį Kazį Jo
naičius bei jų šeimą.

X Ar Adomas ir Jieva yra 
tik mitas ar tikrovė? Į šį 
klausimą atsakys kun. Vytau
tas BagdanaviČius birželio 1 d.,
7 v. v. dvasinio susikaupimo 
vakare Marųuette Pk. parapijos 
buvusioje bažnyčioje. Kviečiami 
visi.

X Lipniūniečių iškyla šį sek 
madienį įvyks, kuopos šventės 
programai pasibaigus, maždaug 
apie 1:30 p. p. Iškylos vieta 
— Indiana State Dunes Park. 
Išvažiuojama nuo Jaunimo cen
tro.

X Viena rezoliucija iš Š.K.S. 
Rėmėjų seimo įvykusio geg. 7 
d. yra pakeitimas laiko rėmėjų 
tradicinių parengimų. Sulyg tos 
rezoliucijos, ateityje įvyks me
tinė vakarienė 1967 m. spalio 22 
d. 5-tą vai. vak. (šis parengi
mas įvykdavo vasario mėn.) 
Metinis visų skyrių Bunco pobū
vis, kuris įvykdavo spalio mėn., 
ateityje įvyks 1968 m. vasario 
22 d. 2-trą vai. p. p. Seimas į- 
vyks 1968 m. balandžio 28 d., 
nuo 11-tos vai. iki 4:30 vai. p. 
p. Visi minėti parengimai įvyks 
Marijos aukšt. mokyklos patal
pose. Andrius ir Ona Kraučiū- 
nai, kurių trys dukterys yra 
vienuolės, per seimą paaukojo 
du tūkstančius dolerių įsteigi
mui mokslo stipendijos seserims 
studijuojančioms universitetuo
se.

X Kviečiame smagiai pra
leisti atostogas arba savaitga
lius Trinkauskų vasarvietėje, 
225 Oak St., South Haven, Mi
chigan. Informacijai Chicagoje 
kreiptis tel. 586-3960 arba va
sarvietės tel. 616-637-4683. (sk.)

X Tapytojo J. Pautieniaus 
kūrinių paroda bus atidaryta 
Čiurlionio galerijoje, šį šeštadie
nį. gegužės 27 d., 7:30 vai. vak.

Parodoje bus išstatyta arti 
50 naujausių dailininko darbų. 
Paroda truks tik 4 dienas, užda
roma gegužės 30 d., antradienį.

Parodą ruošia Amerikos Lie
tuvių Dailininkų Sąjunga, (pr.)

X Keturi labai gražūs sklypai
šiaurinėj Lemonto pusėj, tik 
3/4 mylios nuo Stevenson eks
presinio kelio. Parduodami tik 
po $3,750. 14 sklypų Downers 
Grove — gražioje apylinkėje. 
Gatvės, kanalizacija ir vanduo 
pravesta. Parduodami po $3,900. 
Grant Realty, Ine. Juozas Že
maitis, 863-4449. (sk.)

X J. K. Briedžiai prie Le
monto išnuom. savo ūkyje 7 
kamb. patogų ir erdvų namą. 
Graži sodyba. Gali būti ir nu
pirktas. 312 — 257-7388. (sk.)

x A. a. Jonas Miciūnas, kun. 
Antano Miciūno, Marijonų vie
nuolijos gen. tarybos nario, gyv. 
Romoje, tėvas mirė gegužės 26 
d. šv. Kryžiaus ligoninėje. Ve
lionis buvo 81 metų amžiaus.

X Moksleivių pavasario šven 
tėję, gegužės 30 d., Memorial 
Day, 2 vai. p. p. Bučo sodyboje 
vyr. dirigentu bus mokyt. V. 
Gutauskas. Taip pat chorams 
diriguoti buvo paprašyti muz.
J. Bertulis, muz. F. Strolia ir 
mokyt. K. Skaisgirys. Tauti
niams šokiams vadovaus mokyt.
I. Smieliauskienė.

Šventėje bus pravestos tarp
mokyklinės sporto rungtynės. 
Jas suorganizuoti ir pravesti su
tiko sportininkų siela Z. Žiups- 
nys. LB Chicagos apygardos 
valdyba rungtynių laimėtojams 
paskirs dovanas. Mokyklos pra
šomos nurodytu adresu gražinti 
rungtynes liečiančias anketas.

X Kr. Donelaičio lituanisti
nės mokyklos naujai išrinktas 
1967—1968 mokslo metų tėvų 
komitetas pasiskirstė pareigo
mis: Stasys Liepas — pirminin
kas, dr. P. Rasutis — vicepirmi
ninkas, Janina Janulevičienė— 
iždininkė, Tadas Bukaveckas — 
sekretorius, Birutė Matulienė ir 
Danutė Žukauskienė — parengi
mų vadovės, Zina Pocienė — 
narė. Revizijos komisiją sudaro: 
Kaminskas, Karužienė ir Jau- 
niškienė. Senasis ir naujai iš
rinktas komitetai ruošiasi tra
dicinei sporto ir dainų šventei, 

'kuri įvyks š. m. birželio 4 d. 
2.00 vai. po pietų tėvų marijonų 
soduose, Clarendon Hills, III.

X išv. Jurgio parapijoje šiuo 
metu vakarais vyksta karnava
las. Baigsis birželio 4 d.

Ch.cagos ateitininkų šeimos šven
tės programą pravedė Pilypas Na
rutis su Algiu Jasaičiu ir A. Da
nilevičiūte. Nuotr. A. Gulbinsko

X Danguolė ir inž. Eugeni
jus Bartkai įsijungė į Lietuvių 
Fondo narių eiles su šimtine. 
Pažadėjo įnešą didinti. Marąue
tte Pr. gyv. Juozas Juška tapo 
pilnateisiu LF nariu, papildomai 
įnešdamas fondan $30.00. Anks
čiau buvo įnešęs $70.00.

Nepriklausomybės kovose pa
sižymėjusi gailestingoji sesuo 
Stanislava Statkevičienė paau
kojo Neižnomojo Lietuvos Kario 
įnašan LF $10.00.

LF adresas: 6643 So. Maple
vrood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Už neseniai tragiškai žu

vusį Vincą Barionį bus atna
šaujamos šv. Mišios gegužės 30 
d., 8 vai. ryto, Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, 5620 So. Claremont Avė. 
Į Mišias kviečiami jo pažįsta
mieji. (pr.)

x Ir vaikų darželį ir univer
sitetą baigiančiam rasit tinka 
mą dovaną iš daugelio Telefun
ken aparatų — radijų, patefonų, 
magnetofonų, HI FI Stereo ar 
TV pas Gradinską, 2512 W. 
47th Str., FR 6-1998. (sk.)

X Marąuette Parke netoli 
bažnyčios parduodamas 2-jų bu
tų geram stovy mūr. namas. 
Po 3 miegamuosius. Modern. 
vonios ir virtuvės, aukštas rū
sys, plieniniai balkiai, pastogė, 
karšto vandens — gazo šilima, 
2 maš. mūr. garažas, naujas ap
kaltas porčius. Savininkas kei
čia darbovietę, turi būti skubiai 
parduotas. Tel. 776-2058. (sk.)

NAUJAS MUZIEJUS
Spalio 24 d. Chicagoje bus 

atidarytas naujas Contempora- 
ry Art muziejus. Naujo muzie
jaus rūmai yra 237 E. Ontario 
St. Jo direktorius bus Jan van 
der Marck.

Chicagos ateitininkų šeimos šventes dalis programos vykdytojų. Nuotr. A. Gulbinsko

/J ART! IR TOL!
j. A. VALSTYBĖSE

— Mirė Feliksas Daugėla. Iš 
Lietuvos gauta žinia, kad ge
gužės m. 25 d. Vilniuje staiga 
mirė žinomas visuomenininkas, 
Pienocentro valdybos ilgametis 
narys, kooperatininkas Feliksas 
Daugėla. Iš profesijos F. Dau
gėla buvo matininkas ir iki pir
mosios bolševikų okupacijos bu
vo Šiaulių apygardos žemės tvar 
kytojas. F. Daugėla palaidotas 
Leporų kapinėse, Kriukų vals
čiuje, Šiaulių apskrityje, šalia 
savo žmonos Onos Daugėlienės- 
Graurokaitės. Lietuvoje liko jo 
duktė Danutė Zubovienė ir Ame
rikoje sūnus Jonas Daugėla.

Šm.
ITALIJOJE

— Šiomis dienomis lietuvių 
religiniame centre Romoje per 
Vatikaną iš Lietuvos gautas di
desnis kiekis naujai atspausdin
to Apeigyno antrosios dalies ir 
priedo. Antroji Apeigyno dalis 
talpina lotynų ir lietuvių kalba 
litanijas, maldas ir giesmes bei 
liturgines apeigas per laidotuves 
ir procesijas. Taip pat čia telpa 
Didžiosios savaitės apeigos pa
gal visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo liturginės reformos 
nuostatus. Apeigyno priedo da
lyje atspausdinta liturginės Mi
šių giesmės su gaidomis. Čia ran 
dame Stasio Šimkaus, kun. B. 
Andruškos, SJ, kun. P. Tamu
levičiaus, kun. G. Šukio ir P. Bei 
norio sukurtos Mišių lietuviškos 
giesmės, naujos kun. Šukio su
kurtos lietuviškos Mišios Taikos 
Karalienės garbei ir kun. Ta

KATALIKŲ FEDERACIJA
RŪPINASI PARAPIJOMIS

Kat. federacijos centro valdy
bos posėdis įvyko gegužės 24 
d. Marijonų vienuolyne prie 
“Draugo”. Posėdyje, be dauge
lio kitų svarbių lietuvius katali
kus liečiančių klausimų, buvo 
aptartas federacijos tarybos su
važiavimas. Tarybą pagal fede
racijos nuostatus sudaro centro 
valdyba, katalikiškų organizaci
jų, vienuolijų ir laikraščių ats
tovai, kurie savo posėdžiuose 
nustato bendrąsias veiklos gai
res ir pramato tinkamiausias 
priemones, kurios atitiktų laiko 
reikalavimus. Labai svarbus 
yra šiemetinis suvažiavimas, nes 
po visuotinio Bažnyčios suva
žiavimo naujųjų dekretų švieso
je reikalinga giliau pažvelgti į 
katalikų pasauliečių veiklą ir at
sakomybę už Bažnyčios gyveni
mą ir tikėjimo pareigų atlikimą. 
Kat. federacijos tarybos suva
žiavimas buvo pramatytas su
kviesti spalio pabaigoje ar lap
kričio pradžioje Chicagoje. Tiks 
Ii data bus paskelbta vėliau, su
sižinojus su kitomis organizaci
jomis.

Centro valdybos iždininkas 
A. Dzirvonas pranešė apie iždo 
stovį ir finansų telkimą. Fede
racija yra gerame kelyje, bet, 
reik daugiau pastangų, kad bū
tų sudarytas veiklai stipresnis 
finansinis pagrindas.

Labai aktualus klausimas po 
Amerikos vyskupų konferenci
jos nutarimo prašyti Šv. Sosto 
leisti net ir tautines parapijas

mulevičiaus surinktos gedulin
gųjų giedojimų melodijos.

Abiejų Apeigyno dalių tekstai 
atspausdinti dviem spalvom, su 
lietuviškais kirčių ženklais ir 
pasižymi sklandžia lietuviška 
kalba. Pagal Vatikano nuosta
tus šis Apeigynas tinka vartoti 
tiek išeivijos lietuvių bendruo
menėse, tiek pačioje Lietuvoje. 
Paskutiniomis žiniomis naujasis 
Apeigynas Lietuvos vyskupijo
se pradėtas vartoti praktikoje 
nuo Sekminių sekmadienio.

— Italų kalba Romoje lei
džiamas laisvosios Eltapress 
informacijų biuletenis balandžio 
mėnesio numeryje plačiai pra
neša italų visuomenei apie nau
jausius sovietų antireliginius 
potvarkius Lietuvoje. Straipsny
je duodama tarybinių įsakų nu
meris 96—97—98 vertimai, ku
rie dokumentiniai įrodo, kaip 
griežtai varžoma tikinčiųjų reli
ginės laisvės teisės. Be to, visa 
tai prieštarauja ir Jungtinių 
Tautų priimtai Pagrindinių Žmo 
gaus teisių chartai, kurią pasi-1 
rašė ir Sovietų Sąjunga.

KOLUMBIJOJ
— Dr. S. Sirutis, Lietuvos 

konsulas, pakeltas į generalinius 
konsulus. Jo pakėlimą šiltai su
tiko Kolumbijos vyriausybė.

— Kolumbijos lietuvių suva
žiavimas lietuvių kolonijos dvi- 
dešimtmečiui atžymėti šaukia
mas birželio 29 d. Medelline. Jo 
iniciatorius — kun. Tamošiūnas. 
Naują lietuvių valdybą Medelli
ne sudaro: kun. Tamošiūnas, 
kun. Saldukas, Bulavičius, Ma- 
tickas ir Venclauskas.

tvarkyti be Vatikano atsiklau- 
simo, jas steigiant ar uždarant. 
Tuo klausimu federacija Šv. 
Sostui paruoš platų memoran
dumą, išdėstydama lietuvių ka
talikų reikalus Amerikoje ir 
lietuviškų parapijų ateities ga
limybes. Taip pat palaikys ry
šius su kitomis tautinėmis gru 
pėmis, kurios sielojasi tais pa
čiais rūpesčiais. Kat. federaci
ja imasi to darbo visų katalikų 
vardu, kad šiame svarbiame 
klausime nebūtų imamasi par
tizaninės veiklos ir nepageidau
jamų išsišokimų. Siekiant dide
lių tikslų reikalinga suderinta 
veikla. —Ps.

VISIT BEAUTIFUL GRAYMOOR
PILGRIMAGE SEASON

Sundays From June Įst Tnrough October 29th
MaBses 10:45 11:45 12:45 * St. Anthony Devotions

Special Prayers for Christian Unity 

Graymoor 5 miles north of Peekskill, N. Y. on Rt. 9
BUSES LEAVE
Port Authority Bus Terminai 41st & 8th Avė., N.Y.C. 9:15 a m. 
Tickets at Window 17 Buses Leave Graymoor at 4:00 p.m.

Tel. LOngoda 5-0375 or LOngacre 4-9484.
in New Jersey call HUbbard 7-4300 (Mohowk)

For further Information write

Fr. Guardian S. A. Graymoor Friars Garrison N. Y. - 10524 
Telephone GArrison 4-3671. Code No. 914 

IVRITE FOR FREE VISITORS DIRECTORY

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
PAMALDŲ TVARKA

Geg. 30 d., kapų puošimo 
šventėje, Šv. Kazimiero kapinė
se pamaldos prasidės 10:30 vai. 
ryto. Arkivyskupijos kapinių 
direktorius prel. V. černauskas 
praneša, kad kun. Jonas Vyš
niauskas Mišias atnašaus lietu
viškai, visiems susirinkusiems 
aktyviai dalyvaujant lietuviš
kais atsakymais ir lietuviškomis 
giesmėmis, kurioms vadovaus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos varg. Vladas Baltrušaitis. 
Lietuviškų Mišių knygutės bus 
išdalintos visiems.

Kan. V. Zakarauskas pasakys 
pritaikintą pamokslą. Penkių 
kuopų Kolumbo vyčiai sudarys 
garbės asistą. Don Varno Ame
rikos legijonierių postas atliks 
karišką pagarbą žuvusiems ka
riams. Pamaldose dalyvaus gau
sus būrys dvasiškių ir didelė mi
nia tikinčiųjų.

Kvietimas visiems 
lietuviams

Dr. K. Griniui Paminklui Sta
tyti Komitetas kviečia visus sa
vo aukotojus ir visus kitus lie
tuvius dalyvauti iškilmingame 
paminklo dr. Kaziui Griniui, 
buv. Lietuvos Respublikos Pre
zidentui atidengime, kuris įvyks 
1967 m. gegužės mėn. 30 d. 
(Decoration day), 1 vai. po 
pietų, Chicagos Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse, 8201 So. Kean 
Avė., Willow Springs, III. Bus 
įspūdinga programa ir visos iš
kilmės bus filmuojamos, (pr.)

BUDDE’S SEWER 
SERVICE

“Catch Basius” 
išvalomi — 06*00

Nauja kanalizacija 
(sewers) įdedama; sena 
atremontuojama.

Tel. 235-2814 

3037 W. George St.
24 valandų patarnavimas

♦t*:*:-*:-*!*!***! !«**!*<*.****
EXPO 67 — Montreal
Išnuomojami du kambariai: dviem 
asmenims $8.00 parai ir vienam 
asmeniui $6.00 parai.
MRS. S. PETRONIS, 2127 Place 
Beaudet, St. Laurent, Montreal 9, 
Canada — Telef. — 744-6048.

Chicagos žinios
DAUG ŽUS ŠVENČIŲ PROGA

Valstybės saugumo taryba 
pranašauja, kad kapų puošimo 
švenčių proga nuo penktadienio 
iki antradienio iki 750 žmonių 
žus eismo nelaimėse.

ŠILTA IR ŠALTA
Ketvirtadienį prie Midvvay ae

rodromo temperatūra pasiekė 
83 laipsnius. Tuo pačiu laiku 
prie ežero buvo 64 laipsniai.
BAIGĖ SLAUGIŲ MOKYKLĄ

Nuo 1935 daugiau 1,200 gai
lestingų seserų baigė Little 
Company of Mary ligoninės slau 
gių mokyklą.

^Poniai ^Vsinai GLisnsi, t^f-Lmai ii aidui 
c/f-datnhavižiatni už vaišių iuisngitną tnūių 50 
tnstų vsdgtžinii iuliahtisi fiioga. '^JaiĮjgi diliui 
Listuvių viiuotnsninitni oiganizavijotni, ifiaudai, 
ladio ii viiistm už gauiiui ivsiUinitnut... qilsi 
dovanai, losi už auhai tnūių vaidu L
visnuoLg narni.... £iid ingai diliui.

gsL
Lgoninitni ii

čAĄaiijona ii Juozai Sažiūnai-LSacIzunai

Plastic Molders
One of the country’s leading manufacturers of specialty refractorles

BABCOCK & WILCOX
Refractories Division

Located in the
“Garden City of the South", Augusta, Georgia,

offers diversified and rewarding opportunities in a field that has an 
unlimited future due to the inereasing demand by the eleetronies. 
glass, ceramic ware and other Industries for the Babcock & Wilcox 
CEROX special shapes.

REŲUIREMENTS
• Ability to read and interpret engineering drawings.

• Experience in designing and constructing plastic moldg 
from drawings

• Experience in fabricating rubber and plastic molds desirable.

BENEFITS & ADVANTAGES
• High starting salaries
• Free Medical and Major 

Medical Insurance
• 100% Tuition Refund Plan

Please send detailed letter or resume to:
MARION N. DASHER, Personnel Manager

THE BABCOCK & WILCOX CO.
REFRACTORIES DIVISION

P. 0. Box 923
Augusta, Georgia 30903

'An EIqual Opportunity Employer'

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve ir siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1050 m. Chicagoj. 
Jis aprengs jus lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telal. — 
263 - 5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER VVORK 

PAINTENG, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

LIKDS centro komiteto nuta
rimu Lietuvių Krikščionių de
mokratų sąjungos konferencija 
šaukiama š. m. birželio 24—25 
d. Chicagoje. Konferencijos po
sėdžiai ir šeštadienio vakaro 
atstovų bei kviestinių svečių po
kylis vyks Jaunimo centre. 
Konferencijos šeimininku yra 

! LKDS Chicagos skyrius, kuriam 
pirmininkauja dr. K. Šidlauskas. 
Konferencijoje dalyvaus atsto
vai iš įvairių JAV ir Kanados 

(Vietovių.

U i

• Community College and 
Technical Schools

• Non-contributory Pension Plan
• Excellent Life Ins. Program


