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KATALIKAI
PASAULY
Naujas režimas Prahoje 

ir Bažnyčia
PRAHA: Paskutiniai įvykiai

Čekoslovakijoje, kaip praneša pa
saulinė spauda, nedaug tepa- 
keitė (tepalietė) katalikų Bažny
čios gyvenimą. Visos Hradec Kra- 
love (Koeniggratz) vyskupijos 
bažnyčiose buvo paminėta šim
to metų gimimo sukaktis 1956 
metais mirusio vyskupo Picha, 
kuriam komunistinė valdžia bu
vo uždraudusi eiti savo pareigas. 
Litomerice vyskupas Trochta sek 
madienj iškilmingai pašventi
no Šv. Petro ir Pauliaus bažny
čios varpus, kuriuos padovano
jo Vokietijos tikintieji. Prahoje 
įvyko specialios rekolekcijos jau
niems vyrams ir moterims, ku
riose dalyvavo gausūs Prahos ti
kintieji...
Austrai meldėsi už čekų - slovakų 

jaunimą
VIENA. — Austrijos katali

kų studentų Marijos kongregaci
jų nariai Šv. Steposo katedroje 
Vienoje surengė specialias pa
maldas už Čekoslovakijos jauni
mą. Ta proga kalbėjo Vienos u- 
niversiteto prof. dr. Weiler, kuris 
praeitų metų rudenį lankėsi 
Prahoje ir skaitė paskaitas Karo
lio universiteto studentams ir te
ologams.

60 proc. katalikų, 30 proc. ateistų 
Čekoslovakijoje

PRAHA. — Čekoslovakijos 
centrinės valdžios ministro pir
mininko pavaduotojas Falt.-^n, 
pasikalbėjime su savaitraščio 
“Kvety” korespondentu, pareiš
kė, kad 60 proc. Čekoslovakijos 
gyventojų priklauso katalikų 
Bažnyčiai, 30 proc. esą ateistai 
ir likusieji 10 proc. priklauso sep
tyniolikai kitų {vairių religinių 
bendruomenių.

Bažnyčia ir valstybė komunisti
niuose režimuose

Zagreb. — Jugoslavijos katali
kų laikraštis “Glas Koncila”, 
leidžiamas Zagrebe, paskelbė 
straipsnį, kuriame aštriai kriti
kuojama Bažnyčios ir valstybės 
santykiai įvairiuose komunisti
niuose kraštuose.
Dabartinė Bažnyčios ir valsty

bės santykių forma komunisti
niuose kraštuose — rašo laikraš
tis — parodo tikrai blogą padėtį 
ir neturi nieko bendro nei su 
laisva Bažnyčia nei su laisva 
valstybe. Valstybė — rašoma to
liau straipsnyje — be teisės kiša
si j vyskupų ar kunigų paskyri
mus. Ji mokėdama dvasiškiams 
atlyginimus pažemina juos iki 
savo tarnautojų rango. Tai yra 
priešinga pačių komunistų skel
biamam Bažnyčios atskyrimui 
nuo valstybės ir parodo Bažny-

vy", kurį jie pradėjo leisti prieš 
daugiau kaip 8 mėnesius, tik už
ėmę Čekoslovakiją. Šis laikraštis 
buvo gyventojų labai nemėgia
mas.

Būdingas šių dienų Čekoslovakijos vaizdas 
turtą gabenasi stumdomais vežimėliais.

gyventojai prekes ar

Vietname
SAIGONAS. — JAV karinė 

vadovybė praneša: amerikiečiai ! 
praėj. savaitę P. Vietname ne
teko 48 helikopterių. Nuo karo
•pradžios Vietname iš viso ne- ta, kad prez. R. Nixonas nesku- 
tekta 5.346 lėktuvų. 1 bėsiąs paskirti naują A. Teis-

Printed in two parts

■ F. J. Strauss, Fed. Vokietijos fi
nansų ministeris

Mirė
Kęst. Kudžma

New York. —A.a. Kęstutis Ku
džma mirė gegužės 15 d. širdies 
smūgiu. Velionis New Yorko val
stijos švietimo taryboje ir mir
ties dieną buvo išvykęs tarny
bos reikalais į Albany, N.Y.

Visuomenes, spaudos darbe
Velionis buvo gimęs 1928 m. 

balandžio 23d. 1948 m. baigė 
Scheinfeldo lietuvių gimnaziją, 
1950-54 m. St. John universitete 
studijavo visuomeninius mokslus 
ir gavo bakalauro laipsnį. 
Pokoleginius mokslus studi
javo 1956- 7 Fordhamo uni
versitete. Šiuo metu siekė dok
torato. Veikliai dirbo visuomenė- 
ne. Illinois universitete yra dirbęs 
psichologinių tyrimų asistentu. 
1953-4 m. buvo lietuvių studen
tų ateitininkų c.v. pirm., įgalio
tiniu Baltų studentų federacijo
je ir 1954 m. tos federacijos pir
mininku, 1954 m. Lietuvių stu
dentų s-gos pirmininkas. Buvo 
visos eilės laikraščių bendradar
bis, rašė: “Ateityje”, “Drauge”'. 
“J Laisvę”, buvo “Ateities” ir 
“Studentų Gairių” redakcijų na
rys.

Liko žmona Ingelevičiūtė ir 
du sūnūs.

Laidojamas pirmadienį, iš šv. 
Apreiškimo bažnyčios Brookly- 
ne.

Mendes France prancū
zų rinkimų sūkury

M. France būtų min. pirmininku
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

buvęs min. pirm. P. Mendes 
France įsijungė į rinkiminę pre
zidentinę kampaniją. Jis rinki
muose dalyvaus drauge su so
cialistų kandidatu prezidento 
pareigoms, G. Defferre. Abiejų 
pareiškimu, pastarajam laimė
jus, Mendes France būtų min. 
pirmininku. Kitas kandidatas, 
A. Poher, nusiskundė spaudos 
bei radijo šališka informacija.

• G. Husak, čekų kom. par
tijos vadas, atvyko į Budapeš
tą.

čios varžymą bei nuolatinį vals
tybės kišimąsi į Bažnyčios vidaus 
reikalus.
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TAIKOS SIŪLYMŲ AIDAS EUROPOJE
Prezidento taikos mostas vertinamas palankiai, tikimasi sėkmės pasitarimuose

“R. Nixonas
parodęs psichologinį mostą”
LONDONAS. — Prezidento 

R. Nixono gegužės 14 d. “Viet
namo kalba” Europoje vertina
ma palankiai. Prezidentas pa
rodęs valstybininko bruožus ir 
norą siekti taikos Vietname. Eu
ropos sostinėse vyrauja įsitiki
nimas, kad Nixonas panaudo
jęs “psichologinį posūkį’, nes 
pasauliui parodęs, rimtai sie
kiąs’, derybų keliu, taikos.

Europiečiai ypatingai teigia
mai vertina prezidento pasiūly
mą abiejoms kariaujančioms 
šalims savo dalinius atitraukti 
tuo pačiu metų ir jo pareiški
mą, kad JAV-bės nesiekianč:os 
“grynai karinio sprendimo” 
Vietname.
Įžiūri naują kryptį Amerikos 

politikoje
Vis dėlto, europinė spauda pa 

reiškimą vertindama nėra vie
ninga: vieni laikraščių įžiūri 
naujoves, kiti sako: tai nieko 
naujo...

Britų “The Evening Stan
dard" teigia, jog Nixonas at
skleidęs naują amerikiečių po
litinę kryptį. “Atrodo, galima 
tartis visais klausimais. Svar
biausias bruožas — politinis 
lankstumas...”

Tuo tarpu italų spaudai at

Naujas smūgis iekų spaudai
Pagrindinė priežastis .—

Maskvos nepasitenkinimas
PRAHA. Naujas Čekoslova

kijos režimas užvakar sustab
dė ar sulaikė net penkis lei
dinius. Svarbiausi jų, tai vienas 
ryškiausių balsų, kovojusių dėl 
laisvės krašte — žurnalas “Re
porter” ir savaitraštis “Listy”. 
Be to, trims mėnesiams sulai
kyti šie laikraščiai, žurnalai: 
“Plamen”, rašytojų s-gos mė
nesinis žurnalas, žurnalistų s- 
gos savaitraštis “Svet v Obra- 
zech” ir jaunimui skiriamas mė
nesinis žurnalas “My, 69”.

Nurodyta, kad leidiniai nesi
laikę nustatytos programos, re
dakcinės krypties ir registravi
mosi taisyklių. Tačiau, iš tik
rųjų, lėmė Maskvos nepasiten
kinimas ypač “Reporter” žur
nalo ryškinta, nors ir sąmonin
gai paslėpta, kritika nukreipta 
prieš sovietus. Iš Prahos pra
nešama, kad spaudos laikyse
na, ypač “Reporter” paskleidus 
gyventojų tarpe, susirūpinęs 
dabartinis partijos vadas, G. 
Husak. Jis įžiūrėjęs pavojų san
tykių su Maskva raidai.

PRAHA. — Čekoslovakai gavę 
iš rusų atlyginimą už dideles nuo 
laidas, kurias jie padarė rusams 
pašalindami Dubčeką ir kitose 
valstybės gyvenimo srityse. Ru- ne pabaiga, tai — pradžia”. Ke
rai sustabdė savo laikraštį “Spra-Į liamas dėmesys A. Teismo na-

rių veiksmais finansų baruose, 
ypač jų piniginėmis pajamomis 
iš šalies. Šiuo metu primenama, 
kad Kongresas turėtų ištirti ir 
dar dviejų Teismo narių, Doug- 
las ir Brennan, pajamas ir y- 
pač gautas nelegaliais keliais 
(Las Vegas lošimų namai ir 
pan.).

Prezidentas neskuba 
naujus narius siūlydamas 
B. Rūmuose vakar paskelb-

rodo, kad prezidento kalboje 
nebuvę nieko naujo. “Ii Messa- 
gero” teigia, kad Nixono pasiū
lymai nesiskiria nuo anksčiau 
buvusių.

Prancūzų pirmaujančio dien
raščio “Le Movle” Alain Cle- 
ment sako, kad Nixonas savo 
žodžiais liudijęs “nuoširdų at
virumą”, o tai ligšiol buvę ne
įprasta. Esą, Wash,ngtonas da
bar Saigono režimą nelaikąs 
kariniai pranašių ar teisiniai 
neklystančiu, tačiau nuo ryšių 
su P. Vietnamo vyriausybe ne
atsisakoma ii- vengiama viena
šališkai nutraukti ligšiolinius 
saitus.

H. C. Lodge, vakar Paryžiaus tai
kos pasitarimų posėdy pateikę! .<• 
.munistams JAV prezidento pasiū
lymus

Rusai neslepia, kad jie yra pa
tenkinti Dubčeko pasitraukimu 
ir Husako į jo vietą paskyrimu. 
Tačiau ir paskutiniame laikraš
čio numeryje rusai kaltina kai 
kuriuos čekoslovakų komunistus 
“kontrrevoliucija” ir slaptais ry
šiais su britų agentais.

E. Warren, Aukšč. Teismo pirmi
ninkas, netrukus pasitraukia iš pa
reigų.

A. Fortui pasitraukus
Tai tik pradžia, 

pareiškė atst. R. Pucinski
WASHENGTON. — Savo no

ru pasitraukus Aukšč. Teismo 
nariui Abraomui (Abe) Fortui, 
Kongreso nariai ir spaudos da
lis nerimsta. Atstovų Rūmų na
rio R. Pucinskio žodžiais, “tai

Laukiama teigiamos įtakos 
Paryžiaus nasil a rimams

Minėtas “Le Monde” savo ve
damajame žvelgia kiek skeptiš
kai, teigdamas, kad Nixono pa
reiškimas dar nepakankamas 
taikai pasiekti ir jis negalėjęs 
“ištrinti pėdsikus visos gausy
bės praeity padarytų klaidų”. 
Aplamai betgi, toji kalba lai
kytina svarbiu žingsniu, atsisa
kant pasenusių pas’ūlymų. Tiek 
vak. vokiečių, tiek fcmų spau
da pasiūlymus laiko rimtais ir 
tokiais, kurie galėtų Paryžiuje 
lemti rimtus p įsitarimus, o jų 
pažanga, galimas dalykas, galė
tų privesti prie “garbingo susi
tarimo”, ir šis visoms šalims 
būtų priimtinas.

Maskva: “nieko naujo”, 
Varšuva — atvirkščiai...

MASKVA. — Sovietų spau
da, paminėjusi R. Nixono ge
gužės 14 d. pasakytą kalbą, sa
vo skaitytojams nutylėjo du 
svarbiausius pasiūlymus; abi
pusį, tuo pačiu laiku vykdyti
ną dalinių atitraukimą ir tarp
tautinėje priežiūroje pasiūlytus 
laisvus rinkimus P. Vietname. 
“Izviestija” dienraštis, paskel
bęs apie Nixono žodį, pažymėjo, 
kad jo mintys mažai kuo ski
riasi nuo buv. prezidento John- 
sono skelbtųjų. Vis dėlto, laik- 
iraštis nesiryžo pasiūlymus vi
sai atmesti.

Du Varšuvos dienraščiai, prie 
šingai, Nixono pareiškimus ver
tina, iš dalies, teigiamai ir nu
rodo, kad, palyginus su John- 
sono metais dabar įžiūrimas 
nemažas skirtumas, liudijąs pa 
žangą.

Ryt erdvės skrydis
Pavojingiausias iš buvusių
CAPE KENNEDY, Florida. 

— Ryt, dienos metu, laukiama 
į erdvę pakilsiant “Apollo 10” 
žygio erdvėlaiviui su trim ast
ronautais. Paskutinėmis žinio
mis, oro sąlygos šiuo metu pa
lankios.

Turės pakilti 12,49 vai. 
rytų laika

Šis skrydis, paruošiamasis 
prieš liepos 16 d. numatytą žy
gį į mėnulį, jo paviršiuje nutu
piant, bus vienas pavojingiau
sių. šalia visos eilės įprastinių 
pavojų, patys svarbieji bus pa
tekus į mėnulio orbitą ir prie
taisui “Vorui” atsiskyrus, su 
dviem vyrais ir nusileidus 9 m. 
atstu nuo mėnulio, vėliau su
grįžtant ir prisijungiant prie 
pagrindinio erdvėlaivio. Jei į- 
vyktų sutrikimų, “Voras” atsi
durtų mėnulyje ir du astronau
tai, deguonio atsargai pasibai
gus, žūtų. Kitas pavojus: dvie
jų perlipimas į “Vorą” ir atgal, 
ir eilė kitų.

Skrydis turėtų prasidėti ryt, 
12,49 dieną rytų (11,49 vai. Chi 
cagos) laiku.

' Vakar P. Vietnamo paskiruo- 
•se ruožuose vyko susidūrimai 
su priešu.

jno pirmininką (E. Warren trau 
kiasi į pensiją) ir Forto pakai
talą. Būsią parinkti teisininkai, 
turį kvalifikacijas ypač teore
tinėje srity.

Būdinga, kad A. Fortą, jo el
gesį gina spaudos ir radijo siųs 
tuvų komentatorių dalis. Jis bu
vo vienintelis žydas Teisme. 
Prieš jį buvę: Goldberg, pakei
tęs Frankfurterį.

Kaina 10 c.

O.S.S.R.
>»AIKHASK

Kinijos — sovietų pasieny tebėra įtampa. Įstrižai pažymėta sritis 
Kazachstane, kur, pagal Vakarus pasiekusias žinias, šio mėn, pradžioje 
buvo įsiveržę kinų kariai.

JAUNUOLIS SUSIDEGINO LATVIJOJE
Protestavo prieš žydų engimą

RYGA. Viename iš okup. Lat
vijos gautame laiške, kurį pas
kelbė latvių išeivių laikraštis 
“Latvija”, rašoma, kad prie buv. 
Latvijos nepriklausomybės pa
minklo Rygoje mėginęs suside
ginti Rygos universiteto Fizikos 
— matematikos fakulteto žydų 
tautybės studentas Ilja Rips, pro
testuodamas prieš žydi} engimą 
Latvijoje.

Prieš susidegindamas studen
tas turėjęs ant krūtinės užsidėjęs 
protesto plakatą, kuriame pasi
sakoma prieš rusų daromas ne
teisybes ir nedavimą leidimų žy
dams išvykti į Izraelį. Ugnies a- 
pimtas ir negalėdamas tverti iš 
skausmo, Ilja bėgęs per didžiau
sią Rygos gatvę (manoma, Lais
vės bulvarą), šaukdamas: “Leis
kite mus į Izraelį”. Jam kelią pas
toję rusų jūrininkai parvertę 
Ilją ant žemės ir, spardydami ko
jomis, užgęsino ugnį, nelaimin
gąjį sumušę. Atskubėjusi milici
ja apdaužytą studentą nusivedė. 
Manoma, kad jis dabar sėdi KGB 
kalėjime.

• Padidėjus nusikaltimų skai 
čiui, D. Britanijoje reikalauja
ma, kad parlamentas įvestų mir 
ties bausmę.

KALENDORIUS
Šiandien, gegužės 17 d.: šv. 

Paskalis, šv. Bazilė, Mindaugas, 
Gaila.

Ryt, gegužės 18 d.: šv. Ve- 
nancijus, šv. Julita, Erdvilas, 
Ryte.

Poryt, gegužės 19 d.: šv. Ce- 
lestinas V, šv. Pudencija, Gil- 
vinas, Taura.

ORAS

VA

SHOVVERS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas lietus, vė
siau, temp. sieks per 70 1. F„ 
ryt — debesuota, vėsiau.

Saulė teka 5:29, leidžias 8:05.

JAV vyrai Vietname

Nr. 116

Nepirmas susideginimo atvejis 
Sovietijoje

Ilja šiuo veiksmu mėginęs iš
reikšti 100,000 sovietų žydų rei
kalavimą. “Padėkite mums. Ty
lėjimas yra nusižengimas”. Apie 
šį įvykį žinią paskelbė anglų BBC 
radijas ir laikraščiai, pažymėda
mi, kad šios rūšies įvykis sovie
tuose nesąs pirmas. Nurodoma, 
kad neseniai Liubliankos aikštė
je. maskvoje bandė susidengin- 
ti N. Didiks. 1967 m. vasarą Le
nino mauzoliejuje granata susi
sprogdinęs N. Krisenkovs. 1968 
m. gruodžio 5 d. Kijeve siekė su
sideginti 50 m. amž. ukrainiečių 
mokytojas Vasilij Makuch. Kai 
žmonės bėgo jo gelbėti, jis šau
kęs “Tegyvuoja Ukraina”. Jis mi
rė Kijevo ligoninėje, (bk)

Komunistai Paryžiuje: 
puola, bet neatmeta 

pasiūlymų
PARYŽIUS. — Vakar čia į- 

vyko 17-sis taikos pasitarimų 
posėdis. Amerikiečių atstovas
H. C. Lodge, vos iš Washingto- 
no grįžęs, pateikė Nixono nau
juosius pasiūlymus.

Vietkongo atstovas Kiem pa
reiškė, kad JAV-bės ir toliau 
'keliančios “beprasmiškus rei
kalavimus” ir, kad jos siekian
čios plėsti karinius veiksmus 
Vietname. Vietkongas posėdyje 
reikalavo; iš Vietnamo turi būti 
atitraukti visi ne Vietnamo ka
riniai daliniai. (Komunistai te- 
beteigia, kad Vietname nesą Š. 
Vietnamo karių...

JAV sluoksniai vakar Pary
žiuje teigė, kad posėdžio nuo
taikos buvusios santūrios. Esą, 
galima tarti, kad komunistai, 
aplamai, neatmetą visų JAV 
prezidento pasiūlymų. Tai liudi
ja ir komunistų derybininkų pa
reiškimas, esą, jie dar svarsty
sią JAV vyriausybės paskelbtus 
planus taikai pasiektu

• “Žmonija pati save sunai
kins” — pareiškė britų filoso
fas B. Russell trečiame ir pas
kutiniame jo autobiografijos 
tome.
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CLEVELANDO ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTE

Pereitą sekmadienį Clevelan
do ateitininkai dalyvavo pamal
dose Šv. Jurgio bažnyčioje. Dau
guma ateitininkų pasistiprino 
Dangaus duona. Pamaldas at
našavo ir gilų pamokslą pasakė 
kun. K. Žemaitis.

Iškilminga akademija įvyko 
tuojaus po pamaldų Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Įnešus vėliavas, 
nuskambėjo “Kas gi ten aukso 
spindulius beria”. Ateities klubo 
pirm. V. Akelaitis garbės preziu- 
diuman pakvietė: kun. K. Že
maitį, dr. V. Vygantą, prof. Pr. 
Jueaitį, PLB pirm. St. Barzduką, 
MAS garbės narį S. Laniauską, 
Clevelando moksleivių ateitinin
kų globėją R. Bridžių , jaunučių 
vadovą J. Vyšnionį, moksl. at-kų 
CV atstovą A. Jasukonį, Pilėnų 
tuntininką A. Meilų, Neringos 
tunto atstovę V. Nasvytytę, To
ronto MAS skyriaus atstovą E. 
Girdauską ir SAS CV pirm. A. 
Razgaitį, kuris ir vadovavo šiai 
akademijai.

17 jaunučių, 12 moksleivių a- 
teitininkų ir 2 studentai ateiti
ninkai davė įžodį.

Perskaitytas Ateitininkų fede
racijos vado dr. J. Pikūno sveiki
nimas. Prof. Pr. Jucaitis savo 
žody pabrėžė, kad jis, “kaip se
niausias' ateitininkas, sveikina 
naujai įsijungusius į ateitininkus 
ir džiaugiasi, kad ateitininkija 
atsinaujina naujais nariais”. St. 
Barzdukas linkėjo eiti Dievo ir 
tėvynės keliu.

Nuoširdžiausius linkėjimus 
perdavė ir visi garbės prezidiu
mo nariai. Jaunučių vadovui Jo
nui Vyšnioniui išreikšta gili pa
dėka už jaunučių organizavimą 
ir vadovavimą. Šiuo metu Cleve
lando ateitininkų jaunučiai su
daro keturis būrelius su 60 narių. 
Jam įteikta dovana dr. J. Gir
niaus knyga “Žmogus be Die
vo”.

Dr. V. Vygantas, Ateitininkų 
federacijos tarybos narys iš New 
Yorko, pirmiausia kreipdamasis 
į jaunuosius savo idėjos draugus, 
ateitininkiją lygino su mašina. 
Su mašina galima greičiau pa
siekti tikslo. Ir organizacija yra 
priemonė mūsų tikslams grei
čiau ir tiksliau pasiekti. Žiūrėki
me, kad ši organizacija visada 
būtų tvarkoje, prižiūrima ir nau
dojama.

Kreipdamasis į vyresniuosius a- 
teitininkus, dr. Vygantas iškėlė 
eilę šių dienų svarbių problemų, 
kurios slegia vyresniųjų galvas: 
noras laikytis tradicijos, bėgimas 
nuo realybės, kova siekianti keis
ti gyvenimą, Bažnyčioje vykstą 
pasikeitimai, dialogas, ieškoji
mas artimesnio kelio į Dievą, 
Lietuvos ateitis, čia Amerikoje 
lietuviškų parapijų likimas ir t.t.

Dr. Vygantas į visus šiuos 
klausimus žvelgė gi$a moksli

Naujai 1941 m. Chicagoje įkurtos ateitininkų kuopos viena pirmųjų 
ekskursijų į parką. Matosi dalis dalyvių. Iš kairės: Br. Shotas, kun. 
Ant. Deksnys kun. J. Prunskis (groja lūpine armonikėle) ir Ant. 
Čelkis.

ninko galvosena ir vaizdžiai per 
davė gausiems klausytojams.

Meninę programą išpildė jau
nučiai, padainuodami keletą dai
nų ir atlikdami sutartinių dekla
macijų. Moksleivė Milda Alkaity- 
tė, palydint pianinu D. Sakai
tei, grojo smuiku, o D. Sušinskai- 
tė skambino pianinu.

Programa baigta tautos him
nu.

Šią šventę daugiauia pastangų 
ir triūso įdėjo moksleiviai ateiti
ninkai, kuriems vadovauja pirm. 
Arūnas Bielinis. Moksleiviai atei
tininkai šeštadienio vakare turė
jo šokius Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Šiemetinė ateitininkų šeimos, 
šventė, nors dalyvių skaičiumi 
ir buvo nemažesnė, bet bendras 
įspūdis buvo žymiai kuklesnis. 
Ateitininkai sendraugiai turėtų 
daugiau kreipti dėmesio į savo 
metines šventes ir jas padaryti 
mielas ne tik savo nariams, bet 
ir svečiams, kurių ir šiemet ne
mažai dalyvavo.

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Chicagos at-kų šeimos šventė 
vyksta šį sekmadienį, gegužės 18 
d., tėvų jėzuitų vasarvietėje, prie 
Paw Paw ežero, Coloma, Mich. 
Mišios bus atnašaujamos 11 vai. 
ryto Chicagos laiku. Po Mišių, 
bendrus pusryčius valgysime po 
atviru dangumi. Po to, jauni
mui dalyvaujant žaidimuose, į- 
vyks visuotinis sendraugių susi
rinkimas, su naujos valdybos rin
kimais. Autobuso, kaip buvo ank
sčiau rašyta, važiuojančio iš 
Chicagos, dėl mažo pareikalavi
mo, nebus.

O tiems, kurie gali atvažiuoti 
iš vakaro, šeštadienio vakare, 
prie laužo kepsime dešreles. Po 
to taip pat prie laužo, bus ir 
gegužinės pamaldos. Dėl dau
giau informacijų prašoma skam
binti GR 6 -8282. Iki pasimaty
mo šventėje.

Valdyba

JUGOSLAVIJOS TIKINČIŲJŲ 
REIKALAVIMAI

Jugoslavijos vyskupų konf e 
rencijos pirmininkas, Liublija- 
nos arkivyskupas Pogacnilk ir 
kiti ISlovenijos vyskupai, tikin
čiųjų vardu oficialiai pareiškė 
reikalavimą radio ir televizijos 
programose įvesti religines lai
das. Slovėnijos katalikų laiikraš 
tis “Druzina”, kuris paskelbė 
Jugoslavijos vyskupų atsišau
kimą, pažymi, kad Bažnyčios 
atskyrimas nuo valstybės ne
gali siaurinti tikinčiųjų piliečių 
teises pilnos informacijos srity 
je.

Chicagos ateitininkės 1944 m. lanko savo kuopos steigėją kun. Ant. 
Deksnį tapusį East St. Louis lietuvių par. kleboną. Nuotrauka, prie 
šv. Liudviko katedros fasado St. Louis mieste. Iš kairės: Br. Skirienė,

1 V. Veličkaitė, T. Samaitė, O. Petrošiūtė, B. Samaitė, A. Navikaitė, 
S. Samaitė, kun. Ant. Deksnys ir B. Vančytė.

NAUJASIS VYSKUPAS - VEIKLUS 
ATEITININKAS

Ateitininkai gali didžiuotis ir 
džiaugtis, kad naujai pakeltas 
naujasis lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys nuo pat gimnazijos 
laikų yra nuoširdus ateitininkas. 
Rokiškio gimnazijoje jis buvo 
veiklus ateitininkų sąjūdžio na
rys, turėjęs ir draugų ateitininkų, 
ir vadovybės platų pasitikėjimą.

Kai įšventintas kunigu 1931 
m. buvo paskirtas vikaru į Pane
vėžio katedrą, daug talkino mok 
sleiviams ateitininkams. Švieti
mo ministerijai uždraudus ateiti
ninkų darbuotę mokyklose, jų 
veikla ėmė daugiau koncentruo
tis prie bažnyčių. Ir čia kun. An
tanas parodė daug nuoširdumo 
jiems padėdamas.

Kai buvo perkeltas vikaru į 
Biržus, kur kapelionavo kun. K. 
Barauskas, ateitininkų slaptoje 
veikloje kapelionui geru talkinin
ku buvo kun. Antanas Deksnys, 
atvykdamas į susirinkimus baž
nyčios zakristijoje, dalyvaudams 
iškylose.

Kai karo metu iš Šveicarijos, 
kur savo studijas užbaigė dakta
ro laipsniu, kun. Ant. Deksnys 
negalėjo grįžti į Lietuvą, jis at
vyko į Chicagą, kur buvo ir jo 
dėdė kuru A. Deksnys. Čia, drau
ge su kun. J. Prunskiu įsteigė a- 
teitininkų kuopą, į kurią susibū
rė daugiausia neseniai iš Lietu
vos atvykęs jaunimas. Darydavo

BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl raštų netikslumų rašyti ar skambinti: A. Gintneris, 3221 W. 

61st Street, Chicago, Illinois 60629, telef. HE 6-1691)
Balfo 108 skyriuje surinkta auku:
$100. — Chicagos Liet. Moterų 

Klubas,
$50. — Wm. A. Lewis,
$30. — Kunigunda Končius,
$25. — dr. A. Garūnas, Em. C. Ze- 

bas,
$17. — J. O. Liorentas, K. J. Kaunas,
15. — SLA 217 kuopa, L. Krajauskas,
$12. __  V. J. Girnius, J. S. Narbu

tas,
$11. — M. R. Simokaitis, J. Ber

tašius, E. Velička,
$10. — O. Viencienč, P. Rumšą, H. 

Seigan, P. Mažaitis, Eliz. Zemeckis, A. 
Vikta, Liberty Hali direktoriai, T. Mig
linas, M. Stašaitienė,

$7. — J. Kleviai,
$6. — S. Charžauskiene, A. Jagiella, 

A Eivienė,
$5. — M. Zinkus, V. Galeckas, G. 

Krajicek, M. Zavist, E. Jasiūnas,
$3. — J. Sakalas, $2. — D. E. Bieis- 

kus, A. L. Daukus, E. Radzevičiūte, po 
$1 — 10 asm. Iš viso — $510.00.

Balfo 3 skyr. Bridgeporte:
$50. — V. Saulius, Union Federal 

Savings, '
$25. — K. Banys, Br. Dapkus,
$15 — Ad. Bagdonas, J. Ed. Litvinas,
$13. — A. Vilimas,

$10.— J. Maceika, J. M. Verba, J. 
Bičiūnas, VI. Mikutis, Rudmin Funerai 
Home, Philips .Funerai, M. Graužinytė, 
S. Rutkus, A. Banionis, Alb. Gasparai- 
tis, M, Vizgirda, J. Visčius,

$5. __  P. Stravinskas, Ed. Nakutis,
M. Jakobe, E. rniežienė, kun. A. Bal
tinis, P. Burneikis, J. R. Didžgalvis, P. 
Mockaitis, M. Jaunis, Fr. Vaičiulis, J. 
Stasiūnas, J. Sodaitis, J. Bartkus, J. 
Maliorius, J. Kelečius, Franks TV, Ga- 
ruckas, Br. Badauskas, A. Kunigiškls, 
W. Karnickas, V. Mačiulis, K. Lesevi- 
čius, J. Ažukas, J. Stašys, dr. L. Žibąs,
A. Leonavičius, A. Badauskas, Alb. 
Rudzevičius, Ap. Bagdonas, Ag. Šuo- 
pienė. A. Nemanius, J. Mociškis, kun. 
Jz. Prunskis, B. Kumskis, Andrijaus
kienė, O. Kasarauskaitė, K. Viėraitis, 
M. Graužinienė, Ig. Vaičeliūna6, Em. 
Kripas, J. Šiurna, S. Tamulaitis, St. 
Valeckas, P. Šmaižys, K. Miliūnas, S. M. 
Zolpis, J. Sutkus, A. Butkutė, P. Šatas, 
K. Baltrušaitis, A. Lukšys, A. Piežinis.

$4. — J. Trečiokas, K. Mošinskas,
$3. — J. Tomaševičius, P.Matukaitis, 

Fr. Paliokas, . Kakta, E. Samienė, J. 
Deksnys, St. Viščiuvienė, K. Sčastnas,
B. Jonaitis, M. Mažeika, Aid. VI. Paš
kevičius, A. Blinstrubas, VL Valinskas, 
Ripsklų šeima.

i

susirinkimus parapijos salėje, or 
ganizuodavo išvykas į Chica
gos parkus. Iš šios ateitininkų 
kuopos susidarė daug nusipelnęs 
Ateities šokėjų ratelis, tebevei
kiąs ir dabar, daugybę kartų 
garsinęs lietuvių vardą net ir ki
tataučių parengimuose, dalyvau
damas televizijoje, tautų pasiro
dymuose ir skindamas laimėji
mus.

Dabartinis vysk. Ant. Deksnys 
nuo pat jaunatvės yra persiėmęs 
ateitininkiškais idealais. J. Daugi.

NAUJAS NUNCIJUS 
KOLUMBIJAI

Popiežius Povilas VI paskyrė 
naują Apaštališkojo sosto nun
cijų Kolumbijai — arkivys. 
Angelo Palmas, kuris iki šiol 
buvo arkivyskupas Vibijanoj ir 
paskutiniu laiku, buvo Apašta
liškojo Sosto delegatas Vietna
me ir Kambodijoje.

Naujasis nuncijus yra gimęs 
1914 m. 1938 m. įšventintas ku 
nigu. 1947 metais pradėjo dirbti 
prie Šventojo Sosto. 1960 me
tais grįžo į Romą ir buvo pa
skirtas Vatikano valstybės sek 
retorium ir nantų pralotu. 1964 
buvo pakeltas į arkivyskupus.

Ligšiolinis Apaštališkojo Sos 
to nuncijus Kolumbijoje Paupi
ui pakeltas kardinolu ir išvyks-

l $2. — 52 amens, po $1. — 39 asm. 
Iš viso — 766.$$.

Balfo 27 skyr. Westsidėje:
$25. — W. B. Koepp — Mutual Fe

deral Sav. Ass.,
$20. — P. Valcbergas, likerio krau

tuvė.
$10. — Kun. J. Pauperas, V. Dūkš

tas — “Gintaro” restoranas, Orvidai, 
Cibulskiai. J. Norvaišas ir XX.

$8. — Izab. Stončienė,
$5. — A. Gešventas, -J. Deveikienė, M. 
Deveikis, J. Bertulis, B. S. Zaural, P. 
B. Tamulioniai, V. Zaura, O. Belvertai- 
tė, O. Lepertienė, K. Kuniutis, S. Java- 
novič, Lietuvninkai, Bartulinskas, Mie- 
liulis, K. Mušinskienė, Jarušauskienė, 
A. Petraitienė, Stočkus. Stanaičiai, 
Kapliauskai,

$3. — Tallat-Kelpšai, Statkai, A. Ru
dis, Maleckai Talmantai,

$2. — 16 asmenų ir po $1 — 31. 
Iš viso surinkta— $316.00.

Waukegano 94 skyriuje:
$100. — dr. R. K. Giniotis,
$25. — dr. V. V. Raulinaitis, 

teris,
$20. — S. Urmonis, Tamašauskų 

šeima,
$14. — E. B. Skališius,
$10. — P. E. Kružikas, kun. Z. Ra

manauskas, J. V. Barsčiauskas, K. J. 
Salys, K. M., Mončys,

$6. — J. Sneideraitis, A. I. Maciu-! 
kevičius, V. S. Akavickas, V. J. Pet-

$5. — J. D. Pronskus, J. J. Triukas, 
rauskas, T. G. Karas,
P. A. Petroliūnas, T. M. Pojunas, P. A. 
Grižas, Vai. Petrauskas, R. M. Montri
mas, G. S. Damašius, M. E. Juozupaitis, 
A. Plonius, J. Jackett, jr., J. A. Kava
liūnas, M. J. E. Stoltengofas, Pr. Lu- 
kauskas. W. Kasparaitis, V. E. Timči- 
ka.s„ S. Cekauskas, K. T. Kazlauskas,

$3. — P. O. Markūnas, H. M- Butkus, 
J. Bačkis,

$2. — 9 asmenys, po $1. — 16. Iš vi
so surinkta — $436.00

Roselando 57 skyriuje:
$25. — dr. J. V. Dubinskas, adv. A. 

Lapinskas,
$20. — J. Dagys, dr. P. Paulis,
$15. -— A. Vyčas, dr. S. Tikusis,
$11. — J. Čepienė, J. Grigulis,
$10. — B. Andriukaitis, L. Bukaus

kas, A. Bielinienė, dr. L. A. Dirda, P. 
Gudžiūnienė, dr. A. Gužauskas, T. Kan- 
cevičiūtė, kun. F. Kireilis, P. Kurdzi- 
kauskas, A. Laurutanas, V. Lapėnas, 
Ad. Miliauska, kun. P. Patlaba, dr. J. 
Reinys, P. E. Trainauskas, J. Tikuisis, 
Al. Žiobakas,

$6. — A Brencius, K- Bružas, J. F 
Sorokas,

$5. — B. Andriukaitis, jn., J. Andriu
kaitis, kun. C. Auglys, M. Bacys, W. 
Baužys, A. Buika, Ed. Fandell, O. Gav- 
cas, A. Grigaliūnas, J. Juškėnas, B. J. 
Jankauskas, J. Jovaišas, Janchus, kun.
R. Kelpšas. H. Kogelis, A. Levkavičius, 
kun. P. Lukošius, J. Lazauskas, M. Mar
tin, S. Maciuikienė, J. Markauskas, D. 
Misiulis, B. Miliauskas, N. Macevičius,
S. Merkevičius, J. Marčiauskas, A. 
Ožys, P. Pervenskis, S. L. Račkauskas, 
F.Povilonis, J. Pasen, E. Radavičius, E. 
Račkauskaitė, P. Rusteikaitė, B. Stru- 
mienė, B. Sucilienė, S. J. Shimkus, A. 
Stukas, S. Šidlauskas, šerelis, Povilas 
S., U. Skrabutienė, A. Sadauskas, K.
A. Stanevičius, II. Stanevičius, Ad. Tre
čiokienė, M. Tomak, S. Tamulionis, J. 
Urbanavičius, A. Viktorą, kun. J. Vilu
tis, J. Žostautas, V. Žilinskas, O. P. Žu
kauskas, ALRK Moterų kuopa 75.

$4. — M. Mažeikienė, T. A. Vilima- 
vičius.,

$3. — W. Drungil, J. Grigaliūnienė, 
J. Gaižutis, A. Jakubauskas, E. Kovac,
B. Matulaitis, B. Macevičius, Z. Petrei- 
kis, J. Peredna, K. Rubinas, J. Stočkus, 
S, Sinkevič, K. Žebrauskienė,

$2.50 — K. Girulis, Ch. Wirmauskas,
$2. — 44 asmenys, po $1.50 — 2 po 

$1. — 50. Iš viso surinkta — $803.00.
Cicero 14 skyriuje:
$50. — dr. F. Kaunas, dr. P. Kisie

lius,
$30. — dr. B. Ročkus,
$25. — J. F. Gribauskas — St. An

thony Sav. Ass., Cicero Medžiotojų 
Klubas, Jūrų šaulių kuopa, A. O. Kin
durys,

$20. — J. Guzaitis, C. Kareckas, S. 
Kelpšas, M. Rimkienė, A. Padleckis,

$15. — prel. Ig. Albavičius, dr. J. 
Dainauskas, K. Gimžauskas, Liet. Na
mų Savin. D-ja,

$11. — V. Kuprys.
$10. — dr. P. Atkočiūnas, dr. J. 

Adomavičius, Alex Realty, P. Budnin- 
kas, J. Breivė, B. G. Babrauskai, M. 
Bandzinskas, S. Bendoraitis, J. Butkus,
E. C. Bačinskas, V. Bigelis, K. Burba, 
V. Vytautas, Mr. Central Ine., Du- 
2 — Balfas
bauskienė, J. Dekeris, Dubauskas, K. 
Daunys, V. Dailidonis, A. Didžiulis E. 
Rudzinskas, V. O. Galvydis, V. A. dai
lius, M. Ivanauskas, K. Jasiulevičius, 
J. Juškaitis, J. Kizlaitis, A. Kebleris,'
F. Kacienas, J. Kubilius, V. Kulbokas, 
J. K., B. Kasparas, B. Latoza, “Litas” 
bendrovė, S. Liepa, A. Merkelis, O. K. 
Martikai, P. Maldeikis, A. Milūnas, E. 
M. Olšauskas, B. A. Paulavičius, K. 
Palčauskas, J. Purtulis, E. B. Paliulio- 
nis, S. Pakatinskas, K. Račiūnas, S. 
Rashinskas, A. Reivytis, S. Riekutė, E. 
Rudzinskas, K. Šimkus, J. švedas, A. 
Skridulis, O. Stirbila, kun. J. Stanke
vičius, J. Šulaitis, P. Sniegaitis, O. Si- 
monaitienė, V. Statkus, V. Tiknevičius, 
A. Vainoras, M. Valeika, G. Valenti
nas, J. Vasaits, A. Zailskas.

$8. — A. Orentas.
$7. — J. Gabalis.
$6.85 — Cicero parapinės mokyklos 

lietuvių klasė.
$6. — K. Kavaliauskas
$5. — D. Aukštinaitis, dr. Z. Ašok

lis, J. Ališauskas, M. Anderson, Mrs. 
Anderson, K. Augenas, S. Ališius, M. 
Umbrazienė, J. Arštikys, A. Palauskie- 
nė, S. Antanaitis, A. Ašoklis, P. Aras, 
FJB, V. Bikulčius, B. Baltrūnas, O. Ba
rauskienė, J. Bernotas, J. Bigelis, B. 
Bikulčius, A. Baronas, P. Baužys, J. 
Balutis, L. Bichnevičius, Braniška, A. 
Baltaragis, S. Baniulis, Barkauskas, J. 
Bernatavičienė, B. Bukauskas, A. Ber- 
nadišius, V. Chainas, K. Deveikis, K. 
Dobilas, J. Dočkienė, S. B. Dunda, L. 
Eitmanavičius, Fruit Store, G. Galinai- 
tis, Č. Grincevičius, O. S. Gerkė, J. 
Grigalauskas, S. Gadliauskas, A. Gry
bauskas, R. Grigaliūnas, J. Grišma- 
nauskas, V. Gylys, N. Goldštein, G. 
Galva, J. Gegevičius, Ch. Genys, K. 
Griauzdė, H. Gudauskas, D. Ivanovas,
G. Jasiukaitis, A. Jankūnas, V. Iešman
tas, M. -Jurkšas, kun. A. Juška, Z.. 
Juškevičienė, P. Kašuba, J. Kalavins- 
kas, A. Kaspar, P. Kelpšas, V. Kairys, 
Lietuvių Kareivių Dr-ja„ L. Kizlaus- 
kas, V. Krikščiukas, K. Kleiva, J. Krei
vėnas, M. Kuodis, J. Končius, A. Klio- 
rienė, S. Kerpienė, V. Laniauskas, 
Liet. R. Rožės Klubas, kun. L. L. Lecha- 
vičius, A. Lauraitis, J, Mikelėnas, V. 
Markauskas, A. Mondeika, R. MaJela, 
V. Meškauskas, T. Mišauskienė, J. Mi
kulis, A. Mickus, M. Mackienė, A. Mik- 
lovaitis, P. Mikalauskas, V. Maziliaus
kas, K. Maknavičius, V. Masaitis, B. 
Navickis, J. Norkus, A. Prapuolenis, J. 
Prapuolenis, J. Pautienius, L. Pračkai- 
la, P. Putrims, S. Paulauskas, J. Paule- 
nas, A. Pupelis, M. Pasackas, dr. Par
ūk, P. Radvilienė, SLA 311 kuopa, S. 
Rukuiža, V. Rūbas, O. Ravinskas, J. 
Reivytis, J. Remys, J. Rūbas, V. Radis, 
Razma, dr. E. Rimkus, J. Skorubskas, 
A. Sarauskienė, P. Sodeika, B. Stasiš- 
kienė, J. Šabrinskas, E. Stangenbergas, 
A. Šulaitis, A. Stelingis, J. Sinkus, M. 
Simanskas, E. Skopas, R. Searies, P. 
Sideravičius, Z. Saka rauskas, J. Su
kackas, V. Sabalas, J. Smažys, O. Shol- 
teman, P. Šiaučiūnas, A. Tauginas, A. 
Tamoliūnas, A. Tamošiūnas, V. Valen
tinas, J. Vadopalas, K. Vasiliauskas, S. 
Vyšniauskas, A. Valauskienė, A. Venc
lovas, A. Vitkauskas, B. Vasys, K. Ur
bonas, Ulozienė, K. Žukausks, J. Že
maitis, A. Zailskas, O. Zaremba, V. 
Zalatorius, S. Žibutienė.

$4. — A. Hasinaitis, S. Simonaitis,
$3. — O. Baukus, A. Baukys, S. 

Daukša, Dočkus, G. Bučmys, Gešven
tas, B. Grebiiaukas, S. Lėvens, A 
Martinkus, A. Masaitis, K. Norvaišas, 
J. Lasinskas, S. Pranskevičius, V. Vait
kevičius,

$2. — 53 asmenys, $1.50 — 2 asm., 
$1. — 47 asm. ir po mažiau — 2 asm. 
Iš viso — $2,060.

Brighton Parko 6 skyriuje:
$100. — Justinas Mackevičius — 

Standard Federal Savings, Frank Zo
gas — Midland Savings,

$25. — S. Balzekas, K. Brenčius, A. 
Čepėnas, O. J. Gradinskas, M. E. Kra
sauskas, A. Valavičius, L. P. Krivūlė,

$20. — V. Bražionis, Hofmanas, B. 
Leščinskas, P. Michelevičius, T. J. 
Tamulis, J. Veleckaitė,

$15. — A. Jankauskaite,
$13. — E. Vilimaitė,
$10. — J. Atkočaitis, A. Armalis, J. 

Andriulis. P. BelMnas, V. Bulota, A.
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S • Redakcija straipsnius tai- 
2 so savo nuožiūra. Nesunau- 
X dotų straipsnių nesaugo, juos 
a grąžina tik iš anksto susi ta- 
2 rus. Redakcija už skelbimų 
2 turinj neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
a prašymus.

Balsis, A. Butkevičius, S. Bražionis, S. 
Baublis, M. Čižikas, A. Dzirvonas, A. 
Dulskienė, L. F. Dainauskas, E. Erin- 
gis, Hollywood taverna, V. Graužinis
A. Glitas, J. Gribauskas, F. J. Gaudu- 
šis, K. Juškevičius, A. E. Jankauskas, 
K. Jankauskas, M. Juzėnienė, E. 
P. Jokubka, O. A. Jozelis, L. Kai- 
ris, P. Karėnas, J. Kudirka B. 
Lungys, P. Leipus, G. Meilus, J. 
Mikūnas, L. V. Matulevičius, Š. K. 
Martinkus, prel. D. Mozeris, J. Masi- 
lionis, P. Navickas, K. Ožetlis, B. R. 
Pietkievvich, B. Pakštas, J. Paštukas, 
P. Plechavičius, E. Pikelis, etkevičius,
M. Petrilla, A. Rimkus, Z. O. Rumšą,
N. S. Rauckinas, L. R. Skipitis, J. :Sta- 
sunaitis, J. Shuma, Z. Sipavičius, V. 
Šilas, E. F. Sereičikas, S. Švedas, L. 
Stonikas, J. Sudeikis, J. Spurgis, J. E. 
Šnelius, V. Vijeikis, B. Vitkus, J. Virp
ša, E. S. Zelba, J. Žemaitis, J. Žadeikis, 
J. Žadeikis,

$8. — S. R. Mažutis,
$7. — J. Matusevičius,
$5. — S. Abramavičius, J. Ankus, P.

Adomaitis, J. O. Arlauskas, V. Aus- 
tins, V. Algminavičienė, O. Algminienė,
B. Ambraziejus, J. Ardickas, J. Auksiū- 
nas, J. Bernotas, J. Bareika, A. Balčiū
nas, P. Budris, A. Budris, J. Bertulis, J. 
Baron, A. Bakanavičius, F. Burokas, V. 
Čepas, česnavičius, M. Čepas, A. 
Ci-luonakč — Columbus Savings, 
V. Damijonaitis, A. Damijonaitis, 
J. Daniliauskas, S. Drazdauskas, K. 
P. Dirkis, J. Dirvelis, S. Daunys, S. 
Dargis, V. Dijdkas, R. Dičius, Fron- 
czakd Hdu, A. Encheris, A. Fetingis, 
P. Guzikauskas, T. Grigonis, A. Gar- 
kienė, S. Girdvainis, V. Gudaitis, J. 
Gibaitis, M, Gidrienė, V. Gaižutis, P. 
Griganavičus, V. Gribauskas, S. Gra- 
žis, A. Gulbinis, V. Gumauskas, Jakš- 
S. Jokūbaitis, Juozapavičius, J. Janu
šauskas, G. Juzėnaitė, P. Jasulaitis, J. 
Jackevičius, K. Jonynas, J. Jadviršis, 
B. Jančauskas, V. Jučaes, J. Jankus, 
kun. P. Juknevičius, C. Jablonskis, O. 
Juodvalkis, V. Ilginis, A. Jankutė, V. 
Kelmelis, S. Kuzmarskis, K. Kiazaks 
Pharm., E. A. Kirklis, B. Kraauskas, J. 
Kavaliauskas, L, Klausa, A. Kavalčiu- 
kas, J. Karsa, A. Karsa, O. Kunsma- 
kas, J. Karsa, A. Karsa, O. Kunsma- 
nas„ D. Kriaučiūnienė, J. Karazija, V. 
Krikštolaitytė, P. Kleinas, Z. Krolis, 
R. Kučas, A. Kazlas, T. Kuraitienė, V. 
Kuraitis, P. Kerelis, R. Krinsmonas,, 
V. Kudoba, J. Lutkonis, A. Lopeta, 
Laskauskis, A. Labanauskas, J. Luko
šius, A. Lapinskas,, J. Lapinskas, K. 
Laucius, P. Laurinavičius, L. Leipus, V. 
Leipų, P. Masilionis, O. Morchertas, F.

STOVYKLA
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS 

BERNIUKAMS 

Nuo birželio men. 15-os iki 28-os d.

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

Stovyklavimui yra puikios sąlygos: maistas pritaikytas 
jaunimui, turima įvairiam sportui įrengimai, didelis maudymosi 
baseinas, mėgėjams pasijodinėjimas arkliais ir žūklavimas

Priimami berniukai nuo 9 iki 15 m. amžiaus. Pragyveni
mas savaitei 40 dol. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis i 
stovyklos vadovą —

KUN. A. NOCKŪNJĮ

6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, Illinois 60629 

Tel. — PO 7-1687

Metams metų
$17.00 9.00
$15.00 P.00
$18.00 9.50

3 mėn. 1 mėn.
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien ~
8:30 — 4:30. šeštadieniais į
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- ?
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00. ž

Mostinikas, K. Marcinkus, A. Macke
vičius, K. Majauskas, H. Mockus, Mi- 
kalenko, P. Mažrimas, Makaras, P. Ma- 
leta, P. Mažinąs, K. Malinauskas, V. 
Mitkus, M. Maksvytis, N. Mičius, J. 
Milauskas, M. Mikutaitis, A. Marma, 
A. Mūrelis, R. Malinaukas, V. Mikuls
kis, L. Mūrelis, P. Macnoris, Naujo- 
kas,, Nasakaitis, P. Nedas, W. Na
vickas, P. Naurockis, P. Norkaitis, C. 
Prekus, B. Paliulis, A. Pechter, V. 
Pranskus, J. Paulius, J. Pietkievvich, 
E. Paketuris, K. Pakeltis, A. Paleckas, 
V. Paalksnis, F. Paleckis, A. Petuš- 
kienė, J, Plaušinaitis, K. Petrikas, A. 
Pužauskas, Panka, S. Pranėnas, Šv. 
Pranciškaus Ordinas, S. Povilaitis, V. 
Poplys, S. Radžionis, S. Rudokas, T. 
Rūta, Raišis, V. Rašcis, Ramanaus
kas, Radys, V. Raulinaitis, J. Railie
nė, A. Rimas, P. Steikūnas, R. Shlau- 
tas, J. Sakadolskis, M. Šeduikis, A. 
Švitra Ch. Shiurna, O. Stanaitis, J. 
Simanavičius, J. Sįmauskas, V. Saka
las, J. Sabaliauskas, A. Sereika, F. J. 
Svaras, E. švedas, J. Strungys, B. Bi
liūnas, E. Širvinskienė, M. Šembru- 
taitė, Sinkevičius, A. Sembruta, A. 
šembruta, V. Sakalauskas, R. Sakalas, 
P. Sekmokas, A. šeštokas, G. San- 
dau, A. V. Tijūnėlis, L. Tamašaus
kas, J. Ūselis, Waitkus, H. Wenzel, A. 
Varnas, S. Visockas, P. Vačiulis, J. 
Vyšniaukas, G. Valiušytė, K. Vainas,
A. Vileišis, O. Viržintienė., M. Va
laitis, Yardas Beautlis, D. Žukauskas
B. Žemgulis, Zeikus, Zuraitienė, J. Že
maitis, V. Zenkevičius. S. Zinkevičius 
J. B. Žvinakis, A. Zabukas, M. Zoto- 
vas, N. Zajančauskas, Zujus, Zurlys, J. 
Zaliauskienė, S. Zabulevičienė, Zaka
ras, J. Žedonis.

$4. — J. Brazis, J. Kedaitis, V. Ra
čiūnas, J. Venclova, V. Zjoturovicz,

$3. — S. Ančiulis, J. Bernotas, K. 
Balsis, K. Bertulis, J. Cechanavičius, 
A. Dargužis, E. Gedraitis, C. Gečas, J. 
Galinaitis,, Gristholt, T. Horinas, J. 
Jokubka, S. Juras, A. Juška, V. Jony
nas, J. Jankus, V. Kupčiūnas, Kazelis, 
J. Katkus, S. Markaitis, J, Milavickas, 
A. Mačiulis, S. Mačys, L. Naujokaitis, 
M. Nelson, O. Nastonis, B. Pupalaigis, 
Pakalniškis, J. Paulius, Peleckis, G. 
Rutkauskas, Rodokas, R. Riasecki, T. 
Sparkis, P. Siliūnas, V. Senda, K. Sa
vickas, Sinkevičius, Sadauskas, J. Sa
kas, P. Tamašauskas, A. Urbonas, P. 
Urbonas, A. Visockas, S. Vaičekaus
kas, J. Vidžiūnas, C. Žilionis,

$2. — aukojo 105 asmens, po $1. — 
135. Kiti po mažiau. Iš viso $2,846.05.



Spaudos informacija —

PLANINGOS VEIKLOS 

LAIDAS
Lietuviška spauda išeivijoje 

yra būtinybė išlaikyti tautinei 
gyvybei ir tarpusavio ryšiui. 
Be spaudos ateiviai šiame kraš 
te, juoba plačiajame pasauly
je iškriktų ir nutrauktų bet 
kokią savitą veiklą, nekalbant 
jau apie laisvės reikalų kėlimą. 
Laikraščiai — tai informacijos 
ir susižinojimo kanalai, kuriais 
teka lietuvybės kraujas, gai
vindamas paskirus narius ir 
jungtinius vienetus.

Lietuvių spauda išeivijoje y- 
ra daugialypė. Ji skirtingai iš
reiškia ideologijas, vietos rei
kalus, paskirų grupių sieki
mus. Negalima reikalauti, kad 
laikraščių redaktoriai būtų tik 
žaibolaidžiai, kurie patys ne
dalyvautų lietuviškame gyve
nime ir neišreikštų savo pažiū
rų. Gal jie turi rodyti daugiau 
pakantumo ir platesnio supra
timo, bet tai nereiškia, kad jie 
tėra tik stulpai, ant kurių bet 
kas ir bet ką gali kabinti. 
Redaktoriai turi jausti visuo
menės daugumos nuotaikas, 
turi matyti teigiamas ir nei
giamas apraiškas, kad galėtu 
prie jų taisymo prisidėti kon
krečiu darbu — laikraštine in
formacija. Tačiau svarbiausia, 
kad visi kartu jaustų, jog lie
tuviško laikraščio uždavinys 
išeivijoje yra pirmoj eilėj in
formuoti savus skaitytojus, 
savą visuomenę lietuviškais 
reikalais, kad lietuvybė, Lietu
vos laisvės byla, kultūrinė pa
žanga, sava kūryba ir švieti
mas lengviau rastų kelią besi
keičiančiose dabarties įtakose 
ir konkrečioje padėtyje.

Tas lietuviškos snaudos dau 
gialypumas kaip tik iškelia ir 
kitą klausimą, — ar pakanka
mai įvairi yra mūsų spauda ? 
Daugialypėje visuomenėje 
spauda neturėtų supilkėti ir 
suuniformėti. Ji turi duoti in
formacijos skirtingais straips
niais ir įvairiaspalviu lietuviš
ko gyvenimo pristatymu, kad 
kiekivenam laikrašty būtų kas 
naujo ir įdomaus skaitytojui.

*
“Tiesai reikia balso, ir stip

riausias balsas, kuris pasiekia 
viešumą, yra spauda”, yra pa
reiškęs pop. Pijus XII žurna
listams. Spaudos žmonės turi 
skelbti tiesą. Tiesos ieškoti jie 
turi pareigą įžvalgiu stebėji
mu, teisingu aiškinimu, aiškiu

♦

reikalo atvaizdavimu. Tai atro
do labai aišku ir lengva. Ta
čiau gyvenimiška tiesa nėra 
tokia aiški. Labai dažnai yra, 
kad, kas vienam yra tiesa, ki
tam klaida. Kitaip tariant, 
nors tiesa yra tik viena, bet 
priėjimas prie tiesos nėra toks 
jau tiesus, kaip iš karto atro
do. Kelių į tiesą yra daug, jos 
pažinimui priemonių taip pat 
nemažai. Bet viena aišku kiek
vienam laikraštininkui, kad jis 
turi ieškoti tikręs tiesos su vi
su nuoširdumu.

Štai čia kaip tik ir užkliūva 
spaudos žmogaus pastangos. 
Tai nereiškia, kad jis neturi 
nuoširdumo ir nenori tiesos pa 
žinti. Bet tai reiškia, kad gy
venimas toks komplikuotas, 
jog kartais sunku tiesą su
rasti ir viešumai pristatyti.

Soai’doj ir gyvenime

ŽMONES BE SAVOS GALVOS
Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje” 

Nr. 97 balandžio 25 d. paskelbta 
kalba Čekoslovakijos komunistų 

^partijos centro komiteto nario L. 
Štruogalo, kurioje išryškinta, 
kaip komunistai negali savarankiš
kai galvoti ir veikti — visur jiems 
tik tenka vykdyti partijos direkty
vas. Viena tos kalbos ištrauka
skamba:

“Mes turime nedviprasmiškai pa
reikšti, kad komunistai, dirba šiose 
organizacijose, nėra autonomiški, 
nepriklausą nuo partijos organų.

Užtat čia ir išsiskiria laikraš
čių ideologijos, naudojamos 
priemonės, etinis lygis.

Kai pavartai lietuviškus laik 
raščius, leistus prieš ketvirtį 
šimtmečio, pastebi, kad jų 
lygis buvo labai primity
vus. Bet taip pat tenka 
nusivilti, kai dabartinė mūsų 
spauda kartais nusileidžia iki 
tokio pat ar dar žemesnio ly
gio paskirų asmenų niekinimu, 
užuot mėgindama surasti prie
monių siekti bendrų tikslų. Šis 
mūsų spaudos lygis žemina ne 
paskirą laikraštį, bet visuo
menę, nes kiekvienas laikraš
tis, kiekviena nuomonė atsto
vauja tam tikrai išeivijos da
liai. Spauda yra bent dalies 
visuomtnės veidrodis ir už jo 
atspindžio netikslumus visi at
sakome.

¥
Gegužės 19-toji skirta vie

šajam susižinojimui prisimin
ti. Viešojo susižinojimo, arba 
komunikacijos, priemonės šian 
dien yra tokios plačios, kad 
apie jas kalba Bažnyčia ir val
stybė, visuomeninės organiza
cijos ir pavieniai asmenys. 
Spauda, radijas, televizija yra 
sumažinę pasaulio ribas iki to
kio laipsnio, kad žinios per ke
letą minučių pasiekia visus pa
saulio pakraščius. Ir tai ne 
visuomet pačia gerąja prasme. 
Kartais tai tarnauja kaip tik 
žmogaus smalsumui patenkin
ti, kartais net blogai žiniai 
pranešti. Dėlto ir rūpestis šiuo 
reikalu turi visuotinės reikš
mės.

Grįžtant prie lietuviškos 
spaudos, reikia prisiminti, kad 
jos tarnyba yra labai speciali 
— apjungti lietuvius, išsiskirs
čiusius visame pasauly, nes, 
anot poeto Arehibald MacLeisb 
“visi yra šios žemės raiteliai, 
joją kartu... kaip tikri bro
liai”. Visų rūpesčiai yra pana
šūs ir tikslai tie patys, kurių 
siekia bendromis jėgomis. 
Spauda turi ne tik kritikuoti, 
kas negero vyksta mūsų vi
suomenėje, bet ir duoti pozi
tyvių pasiūlymų. Ji turi ne tik 
ginti laisvės byla ar lietuvybe 
besirūpinančius, bet pozityviai 
padėti jiems rasti tiesesnius 
kelius ir geresnes priemo
nes į tikslą. Bendradarbiai pri
valo laisvės pasisakyti, bet re
dakcijos turi saugoti, kad ta 
laisvė nebūtų išnaudojama į- 
žeisti skaitytojams ar visuo
menei. Ir lietuviškos spaudos 
tikslas — ieškoti tiesos dabar
tyje, kad ją galėtų pažinti bent 
dauguma mūsų tautiečių, sie
kiančių savų tikslų.

Viena mūsų susižinojimo 
priemonių — spauda turi ieš
koti šiandien būdų apjungti 
lietuvius ir paskatinti juos siek 
ti pagrindinių lietuviškų tiks
lų. Dėlto reikia pastangų iš
vengti pilkumo — per kalkę 
rašomų straipsnių, nupiginan
čių laikraščius, rezoliucijų, skir 
tų ne vykdymui, bet pasigar- 
sinimui, žinių, skelbiamų iš į- 
tarinėjimų. O tai galima pa
siekti tik bendromis redakto
rių, bendradarbių ir skaitytojų 
pastangomis. Pr. Gr.

Jų atsakomybė yra ta, kad lemia
mais klausimais jie privalo ginti 
šiose organizacijose partijos direkty
vas, kurios parengtos, pasikonsulta
vus su jais. Kur jie bedirbtų, jie 
visuomet yra partijos nariai ir jiems 
tenka partinė atsakomybė.”

Kadangi komunistų centras Mas 
kva, tai iš to ryškėja, jog visų ša
lių komunistai, kokioje padėtyje 
jie bebūtų, elgsis ne pagal savo pro
tą ir sąžinę, o pagal Maskvos direkty
vas, būdami net ir savo krašto iš
davikais. J. Žvilb.

NEŽINOMASIS GALI LAIMĖTI
rinkimų dieną, po savaitės gali laimėti nežinomasislei Pompidou nelaimės pirmą 

Poher

Likimas žaidžia prancūzų po
litika. Pastaraisiais metais de 
Gaulle ne kartą prancūzams 
grasė: jei man nepritarsite, aš 
pasitrauksiu, o Prancūzijoje vėl 
įsivyraus pakrikimas. Logiškas 
prancūzas pasimetė. Jis pamir
šo, kad ne jam vienam rūpi 
Prancūzija.

Kai Prancūzijos buvęs prezi
dentas skelbė grėsminguosius 
žodžius, nedaugelis prancūzų te
žinojo apie Alain Poher, senato 
pirmininką, kuriam lemta eiti 
prezidento pareigas. Galimas da 
lykas, kad šis kuklus prancū
zas, jį išrinkus prezidentu, pa
rodys politinę išmintį išvengti 
pranašauto pakrikimo.

Poher gali būti išrinktas 
prezidentu

Amerikiečių spauda buvo tik
ra, kad Georgės Pompidou bus 
Prancūzijos prezidentu. Jam 
nepagailėta spalvų gražesniam 
atvaizdui piešti. Kai Pompidou 
vardas buvo keliamas, dar te
buvo spėliojama apie Poher įsi
jungimą į rinkimines varžybas 
Alain Poher svyravo: “Aš ne- 
numatau būti kandidatu, jei 
manęs neprivers dalyvauti rin
kimų varžybose”. Demokratmis 
centras, katalikai ir net socialis 
tai radikalai privertė jį veikliai 
dalyvauti rinkimuose.

Prancūzų viešajai nuomonei 
tirti institutas paskelbė, kad 
Poheras laimės rinkimuose 12% 
persvara varžydamasis su Pom
pidou. Instituto duomenimis bir
želio 1 d. Pompidou laimės 43%, 
Poheras 34% balsų. Likutis bal 
sų atiteks kitiems kandidatams.
Jei pirmąją rinkimų dieną kan 

didatas negauna 50% balsų, po 
savaitės įvyksta naujas balsa
vimas išrinkti prezidentui iš 
dviejų daugiausiai balsų gavu
sių kandidatų Antrąją rinkimų 
dieną Poheras gali laimėti.

Krikščionis demokratas 
susilauks socialistų talkos
Georgės Pompidou — plačiai 

žinomas Prancūzijoje. Jo nepa
kenčia de Gaulle santvarkos 
priešai katalikai, konservatoriai 
ir socialistai. Katalikai ir kon
servatoriai už Poher balsuos pir 
mąją dieną, tačiau jų balsus nu
svers organizuotas respubliko
niškasis sąjūdis, vadinami de- 
gaulininkai be de Gaullio.

Socialistai jau dabar pasisa
ko, kad antrąją rinkimų dieną 
jie balsuosią už Poherą. Ka’rio- 
jo sparno socialistas Francois 
Mitterandas, 1965 m. preziden
to rinkimuose įvaręs kylį, per 
radiją pareiškė: “Mano many
mu demokratai rems Poherą”.

Gaston Deferre, socialistų 
kandidatas, rinkimuose skelbia: 
“Ne tik pageidautina, bet ir

logiška daryti viską, kad Pom
pidou pralaimėtų rinkimus”.

Senas socialistų veikėjas, da
ręs žygių, kad Deferre nebūtų 
išrinktas socialistų kandidatu, 
vaizdžiausiai išryškino socialis
tų nuotaikas: “Jei rinkimuose 
reiktų pasirinkti tarp Pohero 
ir komunisto, aš atiduočiau bal
są už Poherą. Jei Pompidou var 
žytųsi su komunistu, balsuočiau 
už komunistą”.

Pompidou žino nuotaikas 
Prancūzijoje. Gegužės 9 d. jis 
dėjo pastangas atsiriboti nuo de 
Gaullio ir jo vestosios politikos. 
Apie Poherą jis tarė: “Būtų 
keista, kad laikinasis preziden
tas pasitrauktų iš pareigų”. 

Kas per vienas Poheras?
Prancūzai jį vadina eiliniu, 

neišsiskiriančiu piliečiu, kuriam 
laimė nusišypsojo. Nuo eilinio 
prancūzo jis neišsiskiria tik iš
orės išvaizda. Jis kuklus ir san
tūrus. Dvidešimt penkerius me
tus jis buvo gimtojo miestelio 
A'blon burmistras Mamos slė
ny, netoli Paryžiaus. Vėliau jis 
įsijungė į svarbesnes pareigas. 
1946 m. jo gerbiamo Roberto 
Schumano paskiriamas finansų 
ministerijos administracijos vir 
šininku, dviem metams praslin
kus — biudžeto sekretorium. 
Jis buvo komisaras vokiečių 
klausimams spręsti, komisijos 
pirmininkas anglies važmai tvar 
kyti, komisijos narys Ūkinei 
Europos bendrijai įkurti, krikš

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

92
— Tai puiku. Tai ir viskas, ką norėjau žinoti, — 

Donaldas buvo patenkintas, — dabar klausyk. Hilder
gardė važiuos į Ameriką taip pat. Aš kalbėjau konsula
te apie ją. Jie mane patikino.

— Hildergarde, ar tai tiesa? Tu vyksi? — nuste
bo Charlottė.

— Taip. Kurią nors dieną. Mama ir tėtis po ma
nęs atvažiuos, — tylomis pasakė mergaitė.

— Tai geros naujienos, panele Hildergarde, — iš
tarė džiaugsmingai Vytautas uždedamas ranką ant Do
naldo peties, — mano geriausi linkėjimai jums. Pane
lė Hildergardė yra pirmos klasės pasirinkimas, Donal
dai. Aš labai patenkintas.

— Ačiū, mano motina žino apie tai. Neseniai aš 
jai parašiau trumpą laiškelį.

— Puiku, — pertraukė Vytautas, — mes vėl turi
me vieną rūpestį. Charlottė ir aš-

— Koks rūpestis?
— Vicekonsulas pasakė, kad mums reikia dar dar 

bo ir buto sutarčių, vadinamų afidevitų.
— Aš žinau, ką tu galvoji, tai nėra joks rūpestis, 

j Mano motina sudarys dokumentus jums ir Charlottei.

GEDIMINAS GALVA čionių demokratų pirmininkas 
Europos patariamajame seime, 
valstybės sekretorius, ilgametis 
senatorius ir nuo 1966 m. sena
to pirmininkas.

Santūrus, bet užsispyręs 
prancūzas

Poherui yra svetima vaidyba 
dėmesiui atkreipti. Santykiuose 
jis neišdidus, nuoširdus, bet už
sispyręs savo nusistatymo gy
nėjas. Jis laikomas pajėgiausiu 
kitus įtikinti. Po jo sekąs De
ferre, o trečiuoju Giscard d’Es
taing, buvęs finansų ministeris, 
garsus prancūzas.

Poheras panaudojo visą sa
vo galią įtikinti de Gaulle, kad 
jis nedarytų administracinių re
formų ir neskelbtų tautos atsi- 
klausimo. Pohero žodžiais, mane 
de Gaulle išklausė, bet nesupra
to. Poheras nebuvo priešiškas 
decentralizacijai, tačiau iškėlė 
daugelį klausimų, j kuriuos de 
Gaulle neatsakė.

Poheras yra didžiausias Eu
ropos apjungimo šalininkas. Ar 
jam pavyks rasti šio svarbaus 
klausimo sprendimą? Jo didžiau 
sias rūpestis išvengti naujų įsi
siūbavimų Prancūzijoje. Pran
cūzai laukia didelių reformų pa
šalinti istorijos primestiems vo
ratinkliams. Šiam tikslui jis su
kūrė vienybės sąjūdį, kuris ir 
po rinkimų apjungtų “trečiąją 
jėgą” — prancūzų vidurį kovoti 
prieš kraštutines jėgas: respub
likonus ir komunistus.

De Gaulle tarėsi atėjęs iš vir
šaus, Poheras žengia iš apačios.

Astronautas John Young ruošiasi specialiame aparate valdyti Apollo 10, kuriuo mėnulio link išskrenda 
šį seląmadienį.

Ir laivakortes taip pat parūpins. Nesirūpinkite tuo.
— Labai ačiū, — paspaudė ranką Vytautas.
— Aš taip pat labai dėkoju, jūs esate toks mums

malonus, — kalbėjo Charlottė.
— Žinoma, mano motina padarys viską. Rytoj aš

jai parašysiu ir išaiškinsiu apie afidevitus. Bet, Vytau
tai, aš noriu tau privačiai pasakyti porą žodžių. Atsi
prašau mergaites, mes pasitrauksime valandėlei.

Vyrai pažengė keletą žingsnių į šalį.
— Vytautai, yra ir kitų gerų žinių- 
— O kas?
— Dieve apsaugok, nepasakyk joms, — parodė 

pirštu į merginas.
— Būk ramus, kas per žinios?
— Zelinka yra areštuota.
— Žiūrėk, tai gerai, — šūktelėjo Vytautas.
— Ir, žinai, po ilgo ieškojimo MP surado ją pa

sislėpusią toj pačioj stovykloj, netoli Frankfurto. Dabar 
ji yra kalėjime.

— Gerai, Donaldai, padarei gerą darbą.
— Mes patyrėme, kad ji palaikė ryšius su komu

nistais.
— Ei jūs, vyrai, — šūktelėjo Charlottė, eidama 

su Hildergarde artyn, —kokios ten tarp jūsų paslaptys?
— Ne, jokių paslapčių. Paslaptys yra moterų spe

cialybė, — juokavo Vytautas.
— Einame j kalną, — sukomandavo Charlottė,

— tokia nuostabi naktis. Aš noriu tolokai paėjėti.
Dabar visi keturi pajudėjo kalno link- Ėjo iš lėto. 
Kai jie pasiekė kalvos viršūnę, didelė, akimis ne

išmatuojama lyguma buvo po jų kojomis. Tirštas rūkas 
taip pat gulėjo ten. Kaip paprastai, tas pats ilgas ke

Rimties valandėlei

KRYŽIUS - KRIKŠČIONYBĖS 
CENTRE

Žmogus, būdamas panašus į 
Dievą, žino, kas gera ir kas blo
ga. Jis žino, kad protas jam 
yra duotas pažinti, o valia — 
prie aukščiasiojo gėrio prisiriš
ti. Jei žmogus šios Dievo tvar
kos prisilaiko, jei jis pasiduoda 
šiam dieviškajam norui, jeigu 
spontanišku širdies aktu Dievui 
sugrąžina iš jo gautą būtį, tai 
tuo pačiu žmogus vykdo tą už
davinį, kuriam jis yra sukurtas.

Bet prancūzas mąstytojas J. 
Sezze’as taikliai pastebi, kad ir 
didelis mokslininkas gali būti 
ir didelis nemokša. Užsidaręs 
savo specialiuose gydytojo ar 
astronomo moksluose, užsirau
kęs savo specialybėje, kur am
žinai mato vieną reiškinių pusę, 
pasitraukęs nuo gyvenimo, už- 
si rausęs, nelyginant kurmis ar 
rūdakasys, savo moksliškame 
urve, vis labiau ir labiau už
miršdamas visa kita, jis turėtų 
tikrai tvirtai tikėti ir būti tvir
to proto, kad ilgainiui nepasi
duotų visai natūraliai iliuz’jai, 
kad jo urvas — visata, ypač 
kada tas urvas yra žvaigždėtas 
dangaus skliautas arba kita 
moksliška begalybė. Visos tik
rovės pusės yra tokios gražios, 
jog vieno mokslo gali užtekti 
tam, kad apraibtum ir imtum 
neigti ar niekinti visus kitus.

Specializmas puikus ir apverk 
tinas dalykas. Puikus dėl savo 
pozityvios pusės, kurią sudaro 
vienos kurios tikrovės dalies, 
vieno kurio tiesos, grožio ar gė
rio fragmento tyrimas ir teigi
mas. Apverktinas dėl savo nei
giamos pusės, kurią sudaro są
moningas ar nesąmoningas ak

lias bėgo miesto link. Dalis to kelio ir priemiesčiai bu
vo pasislėpę rūke.

— Vaikai, žiūrėkite ten, — parodė Vytautas į ly
gumą, — ar jūs matote tą nuostabų paveikslą? Keista, 
kaip šiandien pasaulis yra pasidaręs mažas, ir maži 
žmonės sutinka vienas kitą iš įvairių pasaulio kraštų.

— Ne, mielasis, — nesutiko Charlottė, — mes 
nesame maži. Tik pasaulis pasidarė mažas ir siauras. 
Mes turime dideles, niekada nepavargstančias širdis, — 
ir, pasisukusi į Hildergarde, paklausė,—0 kokia ta
vo nuomonė?

— Aš nežinau, — tyliai atsakė ši.
-— Kodėl? Ar tu pavargusi, mano didele širdie? — 

juokėsi Donaldas.
Hildergardė tylėdama įsitvėrė Donaldą už rankos. 

Tai ir buvo jos atsakymas.
Tuo metu šviesus mėnulis pasirodė tarp dviejų de

besų ir nušvietė visą lygumą. Rūkas tapo daug baltes
nis ir apylinkė atrodė jauna ir pilna tylių melodijų.
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Vokietija buvo apkritusi sunkia, stora sniego danga.
Gruodyje jie visi buvo pakviesti į Amerikos konsu

latą paskutiniams pasikalbėjimams- Apklausinėjimo val
dininkas pirmiausia pakvietė Vytautą ir jo artimuosius- 
Valdininkas buvo pusamžis vyras, šalto veido ir ra
maus balso. Po keletos formalių klausimų, valdininkas 
lėtai pasakė:

£Bu» daiudaoji

lumas visam kam kitam, kas 
yra už gamtos ar patyrimo ri
bų, kas yra. antgamtiška.

Daug gydytojų yra materia
listai tik dėl to, kad dėl profe
sinio specializmo yra suklimpę 
fiziologijoje. Chemikui visata 
yra retorta, ir jis, nerasdamas 
joje nei Dievo, nei sielos, ima 
teigti, kad dvasios dalykai — 
veidmainystė ir svaičiojimai 
(lot. retorta “pasukta atgal", 
chemijoje — stiklo, molio, gele
žies ar kito3 kurios medžiagos 
ropinės pavidalo su lenktu 
gurkliu indas, naudojamas skys
čių distiliacijai ar kietų medžia
gų varymui kaitinimo būdu, 
pvz. degamųjų dujų gavimui iš 
akmens anglies. Dabar termi
nas taikomas ir kitų fermų in
dams, naudojamų šiam tikslui). 
O vis dėlto yra aukštesnis ant
gamtinis gyvenimas.

Kryžius stovi krikščionybės 
centre — pareiškė neseniai Šven 
tasis Tėvas Paulius VI-sis. Iš jo 
spindi ta didžioji išganymo vil
tis, kuri neša džiaugsmą ir op
timizmą, leidžiantį pakelti šio 
pasaulio kančias ir vargus. 
Kristaus kančia, atsispindi taip 
pat ir visoje katalikų Bažnyčios 
istorijoje. Ji liudija pasauliui 
Kristaus paskelbtas tiesas ir 
teikia jėgų krikščionims kilniai 
sekti Kristaus pėdomis.

Iškeldamas Kristaus įsteigto
sios Bažnyčios kančias šių die
nų pasaulyje, Paulius VI-sis pa
brėžė didvyrišką Kenčiančios 
Bažnyčios pavyzdį. “Daugelyje 
pasaulio kraštų — pasakė jis 
— ir šiandieną Bažnyčia kenčia 
persekiojimus ir skaudžiausią 
religinės laisvės trūkumą. Ken
čia Bažnyčia ir dėl daugelio ka
talikų neištikimybės bei silpny
bių, kurios skaudžiai pažeidžia 
mistinio Kristaus kūno vieny
bę”.

Kristus kviečia visus tikin
čiuosius mylėti Bažnyčią ir kar
tu su ja pakelti visokius sun
kumus, kuriant gražesnį ir dar
nesnį krikščioniškąjį gyvenimą.

Dievas yra mano pradžia, tai
gi mano protas turi pripažinti, 
kad Dievas yra mano aukščiau
sias valdovas. Dievas yra ma
no tikslas, tat mano va
lia turi jam besąlygiškai pa
klusti. Dievas yra mano pavyz
dys, tat visas mano gyvenimas 
turi būti šio dieviškojo Pavyz
džio atvaizdas.

Mano Dieve, mano buvimo 
pradžia ir galas, mano veikimo 
pavyzdy, aš Tau atsiduodu, aš 
paklustu Tavo valiai.

K. Br.

— Niekas tau negali geriau 
patarti, negu tu pats sau.

—■ Ciceronas

■įY



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužės mėn. 17 d.

REAL ESTATE

HICMORY HILLS 
Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

Evergreen Park — 9300 S. Kedzie 
Naujas 6 butų mūr. de luxe na
mas. 1 butas 5y2 kamb., 3 po 
4 V. kamb. ir 2 po 3 kamb. Mū- 
garažas, platus sklypas. Kreipkitės 
į Henry, 9256 S. Kedzie Avė. 
Skambint 423-1725 arba

GA 2-^563
šv. Ritos parap. savininkas parduoda 
2 butų mūr. 5 ir 5 kamb., uždaras por- 
čiųs, pilnas rūsys, gazu apšild. 
$26,800. Arti 62 ir Artesian. Susita
rimui skambinkit 425-5160.

7 kamb., 2 vonios, rūsys, 1% maš. 
garažas, šoninis įvažiavimas. 10908 
S. Springfield Avė. Po 4 popiet 
skambint BE 8-5269

Prie 72 lr Lavvndale — 6 kamt., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie AS ir We.stern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 8 bu
tai lr patalpa raktinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. *43.600.

70 ir Wastitenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 8-Jų kamb. 
*28.900.

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

Laiškas Jums

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butu namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žaa Tik *19.500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. *24,800.

fl kamb. 15 metu mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. *24,900.

3 buto mūras. Prižiūrėtas, švarus 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
*28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonloa kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. *55,900.

12 butu, 2-jų aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie *14.000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. *80,000.

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

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb. 
gražus *16,500.

8 kamb. 4 mleg. 2 aut garažas tik
*19,k00, 

2-JU b2- Jų butų 5 ir 6 kamb. *20,000
3- jų butų 2 po 4 Ir 6 kamb. 

*28,000.
4- iu butu po 2 miegamuosus 5 

met. senumo *49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut. 

garažas *28,000.
« kamb. rezid. 2 aut. garaža- 

*29.00.
3 geri bizniai; Žuvų - Viščiukų 

ir GCrimų, Žuvų; du ežerai pilni 
žuvies su namais, Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

.Sklypai mieste, vanduo, kanali- 
zaaija PO *3.600. i

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III. 

Tel. 257-6675

12-os butu naujas mūr. narna# 
gražioje pietvakarių apyl. *26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

fl kamb. 10 metų de luze mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garaž&s.

l*«į aukšto. 2 butai—6 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento- 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. *35,000.

2 po 5 kamb. (3 mleg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
*28,800.

6 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California. *19,000.

5*4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. *18.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
Tel. 925-60152735 VV. 71st St.

REAL ESTATE

SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
TĄ. Parduoda 2-jų šeimų mūr. na
mą — 6 ir 3 kamb., pilnas rūsys, 
garažas. Arti 63-čios ir California. 
Po 6 v. vak. skambinkit HE 6-4664
Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš. garažas.
PR 6-7828.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

■ z"
Parduodamas 8 butų naujas namas 

Marąuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel. HE 4-2323.

Brighton pke. — Mūras: 4—4—5 
kamb. veikianti maisto krautuvė. 
2 garažai, laisvas sklypas. Ne
brangiai. Savininkas. 247-8580.

BRIGHTON PAKRE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas, j 
*16,000.

švarus 2 jin 4 kamb. mūr. Rūsys. ' 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
*22,000

5 lr 8 Ikamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. *17,500.

0. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai *18,500.

I)u mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. *15,000 pajamų. Prašo *56,000

Maisto krautuvas su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 554 kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. *47,500

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273* W. 43rd St. — CL 4-2390

Arti Marguette pko.
Parduodami du 2-Jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietoves Marąuette ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

RETA PROGA
Vienas iš gražiausių mur. namų 

Marąuette pke. — 71 ir Sacramento, 
15 metų, 7 dideli kamb., 4 mieg., 2 
vonios, ekstra įrengtas kamb. por- 
čiuose, 2 auto garažas, platus lotas, 
kilimai, alumin. langai, fl. kontrolė ir 
daug kitų priedų. Šaukite A. Kairį
ARCHER REALTY COMPANY 

3118 VVest 59th Street 
471-0770

Ask for Mr. A. Kairys
Marąuette Pk. — 2450 W. 71 St. 2-įų 
aukštų namas 3 metų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam
binti 737-4576.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321
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SALES ■ UORTGAGES ■ MANAGEMENT

ember of M.L.S.
A L E X ŠATAS — R EALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2283 
irime šimtus namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą
Išsirinkti IŠ katalogo.

JUlIlUIIUIIMIIUIIUIIIIIIilIlItlHIIUUMtoMUI

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

VERTICLE MILLING
MACHINE OPERATOR

Some Experience reąutred. 
Top wages and Benefits.

PHONE — (181-4850

HELI VVANTED — VYRAI

JANITOR
VVANTED AT ONCE

CICERO. Apyl. 16th ir 50th Avė. 
7 kamb. mūr. bungalow. Naujas 
šildymas gazu. Modern. vonios. 4 
miegamieji. $20,900. SVOBODA. 
2134 S. 61st Ct., BI 2-2162, jei ne
atsako skambinkit LA 1-7038.

Parduodamas 6 kamb. bungalow ar
ti 51 ir Wood St. Po 4 v. popiet. 
Skambinkit 436-6769,

PROGOS — OPPORTUNITIES

2-jlį butų
Liuksusinis, gražus, patrauklus 

2-jų butų mūras su keramikos sto
gu 2 labai dideli 6 kamb. butai. 
Didelis 55 p. sklypas, 3 maš. mūro 
garažas, šoninis įvažiavimas, ‘‘pa- 
nelled” porčiai užpakaly, rytietiški 
kilimai. Arti 67 ir Kedzie. Žema 
kaina $41.900. Turėkite grožio sa
vo gyvenime, būsite labai paten
kinti. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

Parduodama arba išnuomojama 
groserių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė Ciceroje, priešais šv. 
Antano bažn. 1447 S. 50 Avė., 
tel. 656-985*2
Parduodama krautuvė lietuviška
me rajone. Tarp 5 ir 6 vai. popiet. 
Skambinkit 847-8264.

IŠNUOMOJAMA POR RENT

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

IšnuOm. 3 kamb. butas beismente. 
Marąuette Parke. Teirautis po 6 
v.v. 434-1508.

CICERO. Mūrinis kampinis 2-jų 
butų namas. 2 po 5 kamb. Pilnas 
rūsys. Modernizuota virtuvė ir vo
nia. 2 maš. garažas. $29,900. SVO
BODA 3739 W- 26th St. LA 1-7038

1 BUTAI: rinktiniame nuomininkams 
Best Agency, 2925 VV. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užslregtstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

lšnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3069

66th 8C Kedvale
Labai moderniškas 1^2 aukšto mū
ras. Du gražūs dideli butai po 3 
kamb. ir didelis 2-jų kamb. butas. 
Butai yra pirmame ir antrame 
aukšte. Pilnas rūsys. Visos virtu
vės su gražiom spintelėm. 2 maš. 
garažas. Puiki vieta pensininkams 
norintiems modemiškai gyventi ir 
turėti pajamų. Kreipkitės į Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

Išnuomojamas 4 kamb. (2 mieg.) 
butas Marąuette parke. 1-as aukš
tas iš priekio. Skambinkit

PR 6-3463 arba RE 5-0548

PARDAVIMUI

Parduodamas automobilis

1965 BUICK RIVIERA
TEL. YArds 7-7191

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

NORI PIRKTI

PALOS HILL
GRAND OPENING!!!

Atd. sekmad. 1 iki 5 vai.

HILL-N^DALE
Apartmentiniai Namai

IEŠKAU PIRKTI MARQUETTE 
PARKE BENGALO\V

su 3-mis miegamais ir garažu. 
Tarp 59-os ir 71-os; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi- 
liepti tel. HE 4-8431 ■

VYRAI IR MOTERYS

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
5 dienas savaitėj

CLEARING INN
5758 VV. 65th St.

PRINCU*AL MFG. CORP.
2701 Gardner Road. Broadview, Iii.

Evening hours. — Full time, steady 
job. Modern building. Mušt speak 
English and have own transp.

Kreiptis į Mrs. Janus 
TEL. — PO 7-9675

REIKALINGOS

MOTERYS
Fabriko Darbams

Patyrimas nebūtinas. Pirmai ir an
trai pamainai. Nebūtina kalbėti 
angliškai. Nuolatinis darbas.

J. J. HOLLOWAY CANDY 
COMPANY

308 W. Ontario Street

TEL. MI 2-2700
An Eąual opportunity empioyer

Prudential Insurance Co., with 
brand nevv offices in Skokie, III. 
has immediate opening for

S T E N O
(Diversified duties) 

HOURS 8:30 to 4:45 
Fantastic benefit program 

SALARY OPEN
Phone for intervieiv:
675-6600

An Eąual opportunity empiover

IMMEDIATE OPENINGS
WAITRESSES

Full time and part time positions, 
varioms hours, good salary, out- 
standing employee benefits. Apply to 

MR. BORKMAN, Food Manager
VVALGREENS

ELEVATOR OPERATOR
Reikalinga moteris -— elevatoriaus 
operatorė. Išmokysime darbą, su 
apmokėjimu — $16 plius už 8 vai. 
dieną. Ligoninės draudimas ir kiti 
priedai. Turi būti švari ir tvarkin
ga. Skambinkit DO 3-1526. Mr. 
Zax.

MOLD MAKER OR 
JUNIOR MOLD MAKER

Good salary, Steady.
Small sluop.

CALL: M R. DOLL — 345-2838
Karlstan Die Mold, Inc.

3110 VV. North Avenue 
STONE PARK. ILLINOIS

SHEET METAI, MECHANIC 
— PRESS BRAKE MAN

Exper. on small parts. Steady. 
Good salary, Plenty of over
time.
MR. PEDERSEN — EA 7-4800.

ARE YOU

AGGRESSIVE
Bold, active, enterprising, tenaclous, 
persuasive, and convinelug? Būt yet

TACTFUL
with the delicato pereeption of the 
riglit thing to do in a given situa- 
tion, then please read on. We‘re a 
company that’s on the go. Our size 
has doubled in the lašt 3 years Oui 
immediate plans call for 3 major 
expansions in 1969.
If you feel you’re the type man 
we're tooking for and would likę 
to joln a firm wlth. all growth poten- 
tial, then call us today. We want 
to talk to a man that dioesn't necd 
*800 the first month, būt Von’t 
settle for lesa from then on.

For personai lntervlew

Call Russ Smith, 299-7131

Career O’Hare
Personnel

Call Mre. Bakui a
UNITY SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
4242 N. Harlein Avė. 
Norridge, III., 456-0400

MACHINE

For Punch Press manufacturers. 
Mechanical ability or aptitude will 
ąualify you.

• Day Shift * Top VVages 
* Life Insurance

SERVICE MACHINE C0. 
2310 W. 78th Street

SHIPPING CLERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST..
CHICAGO, ILLINOIS

Painters - experienced
Union wages. Steady Work.

6038 W. North Avė.
Tel. — 637-5323

Work near home

Atvykite... būkite mūsų svečiai 
ir apžiūrėkite puikiausiai supla
nuotus 4 butų namus ką esate ka
da matę... Kiekvienam bute yra 
2 miegamieji, dinette, salionas. 
virtuvė virimui pečius ir šaldytu
vas. .’. Ir... pilnas rūsys su pa
ruošta kanalizacija įrengimui dar 
vienos vonios. Rūsy galimybė įreng
ti poilsio vietą.

Namas stovi aukštoj vietoj (gie
drią dieną galima matyti “Loop” 
— miesto centrą).

Sklypai nuo 65x157 p. iki 75x220 
p.... įmokėti galima tik 20%.

VAŽIUOKITE
95th St. iki 8800 į vakarus. Pasu
kite į pietus iki 98th St., žiūrėkite 
didelį iškabą —

FRENZ-HAYES
Developers

OLSICK & GAW
General Comtractors 

586-1100 788-8410

HOUSEKEEPING 
Positions Open Por 

FLOOR SUPERVISORS 
HOUSEMEN, MAIDS 

Sheratoil-BIaekstoiie Hotel 
636 S. Michigan, Ajvenue

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No experience necessary

One of tho largest cleanlng con- 
tractors has opeainga for evening 
work. Good pay, paid vacations, 
hospitalization. Opportunity to
becomo foremen, foreladies and 
supervisors. Two referonce letters are 
needed. Applications are taken from
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Fri.

Maintenance Services
325 W. Van Buren Street

TEL. — 341-1111

HELP VVANTED

VYRAI
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINES PAMAINOS
11:30 VAL. VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO 

NEATLEIDŽIAMU IŠ DARBO

1135 Lake Street, Oak Park, IU.
Reikalinga moteris valymo darbui 
“down-town”. Nuo 5:30 vai. po
piet iki i2 vai. ryto. Gali būti vy
resnio amž. RE 7-5168.

EXECUTIVE
SECRETARY

For grovving concern in Eik Grove 
Village. Good company benefits 
and salary. Mušt be intelligent and 
good coordinator.

HOURS: 8:30 TO 5

Call MR. CRIDER
437-1950

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

VYRAI

FABRIKO
DARBAMS
REIKALINGI

MAŠINŲ

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BŪNA A N T V A LANDŽIU
(Mokama už laiką ir pusę ir dvigubą laiką) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

Kreipkitės j MR SPIESS

Tel. — ES 8-1000 arba ©B6LDEN
CORPORATION

4625 W. Van Buren Street

2590 E. Devon (at River Rd.) 
Dės Plaines, Illinois

Nuveen & Co.
INVESTMENT BANKING 
IMMEDIATE OPENINGS
EXPER. MULTILITH 

PRESSMEN

FORGE SHOP
John

Model 1250 — 3 yra. exper, 
Evjier. Xero.x plato maker

Top sala,ries - extra holidays - good 
vionklng conditions - many other 
benefits. For appt. call

Mr. Schiavone at EI 6-2506

VYRAI IR MOTERYS

• DIE MAKER

• UPSETTERMAN—3, 4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR - Hot & cold
forgings

• BAND SAW — operator

• WELDERS — productlon
are welding with 
Innershield experience

Reikalingi moterys ir vyras valy
mo darbui “downtown”. Laikinai 
— vasaros metu. Skambinkit 10 v. 
r. iki 2 p.p. tel. 471-2918.

Interviewing hours: 
8:30 A.M. to 4 P.M. daily

Cosmetic Business
For men & vvomen a tvonderful & 
profitable business for the ag- 
gresive & teachable.

$5,000 to $10,000 part-time. 
$25,000 to $50,000 full-time. Not 
door-to-door.

COMMERCIAL STAMPING 
ANO FORGING C0. 

5757 W. 65th Street 

CHICAGO, ILLINOIS
An Eąual Opportunity Empioyer

Call 639-3559, for appointment

Platinkite “Draugęj.
Skelbkites “Drauge”.

1

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

B.S. degree preferred and general duty. R.N. experience Excellnt salary 
and fringe benefits. Position avalable immediately. —

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR
R E G I S T E R E D NURSES

Ali shifts open. — Shift differential.
MEDICAL TECHNOLOGIST

REGISTERED A.S.C.P.

FOOD SERVICE DIRECTOR
Background of Home economics desirable, būt not necessary.

Full benefit program including retirement plan. Excellent Salaries.
Write or Call colleet: 206-533-0450 

DIRECTOR OF NURSING SERVICE
S.RINT JOSEPH'S HOSPITAL

Box 229 ABERDEEN. WASHINGTON 985120

HELP VVANTED — VYRAI

IMMEDIATE OPENINGS

LAYOUT ANO FIT-UP MEN 
Also DETAILERS

Mušt Be First Class Permanent Employment
Forteavy and light structural field fabrication interested in relocating 
in Utah Salary $3.47 per hour. Fringe benefits include paid holiday. vaca
tion. siek pay and group insurance.
— Please list past work experience —

Phone 801-225-5240 or write
MOUNTAIN STATES STEEL COMPANY

P. O. Bos M, PROVO, Utah 84601



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TĖVAI (SKUBA TALKON 

SAVAJAI MOKYKLAI

Gegužės 10 d. ivakare Balio 
Pakšto svetainėn rinkosi gra
žioji Marąuette Parko lituanis
tinės moikyklos mokinių tėvelių 
ir mamyčių šeima, pabuvoti 
drauge su šios mokyklos nepa
vargstančiais mokytojais, pasi
dalinti džiaugsmais ir mokyk
los rūpesčiais ir sutartinai, 
drauge su darbščiuoju Tėvų 
komitetu dėti visas pastangas, 
kad ši didžioji, turinti apie 400

dą. Sveikiname ir dėkojame 
jiems.
-Poetas Kazys Bradūnas, pri

mindamas Lietuvą, mus nukė
lė valandėlei į gimtąją žemę, 
su giliu įsijautimu skaitydamas 
savąją kūrybą iš ciklo “Idilės”.

“Džiaugiuosi esąs lietuvis”, 
tarė prel. cernauskas

Į šį mokyklos pdbūvį atsilan
kė ir Gimimo Švč. P. M. para
pijos klebonas prel. V. Čemaus 
kas Jo sveikinimo žodis buvo 
tikrai šiltas. Jis pradžioje pa-

Gen.. A. Gustaitis prie savo konstrukcijos lėktuvo Anbo VI

lietuvių mokinių, mokykla ga- sveįkino mokytojus ir tėvus ir
lėtų kuo palankesnėse sąlygose 
dirbti.

Šis tradicinis mokyklos va- 
* karas visada pasižymi linksmo

mis nuotaikomis, kultūringa, 
trumpa, bet nuotaikinga pro
grama ir rodo visų tėvų gražų 
sugyvenimą, sutartiną darbą.
Mamytės paruošė skanias vai
šes, prekybininkai, menininkai 
ir šiaip geraširdžiai lietuviai 
tėvų komitetui padovanojo ver 

• tingų dovanų laimės šuliniui, 
kurias laimėjo visa eilė svečių.

Komiteto pirmininkas Julius 
Lintaikas pasveikino ir padėko
jo tėveliams už gausų atsilan
kymą, už visokeriopą paramą 
ruošiant šį vakarą, pasidžiaugė 
nuoširdžiu mūsų mokyklos mo
kytojų darbu. Programai vado 
vauti pakvietė rašytoją Nijolę 
Užubalienę, kuri poetišku žo- 
džiu svečius iš kasdienybės per 
kėlė į pavasariškas nuotaikas 
ir dar dviem savos kūrybos 
gabaliukais nusišypsojo iš mū
sų kasdieninio gyvenimo.

Gražiai užsirekomendavo 
trio: Daiva Matulionytė, Lai
ma ir Ramūnas Underiai supin
dami dainužių pynę iš “Pasvars 

^tyk antele, Eisim mudu abu- Marųuette Parko lituanistinės ano
du”, “Tykus vaikars be vėjo” kykios tėvų baliuje. B. Pakšto sve-

... , „ .... v . ’ tainėje, meninėje programoje ge-Mylejau mergelę , “Neužmirš gužės 10 d dalyvavo ir šaunus 
tuolė” ir kit. dainų. Daineles mūsų studentų trio, atlikdamas 
Ramūnas Underis palydėjo gi- J Vytauto Mačernio poezijos ir liau- 
tara. Tai mūsų jaunosios kar- ^ies dainų pynę. Iš kairės į dešinę:
tos atstovai nratUda iiinatis i iLahna Underytė> Ramūnas Lindėtos atstovai, piaoedą jungtis j i ir Daiva Matulionytė. 
mūsų kultūrinio gyvenimo rai-I , Nuotr. J. Lintako

džiaugėsi bei skatino tėvus ir 
mokytojus dėti pastangas, kad 
vaikučiai neužmirštų betuvių 
kalbos, jų širdelėse skiepyti lie
tuviškąją dvasią.

“Aš gimiau prieš 60 metų. 
Mano tėveliai nebuvo tiek išsi
mokslinę, kaip jūs, bet jie man 
skiepijo lietuvišką dvasią ir aš 
džiaugiuosi esąs lietuviu ir esu 
dėkingas savo tėveliams už tai, 
kad manyje paliko lietuvišką 
dvasią. Ir jeigu jūs tuo rūpin-

IEŠKAI SVEIKATOS? VAŽIUOK Į FLORIDĄ!
Grynas, tyras oras tai sveikata. Mes maudomės drungnam Golfo 
srovės jūros vandeny, vaikščiojam saulės lydimi jūros pakrantėm 
— Ar tai ne sveikata?

Mūsų kaina žema, kišenei sveikata. 60% pigiau negu žiemos 
metu. Reikalaukite kainoraščio. Mes kalbam lietuviškai.

GARDEN STATE HOTEL
E. Heliu bok) t

550 Corey Avė., St. Petersiburg Beach, Fla. 33706 
Tel. (813) 360-7642

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

10 year old SCOTCH WIIISKEY 

6 year old CANADIAN WHISKEY

Fifth

Fifth

14-98

$4-29

PAMINIMAS GEN. INŽ. A. GUSTAITIS

1940 m. įSovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, tūkstančiai 
lietuvių buvo ištremti į neži
nią. Kiti sušaudyti. Ūkininkai, 
darbininkai, valdininkai, profe
soriai ir karininkai. Žinomi ir 
nežinomi, su aukštomis parei
gomis ir be pareigų. Ir visi jie 
tapo kankiniais. Daugumos liki
mas paliko tik paslaptis.

Iki šiol taip pat nebuvo žino
mas likimas mūsų žymiausio 
lakūno, Lietuvos Karo aviaci
jos viršininko gen. inž. Anta
no Gustaičio, karinių lėktuvų 
Anbo konstruktoriaus.

Sovietams įžygiavus į Lietu
vą, karo aviacija, kaip ir visa 
Lietuvos kariuomenė, buvo lik
viduojama arba inkorporuoja-

gana griežtais, pasiūlymais 
dirbti lėktuvo konstruktoriaus 
darbą Sov. Rusijoje. Generolas 
aiškinosi, kad diiribs ir toliau 
aviacijos srity, bet tik Lietu
voj. Sovietai pamatę, kad koris 
traktorių geruoju neįtikins, ap
statė jį agentais, kurie sekė 
kiekvieną jo žingsnį.

1941 m. sausio 1 d. gen. inž. 
A. Gustaitis tapo paleistas iš 
kariuomenės ir pradėjo dėstyti 
VDU statybos fakulteto, avia
cijos katedroj. Tais pačiais me
tais kovo 6 d. jis traukiniu iš
vyko į Kalvariją iir... dingo. 
Generolo likimas paliko nežino
mas, paslaptis.

Nacių okupacijos metais Lie
tuvoje ėjo gandai, kad gen. A.

ma į Raudonąją armiją. Prasi- Gustaitis, nepakeldamas Lietu- 
dėjo areštai, kalėjimas ir trė- tragedijos, taip pat nujaus- 
mimas į Sibirą. Gen. A. Gus- damas asmeninį pavojų būti
tartis labai pergyveno valsty
bės nelaimę, karo aviacijos su- 
likvidavimą. Rugpiūčio mėn. į-
teikė kariuomenės vadui savo kad tifc buvo pagautas pasienio

sovietų agentų suimtam, bėgo 
į Vokietiją. Prie sienos jį nu
šovė čekistai. Kita versija,

HAUTEFORT VSOP. COGNAC 
Imported from France Fifth $5-49

190 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $4-98

DREWREYS BEER
24 — 12 oz. bottles, plūs deposit Ca.se $3-19

DREVVREYS Caus — 12 oz. 12 cans $1-69 

Case $3.38

prašymą būti atleistam iš ka
riuomenės. Deja, jo paleidimas 
iš kariuomenės buvo ypatingai 
ilgai vilkinamas su įvairiais,

sitės, Lietuva nebus pamiršta 
per amžius. Dievas Jus telaimi
na — trumpą žodį šiais žodžiais 
baigė prel. V. Čemauskas, ku
rio dėka Marąuette Parko litu
anistinė mokykla turi gana ge
ras darbo sąlygas, dirba bene 
trylika mokytojų ir mokinių 
mokslo lygis geras. Savo kal
bos metu prel. V. Čemauskas 
prisiminė savo vaikystę ir pa
deklamavo eilėraštį, kurį išmo
ko iš savo mamytės būdamas 
5 metų.

Mokyklos mokytojams, kilnų 
darbą, mūsų vaikučiams skie
pijant lietuviškąjį žodį ir min
tį, gilinant lietuvišką sąmonę 
jų pasaulyje, tėvų komitetui už 
mokyklos globą, už jos gerą 
administravimą ir rūpestį ir 
prel. V. Cernauskui už šiltą 
dėmesį mūsų lituanistinei mo
kyklai visų tėvų vtardu žodį ta
rė J. Janušaitis.

Po programos tėveliai ir ma
mytės, Balio Pakšto orkestrui 
grojant nuotaikingus šokius, 
linksminosi, dalinosi mokyklos 
problemomis su mokyklos ve
dėju Pr. Razminu, mokytojais 
ir slavo tarpe. Visus lydėjo su
tartino darbo gražios nuotaikos 
ir dėkingumas mielam, nepa
vargstančiam lietuviui mokyto
jui. J. šešupis

Paieškojimas
Paieškomas iš Lietuvos Juozas 

Pečiulis, apie 50 metų amžiaus gyv. 
Chicagoj. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: K Galiūnas, 1704 Grand 
avė. Santa Barbara Calif. 93103.

Finest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Expert Workmanship Satisfaction 
Guaranteed. Auto air oonditioners 
installed & eerviced. Ali makos & 
modele.
Action Automatic Transmission Co.
4300 W. 63rd St., Tel. 735-4536

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

sargybos, sužeistas ir patalpin
tas Kauno kalėjime. Vėliau, 
sveikatai sustiprėjus, išvežtas į 
Sov. Rusiją.

Lenkų žurnalistas Josef 
Czapski, lenkų — vokiečių ka
ro metų Lenkijos kariuomenės 
karininkas, 1949 m. išleido 
knygą vardu “Nežmoniškoj že
mėj”. Tai atsiminimai apie bai

sius pergyvenimus lenkų - ka
riuomenės karininkų, kurie su 
savo daliniais, patikėdami Rau 
donosios Armijos pažadais, pa
sidavė jos belaisvėm Rezultate 
— visi karininkai tapo suimti 
ir pasmerkti mirti Butirki ka
lėjime Maskvoje. Knygos auto
rius savo atsiminimuose labai 
trumpai pamini, kad lenkų ikiar 
rininkų tarpe buvo ir vienas 
lietuvis — gen. Gustaitis. La
kūnas, inžinierius, puikiai kal
bąs daug svetimų kalbų, geras 
šachmatininkas. Gen. Anderso
no legijonams organizuojant, 
lenkų karininkai tapo paleisti 
iš Butirki kalėjimo. Pasiliku- 
siems, mirties bausmė buvo 
pakeista sunkiųjų darbų sto 
vykia. Tarp jų buvo daug rusų 
mokslininkų, inžinierių. Auto
rius spėja, ikad jie tapo panau
doti kaip specialistai Sov. Ru
sijos gilumoje. Gal būt ir jų 
tarpe — gen. A. Gustaitis.

Generolo šeima ilgus metus 
per įvairias tarptautines orga
nizacijas bandė sužinoti jo li
kimą. Pagaliau, prieš keletą 
mėnesių, Amerikos Raudonasis 
Kryžius pranešė Gustaičio šei
mos nariams Chiciagoje, kad 
tarptautinis Raudonasis kry
žius gavo žinią, A. Gustaitis 
yra miręs 1941 m., spalio 16 
dieną, iSlov. Rusijoje. Vietovė ir 
mirties priežastis nežinoma, ap
gailestaudami, kad daugiau 
informacijos neturi, nes užklau
simai apie jį smulkiau sovietų 
paliekami be atsakymo.

Šių metų, gegužės 18-tą d., 
11 vai. r. Jėzuitų koplyčioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų pa
minėjimas prie paminklo. Ruo
šia Chicagos Ramovėnų sky
rius. Kviečiami dalyvauti gink
lo draugai ir visuomenė.
___ ____________________V. P.

MUZĖJAUS RETENYBĖJ*
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta
rio St., Vancouver 10, B. C., Canada
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GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota pri' 
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant. vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

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

AREA CODE 812 247-2425

Mieliems prieteliams

KOSTUI BRUŽUI ir ŽMONAI,
jo broliui

A. -f- A. PRANUI BRUŽUI
Vokietijoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. ir K. Čepaičiai

A.-f-A.
PRANUI PUODŽIUKAIČIUI, 

buv. pašto tarnautojui K. Naumiestyje ir Kaune, 
mirus, jo žmoną AGOTJJ ir sūnų inž. GEDIMINĄ PUO- 
DŽIUKAITĮ su šeima bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Lietuvių Paštininkų Sąjunga

A. -J- A.
PRANUI BRU Ž U I

Vokietijoje mirus, jo broliui KOSTUI su žmona Chi
cagoje nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime.

A. f A.
PRANAS PUODŽIUKAITIS

Gyveno 6729 S. Artesian Avė.
Mirė geg. 15 d., 1969, 2:30 vai. popiet, sulaukęs 79 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities, Naumiesčio pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Mickevičiūtė), 

sūnus Gediminas, marti Birutė, 4 anūkės, Lietuvoje sesuo ir 
2 broliai su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Paštininkų Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 

Western Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 19 d. iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, 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: žinoma, sūnus, marti ir anūkės.

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Elena ir Romualdas Nemickai

MARY ELZBERG
Gyveno 6816 So. Campbell Avenue, Chieago.

Mirė geg, 15 d., 11X11), 4 vai. popiet, sulaukus HX m. amžiaus.
Gimė Uietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities.
Amerikoje išgyveno 05 m.
Pasiliko dideliame nuliuiliine .duktė Auna Zaleski, žentas 

Anton, sūnus John, marti Kita, 2 anūkai: dr. Donald Zuleski ir 
dr. Mary Ann Zaleski, sesuo Agnės Sliarauskas su šeima ir kiti 
gimines,' draugai ir įuižjslanii.

Priklausė Kęstučio klubui ir buvo amžina narė šv . Kazimiero
Seserę rėmėju dr-jos.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., C vai. vak.
2424 W. (1!) St.

Laidotuvės fvyks pirnuid., geg. 19 d is koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta i švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų- Po pamakli.i bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę DŪKTA SŪNUS, MARTI, ŽENTAS ir- ANŪKAI, 
laidotuvių direktorius Uaekawiez ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

I.aekauicz koplyč.,

PADĖKA
A. -Į- A.

JULIUI PARTILKENUI mirus,
širdingai dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimu lr palydėjo j amžino poilsio vietų.

Dėkojame Tėvui B. tMarkaičiui, SJ. už šv. Mišių auką.
Dėkojame už šv. Mišių Intencijas, gėles ir pareikštas užuo

jautas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. A. Petkui ir 
Sūnui už malonu patarnavimu-

Dėkojame apsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems laido
tuvėse.

DUKTĖ IR BERTAS

MARY STANKUS
AšiMONTAITfi — Pagal pirmą vyrą YURKUS 

Gyv. Palos Hills Illinois

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seselę, kurios netekome 
1966 iri., gegužės 18 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės mėn. 
18 d., sekmad., 9:15 vai. ryto ir gegužės 20 d. antrad., 7:30 
vai. ryto švč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje.
, Maloniai kviečiame visus — gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Mary Stankus sielą.

Nuliūdę: vyras, duktė, žentas, marti ir anūkai.

PADĖKA
Netekę savo brangaus vyro, tėvo

A. + A.
ADAM VALAUSKIO,

dėkojame visiems, suteikusiems paskutinį patarnavimą, daly
vavusiems koplyčioje, bažnyčioje ar laidotuvėse.

Reiškiame gilią padėką Šv. Antano parapijos kunigams: 
klebonui kun. J. Stankevičiui ir kun. A. Vilkaičiui už maldas 
koplyčioje ir atlaikymą gedulingų pamaldų bažnyčioje. Ypa
tingai dėkojame kun. A. Vilkaičiui už gražų pamokslą baž
nyčioje ir už palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū solistei G. Mažeikienei už pagiedojimą baž
nyčioje.

Dėkojame giminėms ir draugams, aukojusiems Šv. Mi
šioms, prisiuntusiems gėles ir už pareikštus užuojautos žodžius.

Reiškiame padėką grabnešiams ir laidotuvių direktoriui 
Butkui-Vasaičiui.' '

Dėkingi: Žmona Petronėlė, sūnus Adom ir marti Stella.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Nepamirškite, kad šį 
sekmadienį, gegužės 18 d., į- 
vyiksta Marijonų bendradarbių 
žaidimų popietė. Vaišingos ben 
dradarbės prikepa (visokių aka 
numynų, kuriais vaišins atsilan 
kiusius svečius. Bus daugybe 
dovanų laimėjimams ir įėjimo 
dovanos. Kas yra dalyvavę rė
mėjų popietėse, žino, kaip bū
na linksma, taip bus ir šį kartą.. 
Kviečiami visi atsilankyti, pel
nas bus Skirtas t. marijonų mi
sijoms Argentinoje. Pradžia 2 
vai. p. pietų, t. m. vienuolyne, 
6336 So. Kilbourn avė. Įėjimo 
auka 1 dol. Bus ir kavutė su 
pyragaičiais.

X Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus motery vieneto na
rių verbavimo arbatėlė ruošia
ma gegužės 25 d., sekmadienį, 
2—5 v. p. p. Irenos ir Stasio 
Balzekų rezidencijoje, 9018 So. 
Oakley Avė. Kiekvienai atvy
kusiai šeimininkai padovanos 
po rūtos Ikrūmelį, pasodintą 
vazone, kurių jie parūpino apie 
pora šimtų.

X Dzūkų sambūrio iki šiol
neturėjome pačioje Chicagoje 
ir Ikitur. Jie buvo prisiglaudę 
prie Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos ir kitų organizacijų. 
Bet turėjome Suvalkiečių, Že
maičių, Zanavykų, Panevėžie
čių, Zarasrškiij ir kitokių vie
tovių klubus. Todėtl ir dzūkai 
nutarė susiorganizuoti ir veikr 
ti. Dzūkai Suvalkijos pusės ir 
Vilniaus krašto — dirbkite kar
tu. Šį sekmadienį dzūkai Jauni
mo centre atgimsta veiklai.

X Kun. prof. St. Yla, skai
tęs paskaitą liet. politinių kali
nių minėjime, aplankęs vysk. 
A. Dėksnj E. ISlt. Louis, UI., 
gegužės 16 d. išskrido lėktuvu 
atgal į Putnamą Jis tikisi at
vykti į Liet. Kunigų vienybės 
seimą, vykstantį Chicagoje lie
pos 1—2 dienomis.

x L. Vyčių 112-ta kp., ge
gužės 17 d., šeštad., 8 v. v., 
Vyčių vėsinamoje salėje ir ža
liuojančiame sodnelyje, 2455 W. 
47 St., rengia pasilinksminimą
— “A Cabaret Party”. Kviečia
vyčius, jų draugus ir visus lie
tuvius mėgstančius linksmai 
praleisti laiką. (pr.)

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

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

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

X Gimtame krašte praleisti 
Sekmines pavasario žydinčioje 
gamtoje buvo malonu ir smagu. 
Todėl š. m. gegužės mėn. 25 d. 
lietuviai būriais vyks į žaliuo
jantį Bučo Sodą Willow Springs, 
Illinois, kur šaunion Sekminių 
Gegužinėn visus kviečia

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo Valdyba

(pr.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X Pablogėjus sveikatai esa
me priversti parduoti savo krau 
tuvę, 2640 W. 69th St. A. ir B.
— URBONAI, (ak.)

i X Vysk. A. Deksnio pager
bimas Chicagoje bus birželio 
29 d. Jau sudarytas iniciatorių 
techniškas komitetas, kuris tuo 
reikalu rūpinasi. Ateinantį 

1 penktadienį, gegužės 23 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre kvie
čiamas visų Chicagos lietuviškų 
organizacijų atstovų susirinki
mas sudaryti naujo vyskupo 
priėmimo komitetui. Pakvieti
mai išsiuntinėti. Jeigu kuri or
ganizacija pakvietimo nebūtų 
gavusi, prašoma atsiųsti savo 
atstovą tiesiog į pasitarimą.

X Vysk. V. Brizgys išvyko 
į Waterbury, Conn., suteikti 
kunigystės šventimų diakonui 
Antanui Saulaičiui, SJ. Grįš 
ateinantį pirmadienį.

X Svajūnas Mikalčius, šiais 
metais sėkmingai baigęs pri
taikomąją geologiją, Argentino
je, atvyko į JAV aplankyti sa
vo mamytę Mariją Mikalčiu- 
vienę, kuri keletą metų anks
čiau yra čia atvykusi ir gyvena 
Chicagoje. Džiugu, kad jaunas 
inžinierius (Svajūnas, nors ilgą 
laiką gyvenęs ir mokęsis kar
tu su kitataučiais, savo gimto
sios kalbos neužmiršo - puikia; 
kalba lietuviškai.

Dalia Valatkaitytė, neseniai 
baigusi Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą bakalauro laips
niu, tuo pačiu laipsniu baigė ir 
Illinois universitete psichologi
jos mokslus. Kaip gera studen
tė, per visą studijų laiką gau
davo Illinois valstybės stipen
diją. Šiuo metu dirba tame pa
čiame universitete gerai apmo
kamą psidhometristės darbą. 
Ryšium su savo pareigomis da 
lyvauja ir academic staff posė
džiuose. Šį rudenį D. Valatkai
tytė priimama į De Paul uni
versitetą, kur gilins savo spe
cialybę, siekdama magistro 
laipsnio. Ten ji besimokydama l 
dar dirbs kaip universiteto lėk Į 
toriams padėjėja. Tuo būdu jai 
mokslas nei ten nekainuos ir| 
jai dar mokės algą. Kaip lekto 
riaus padėjėja, tuo pačiu ji pri
klausys prie academic faculty. 
Jaunoji mokslininkė yra veikli 
ateitininkė. Ji yra Korp! 
“Giedra” valdybos narė ir Stu
dentų Ateitininkų draugovės 
sekretorė.

X Aldona Sakalaitė, Pruden 
tial kompanijos centro Chica
goj Computer programmer, ir 
Febronija Klikūnaitė, vienos 
automobilių firmos Chicagoj 
menedžeris, šiomis dienomis iš 
vyko į Europą. Lankysis Pran, 
cūzijoj, Vokietijoj, Šveicarijoj 
ir Belgijoj. Abi yra marketpar 
kiečių: I. S. Sakalų ir našlės 
J. įKlikūnienės dukterys.

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 68rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X “Jūratės ir Kastyčio” 
spektakliai prasidės punktua
liai. Prašome nesivėluoti. šeš
tadienio spektaklio pradžia 8 v. 
v., sekmadienio 3 vai. popiet. 
Bilietų pardavimas Margutyje 
ir Marginių krautuvėje bus vyk
domas šia tvarka: šį šeštad. iki 
5:30 p. p.; sekmad. iki 1 vai. 
popiet. Vėliau bilietų bus gali
ma įsigyti Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos salės kasoje.

(pr.)

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ lietuvių jėzuitų provinciolas privačioje audiencijoje pas popiežių Paulių 
VI š. m. balandžio 21 d. Tėvas G. Kijauskas dalyvavo jėzuitų provinciolų suvažiavime Romoje, kurio 
metu ir buvo priimtas popiežiaus Pauliaus VI. Suvažiavimas svarstė jėzuitų atsinaujinimą Bažnyčios 
visuotinio Vatikano susirinkimo dvasioje.

CHICAGOS ŽINIOS
DAUG TELEFONŲGAISRAS MIESTELIO 

CENTRE
Gaisras Chicago Heights 

miestelio centre suniaikino dve
jų aukštų pastatą, sudaryda
mas $100,000 nuostolio. Gaisrą 
gesino gaisrininkai iš 8 apylin
kės miestelių.

O’Hare aerodrome yra įreng 
ta net 21,000 telefonų. Illinois 
Bell telefonų kompanija išleido 
aerodromo specialią abonentų 
knygą.

NAUJA TELEVIZIJOS 
STOTIS

X Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos tėvų metinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 21 dieną, 7:30 vai. va
karo mokyklos vedėjos Onos 
Abromaitienės ir tėvų komiteto 
vicepirmininko Petro Abromai
čio namuose, 1005 Porter 
Street, Lemont, TU. Darbotvar
kėje tėvų komiteto, kontrolės 
komisijos ir mokyklos vedėjos 
pranešimai, naujo komiteto ir 
kontrolės komisijos rinkimai, 
mokyklos ateities darbai. Ka
denciją baigiančiam komitetui 
sėkmingai vadovavo pirminin
kas inž. Kęstutis Biakis, pade
damas Modestos Umbrasienės, 
Petro Abromaičio, Romo Bur
bos ir Vytauto Kamanto.

X Marąuette Parko BALF’o 
V-to Skyr. valdyba geg. 18 d., 
pi'ie Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios, Marąuette pke. da
lins aukų vokelius, kurie su au
komis bus surinkti kitą sek
mad., geg. 25 d. Skyriaus val
dyba prašo pagal išgalią auko
ti Balfui. (pr.)

x Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai aukas siųsti: Jonas 
Žadeikis, 4162 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60632. (sk.)

X šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapinių reikalais šaukiamas 
visuomenės susirinikimas, šį sek 
madienį, gegužės 18 d. 2 vai. 
p. p. punktualiai, Lietuvių Au
ditorijos salėje, Halsted ir 32 
gatvė. Viai kviečiami dalyvauti.

(pr.)
X Manigirdo Motekaičio for

tepijono mokinių koncertas į- 
vyks penktadienį, 23 gegužės, 
7:30 vai. p. p., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti

x Oro vėsintuvas su vėduok
le: Taip galima būtų pavadinti 
patį geriausią Emerson vėsin
tuvą. Nuo 8,000 ligi 24,000 
BTU’s. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X V. Momkus, Marąuette 
Parko parapijos choro pirmi
ninkas, yra energingas ir darbš 
tus žmogus. Jisai tvarko choro 
reikalus. Dabar, kai choras ak
tyviai įsijungęs į muz. Sasnaus 
ko kūrinio “Reąuiem” išpildy
mą birželio 14 d. vietos bažny
čioje, visokeriopi darbai žymiai 
padidėjo, bet jisai nenusimena, 
sakydamas, kad sujungtomis 
jėgomis galima atlikti didelius 
darbus, tik reikia sutarti ir 
dirbti.

X Lojalumo parade, kuris
įvyks gegužės mėn. 24 d., 10 
vai. ryto ant 63 gatvės, daly
vaus Chicagos skautų ir skau
čių vienetai, jūrų skautai ir bu- 
džiai. Parado tikslas — parem 
ti mūsų karius kovojančius 
prieš komunizmą. Lietuviškos 
organizacijos norinčios parade 
dalyvauti gali kreiptis: Mr. 
Joseph Herbert, 3314 West 
63rd ISlt., tel. PR 6-8998.

X Ona Gradinskienė rūpina
si pakvietimų platinimu į vysk. 
A. Deksnio pagerbimo banke
tą, kuris bus birželio 29 d. 6 
vai. v. Martiniąue salėje. Pa
kvietimus ir stalus galima jau 
dabar užsisakyti, paskambinant 
tel. FR 6-1998.

X Moksleivių pavasario 
šventė bus gegužės 30 d. Bu
čo sodyboje. Dalyvauja daug 
lituanistinių mokyklų su daino
mis, žaidimais ir taut. šokiais.

X Lietuvių Fondo vakarie
nės, įvyksimos š. m. gegužės 
25 d. Jaunimo Centre, proga į 
Lietuvių Fondą narių eiles su 
$100. įnašais įstojo: Cicilija ir 
Kazimieras Laučiai ir Petras 
Jadviršis. Juozas ir Pranė Ma- 
silioniai ta proga savo įnašą 
Fonde padidino iš $200. iki 
$300.

Vakarienei užsirašyti galima 
LF būstinėje arba pas savo 
apylinkės LF komiteto narius 
bei įgaliotinį. LF būstinė: 6643 
iSo. Maplevvood Avė., Chicago, 
111. 60629, telf. 778-2858. (pr.)

Kun. Edv. Abromaitis, šv. Kryžiaus parapijos klebonas, pagerbia savo 
parapietį Jurgį Lesinskį, gyvenantį 4535 S. Honore, Chicagoje, įteik
damas jo gimtadienio proga popiežiaus palaimintą rožančių. J. Lesinskis 
jau yra sulaukęs 104 metų ir šį rožančių ta proga iš Romos jam atvežė
kard. Cody. J. Lesinskis yra gimęs Lietuvoje, dar tarnavo kinų - rusų
kare. Šio šimtmečio pradžioje, atvykęs į Ameriką, Lesinskis vis tebe
gyvena Brįghton Parke. Jau yra susilaukęs net trijų provaikaičių 
(proanūkų).

X Seselė M. Elaine matema
tikos magistrė, baigusi mate
matikos studijų programą Illi
nois universitete, Illinois univer 
edteto matematikos departamen 
to pakviesta kaip asistente pro
fesore vasaros institute Cham- 
paign, III., dėstyti matemati
kos kursą Amerikos valstijų 
akademinio lygio mokytojams. 
Seselė buvo išrinkta iš didelio 
skaičiaus matematikos mokyto
jų kaip šiai pozicijai tinkamiau
sia.

X Skip’s Liąuor krautuvė,
veikianti Damen Avė., prie 55th 
20 metų, gegužės 12 d. atida
rė antrą krautuvę 5996 So. Ar
cher Avė., kur yra vieta ir au
tomobiliams pasistatyti.

X Alto biure gegužės 14 d. 
įvyko mėnesinis Alto valdybos 
posėdis, kuriame buvo svarsto
mi Lietuvių kongreso Detroite 
reikalai, genocido parodos lei
dinio ir rajoninių konferencijų 
klausimai. Alto pirm. E. Bart
kui išvykus, posėdžiui pirmi
ninkavo pirmasis vicepirminin
kas dr. Pijus Grigaitis.

X Pranas Ambrazas, mūsų' 
skaitytojas Euclid, Ohio, pra
tęsdamas prenumeratą pridėjo 
5 dol. spaudai paremti. Dėteo-1 
jame.

X Juozas Banėnas, Phila- 
dephia, Pa., prie metinio prenu
meratos mokesčio pridėjo 5 dol. 
“Draugui” stiprinti. Ačiū.

x Earl F. Landgrebe, India
nos 2-jo distrikto kongresma- 
nas (R), sutiko įeiti į garbės 
komitetą nepriklausomybės pa
minklui statyti Lituanicos par
ke, Beverly Shores, Ind. Pa
minklo statybos lėšoms telkti 
ruošiama vakarienė su labai į- 
domia programa vietos “Red 
Lantem” restorane birželio 14 
d. Įėjimas tik su kvietimais.

X Seselė M. Florencija gavo 
kaid. Meyer stipendiją per 
kard. Cody studijuoti religiją 
ir įsigyti magistro laipsnį (Man
hattan kolegijoj, N. Y. Chica
gos diocezdja teikia religijos 
stipendijas rinktiniams moky-, 
tojams, kad juos paruoštų sėk
mingiau dėstyti religijos kursą 
gimnazijose.

UŽDARO SEMINARIJĄ
Tėvų Klare ti jonų vedama Šv. 

Judo seminarija Momence bus 
uždaryta 1970 m. birž. mėnesį. 
Chicagoje veikianti šv. Ju,do 
policininlkų sąjunga ilgus me
tus finansiniai remdavo šią se
minariją.

AUK A AKIU KT ĮNIK AI
j

John Healy paaukojo $100,- 
000 naujos akių klinikos steigi
mui prie Lojolos universiteto 
ligoninės. Naujas Lojolos me
dicinos centras atsidaro šį mė
nesį. Jo statybai išleista 50 mil. 
dolerių.

Sekmadienį Auroroje pradės 
veikti nauja televizijos stotis 
60 kanalu. Kol kas transliaci
jos bus tiktai nuo 3 v. po piet 
iki 11 v. v.

10% — 20^ — !Ut% pildau mokBsb 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 95th Street 
Chlcago, nilnois 

Tel. OA 4_8«54 ir OR 9-4339

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, =

E KOMERCINIAI, arta
S MEDICINOS IR ZZ
s KITOKĮ PASTATAI E

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir atr aonditloning ) 
naujuB ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui tMiierius. Turiu leidimus 
dirbti miesto ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING « SHEi.'l METAI, 
i 444 8. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7_3447

■> |xi raustas perkraustyma* 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G

823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

AUKA KNYGYNUI
Ford Motor kompanija pa

skyrė $300,000 naujo knygyno 
statybai prie Northweatem 
universiteto matematikos pa
stato. Universitetas šiomis die
nomis pradeda penkmečio vajų 
sutelkti 180 mil. dolerių įvai
riems akademiniams pagerini
mams.

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 1'76 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama "DRAUGE.”

IS ARU IR 1011
j. A. VALSTYBĖSE

Lietuvos atstovas Rajeckas | 
ir ponia gegužės 9 d. dalyvavo 
Australijos ambasadoriaus ir 
Lady Waller surengtame priė
mime. Gegužės 12 d. Lietuvos 
atstovas dalyvavo Vokietijos 
ambasados ministerio ir baro
nienės von Staekelberg atsisvei 
kinimo priėmime. Ponia O. Ka- 
jeakienė gegužės 15 d. d alyva 
vo ponią Nixon pagerbti su
rengtame priėmime. Jį rengė 
Tarptautinio Washingtono klu 
bo ponių komitetas ir diploma
tinių misijų šefų žmonos. Ge
gužės 16 d. Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas dalyvavo priėmime, 
kurį rengė diplomatinių misijų 
šefų garbei “The International 
Law Committee of The Federal 
Bar Association.”

— Rašyt. J. Jankus gegužės“ 
25 d. dalyvauja Clevelande 
Vysk. Valančiaus lit. mok. ren
giamame meno vakare.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-806.^

’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1|HH

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIET PARCEL SERV. 
2008 «9th St. Tel. WA 5-2787<|
2501 «»th St. Tel. WA 5-2737*
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 

E. ir V. ŽUKAUSKAI

SIUNTINIAI ] LIETUVĖ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areher Av. 
Chicago, Hl. 60682. Tel. YA 7-5986

AT A
AMERICAN TRAVEL AGENCY

1855-7 W. 47th Street, Chicago, Illinois 60609 
AREA CODE 312 Tel. 376-7228

Aprūpinam visais reikiamais dokumentais bei bilietais ke
lionei lėktuvu ar laivu aplink pasaulį. Taip pat tarpininkaujame 
keliaujant lėktuvu šiame krašte. Parūpinant dokumentus norin
tiems atvažiuoti pasisvečiuoti iš Lietuvos į JAV. Toje srityje tu
rime daug patyrimo.

Pageidaujant ruošiame grupines ekskursijas ir individualias 
keliones į visas pasaulio dalis.

HEALTHY FOOD RESTAURAHT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608

HORMAH BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVabash 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai

TIK DVI VIETOS LIKO
važiavimui liepos 3 d. Į Vilnių — Rygą — Romą

Prašome tuoj registruotis pas WALTER RASK

AMERICAH TRAVEL SERVICE
9727 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 60643 

TEL. — 238-9787
Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.


